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o chefe das forcas
da India

Vão levar mais diplo- 'L-b t d'matas do «eixo» 1
'

Rio,6 (C. :U.) _ Dentro {lc I er an O
poucos Mas segulrão para os
seus países mais duas levas de

Começou a ser exibido ontem, no I diplomatas do Eixo, �ue, de-
C' "GI"" , R d J

. I verao embarcar no Cuiabá, do
In� orJ.a, (O 1,0. e aneiro, IJloyd Brasileiro e no Cabo de

um jornal c,ll1emalograflco contendo H I" t' I, b I I' 1 J -" I ornos que a las es a sem o
o

c
0111 )are ela (O apao e a. gran..

'
_ ., .,

'I "b tI', d ]\,f d C 1" esperado amanha. O Cuiabá JIi( e a a la o mar e .ora . , 'I "d' Iesta com a pa avra lp orna-

tas" escrita no seu costado.

IEcos e Notícias

Subiram à cêria, ontem, no Rio
de Janeiro, respectivamente, nos

teatros "Rival" e "João Caetano":
"O modesto Filomena", de Gastão
Toujeiro e a revista "Ilha das FIa
res", de Rubem Gil e Alfredo Bre-
(leI.

*

O jovem violinista polonês
Henryk Szeryng, cu ios concer

tos tanto êxito alcançaram no

Rio de Janeiro e São Paulo, a

ponto de ter sido chamado, há
poucas semanas, a Buenos Aires, I
para um memorável espetáculo Ino Teatro Colon,partiu, em "clip
per" da Pan American Airways
de novo1para a capital argenti
na.

Desta vez, Szeryng dará uma

série de concertos, ainda no Co
lon, com a orquestra dirigida
pelo maestro Albert WolfL

*

Esl á marcada para 29 do corrente,
a apresentação da ópera "Moema",
do compositor patrício Delgado de

Carvalho, no Teatro Ginústico.
*

Com destino a Porto Alegre,
viajou, pelo avião da linha

gaúcha da Panair do Brasil, o

escritor Alvaro Moreira.
•

Do Departamento Nacional
do Café recebemos o relatório
de seu presidente, sr, Jaime
Fernandes Guedes. relativo ao

ano de 1941. Gratos.
*' .

O sr. Osmar Rigueira, propn'
etário da conhecida Re lojoaria
" Royal ". brindou-nos com vá
rios espelhos de algibeira, propa
ganda de sua acreditada casa.

Gratos.

o presidente da República, assi
nou decreto-lei abrindo, pelo Mi

nistro da Aeronáutica" o crédito es

pecial de 2:052:476$000, para aícn

der ao pagamento devido aos Ser

viços Aéreos Condor Limitada, e�r
respondente à subvenção por via

gens aéreas rea,lizadas em 19�8 ,e
1939 nas linhas São Paulo-CUlaba,
Corumbá-Porto Velho, Floriano-Be
lém c Parnaiba-Floriano.

. -

Estará de plantão amanha a

Farmácia " Esperança ", á rua

Conselheiro Mafra.

Hoje haverá ;essão doutriná
ria no Centro Espírita

c « Amo r

e Humildade do Apóstolo "; e

amanhã no mesmo horário, ha

verá no' Centro Espírita
" José

de Nazaré ".

Ato recente da Interventoria
Federal elevou à 2" entrância a

comarca de Caçador, pert��;e.n
te à t= circunscrição [udíciána.

*
Foi concedida pelo sr. Inter-

ventor federal, 'a subvenção de

22:000$000 ao Hospi�al de Ca
ridade de Florianópolls.

Segundo foi noticiado, realizou-se
há dias, em Niterói, um concurso

de aeromodelismo, com a colabo�a
�ãl> do Aéro Clube do Estado do RIO.

o gr-nernl Sir Alan Fleming Hartley,
antigo braço direito do general '''ave]],
na índia, foi, há pouco, nomeado para
snbst.it.n í-lo na qualidade ue C0J113ndan1e
em chefe das tropas britânicas e mem-

1)1'0 do Conselho do Governador·Geral.
A rnaior parte dos serviços rnilttares do

General for:nn prestados na IH'Ópl'ia
índia onde o conheclmeuto e compr-een-

8[10, que possue do 1)0"0 In d (I e <10 pais,
tor-nam-se pm-ücularmente indicado pnrn
êsso posto. - (B. K. S.)

aliados e capturandO «eixistas»

Depois de duas noites seguidas
de violento bombardeio, levado a

efeito por força sul-afr-ícana sob o
comando do maior-general I. P.
de Yilliel's, Baldia foi conquista
da a 2 de janeiro de 1942. O ma

[or-gcneral Schm idt, comandante
das torças do Eixo, que defendiam
a praça, dirigiu-se de automóvel
para o quartel general brttâníco,
cntregando-se ao general De Vil·

Uma grande fila de prtsíonelros
lters. Foi essa a primeira vez que Eixo (quase a totalidade do "Afri
um gencra l alemão se entregou ka Korps" dos nazistas) saindo de
como pr-íxíoueiro, durante o atual Bardia em direção de um campo
conflito. Em Bardia foram feitos de concentração de prisioneiros de
revsa de 7.500 prisioneiros do guerra, passando pelas proximída
Eixo italianos e alemães, e, com a des de um dos muitos incêndios
sua reconqdista, pelas forças brio registrados em torno de Bardía,
tânícas, foram libertados mais de I com a destrição dos depósitos de
1.00 aliados, na qual na sua maio- combustível e munições do Eixo.
ria ingleses e neo-zelandeses. -' (British News Service).

A reviravolta da guerra

o ator se rebelou na hora de
come�ar o espetáculo

Rio, 6 (D. M.) - O sr. Álvaro
Barbosa Rodrigues, empresário con

cessionário do Teatro João Caeta
no, requereu ao 20 delegado auxi
liar a abertura de inquérito para
apurar um caso de extorsão cri
minosa, de que se dizia vítima ..

Em sua petição, dísse o empresá
rio que contratara o ator Armando
'Nascimento para trabalhar em seu
teatro mediante o salário de ....

1 :800$000, tendo-lhe adiantado
quantia superior a 1 :000$000.
Acontece que, domingo, o ator

lhe exigiu a quantia de 250$000 ime
diatamente, sem o que não tomaria
parte no espetáculo. Pa.ra evitar es

cândalo, o empresário, coagido pela
"situação e a premência de horá
rio", não podendo substituir o artis
ta, resolveu entregar-lhe a quantia
exigida.
Feito o inquérito, em que depu

seram várias testemunhas .o quei
xoso desistiu do prosseguimento da
ação, requerendo o arquivamento
dos autos.

'

Todavia, em obediência à lei, o

delegado Lineu Cota remeteu o in
quérito à Justiça .af'irn de que seja
distribuído a uma. das Varas Crimi
nais, para que o juiz possa apreciá
lo e ordenar o que julgar convenien
te.

Dois conventos
em litígio

Rio,6 (D. N.) - O juiz Ribas
Carneiro, da la Vara da Fazen
da Pública, exarou o seguinte
despacho, na questão surgida
entre a Província Carmelitana
Fluminense e o Convento das
Religiosas de Santa Teresa e a

Prefeitura do Distrito Federal:
- "A Província Carmelitana
Fluminense, pelo Convento do
Carmo desta cidade, declarando
lamentar recorrer à Justiça
para replicar a uma notificação
do Convento das Religiosas de
Santa Teresa, pede que êste se

ja notificado, na pessoa do seu

síndico monsenhor Maximiano
da Silva Leite e também a Pre
feitura. Lamento eu também o

que surgiu entre os dois Con
ventos - o do Carmo e o das
Religiosas de Santa Teresa.
Não tendo, porém, autoridade
eclesiástica, cabe-me deferir a

notificação" .

Agora" diversos jovens, que concor

reram à aludida prova, entusiasma
dos pelo êxito da mesma, resolve
ram fundar, na capital fluminense,
um clube de aeromodelismo, tendo
sido nêsse sentido tomadas as pri
meiras providências.

Angora, 6 (Da AFI para a Reuters) - Segundo a opinião
geral turca, os bombardeios britânicos em massa significam
reviravolta da guerra. O jornal "Vatan" escreve: "As ten
dências do barômetro indicam claramente que a guerra evo

lue, de agora em diante, contra a Alemanha".
Quanto ao "Aksam ", constata: "Êssses "raids" confir

mam a superioridade no ar recentemente conquistada pela
RAF. Ao mesmo tempo, isso constitue uma mudança desfavo
rável ao Reich". Finalmente, o "Tan" observa as dificuldades
encontradas pelo Reich para desencadear o "blitzkrieg" con

tra a Rússia e o equilíbrio que reina em seguida à batalha de
Corcove.

Antes de comprar

veja' os preços excepcionaiS de

Sobretudos-Gabardines- Ternos
na A MODELAR

Surpresas para breve
Nova Iorque, 6 (Reuters) - "Não é ameaça vã dizer que as

hordas hitlerianas e mpomcas experimentarão, em breve, surpresas
terríveis" - afirma a publicação "Aircraft Year Book ", de 1942,
editada pela Câmara Aeronáutica de Comércio de Norte-América.
Cabelos brancos 1 LOÇÃO

lllARAVILHOSA !

1100 aviões alemães
abatidos em Moscou
Moscou,6 (A. P.) - As defe

sas anti-aéreas de Moscou des
truiram, desde o início da guer
ra, mais de mil e cem aviões a

lemães.
Essas defesas consistem de

baterias anti-aéreas, canhões
de terra, aviões de combate e

barragens de balões cativos.
Essa informação foi dada a

pós uma conferência dos chefes
das defesas.

Inevitável a derrota
da Alemanha

UM PRODUTO LEITE"

Nova Iorque, 6 (U. P.) - A
rádio britânica transmitiu uma

informação de seu correspon- Odente em Moscou, informando
que dois pilotos de caça ale
mães desceram em um aeródro-
mo russo e entregaram-se.
Acrescenta o correspondente

que os dois pilotos nazistas de
clararam que não desejavam
combater

.

contra os russos e

que consideram inevitável a

derrota da Alemanha.

Novo tipo de avião
de combate alemão
Londres, 6 (A. P.) - Um bo

letim militar irradiado de Mos
cou diz que os alemães estão
usando no "front" oriental no
vo tipo de avião de combate, o

"Fock wuir 198", munido de
um único motor, e armado de
metralhadoras dianteiras e tra
seiras que lhe permitem atacar
de frente e pela retaguarda.

Dr. LAURO DAURA Mc'«WA�fA e

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicioa. 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'Éde Varizes e HEMORROIDES. Método moderno da
tratamento da GONORR IA CRONICA, no homem e na mulher, por nreee
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel. 1663.
RESIDÊNCIA: Rua João Pinto, 9. - Tel. 1601.

A 3� fase da batalha da Líbia
Cairo, 6 (Reuters) - De Eric Lloyd Williams, corres

pondente especial da Reuters no Deserto Ocidental: - "A
batalha entre os tanques britânicos e as divisões blindadas
nazistas entra agora na terceira fase, a qual, provavelmente,
constará de um contra-ataque do general Rommel. As unida
des britânicas estão preparadas para essa eventualidade, es
tando prontas para enfrentar e repelir o inimigo.

Os inimigos ainda conservam fôrça ameaçadora blindada.
Essa fôrça inimiga vem sendo atacada, dia e noite, na faixa
de terra a oéste de Knightsbridge, conhecida como o "Caldei
rão do Diabo".

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com
reg uiariz ações,

livros,

presteza serviços
registro de firmas,
petições, etc.

de
de

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

novo conselheiro Aperfeicoando novo
da Embaixada tipo de motor

Bl'itânica 'Washington, (A. P.) - O De
partamento da Marinha reve
lou que está sendo aperfeiçoado
um novo tipo de motor de avia
ção, a resfriamento líquido,
Com a potência de cerca de dois
mil cavalos.

Lonelres, 6 (Reuters) - A embaixada
britânica no Rio ele Janeiro será dentro

guerra, exiginelo para o seu desempenho
um diplomata de categoria e qualifica.
ções especiais.

O novo conselheiro comercial da em
baixada britânica no Rio de .Janeiro,
além do seu trabalho de coordenação,
conta aproveitar ao máximo a sua esta.
ela no Brasil, para manter e desenvol
ver as relações comerciais e econômíeag
entre o Brasil e a Gra Bretanha, _..-.I

em breve reforçada com ingresso nos

seus quadros do sr. Richard Lysle Nos
wor'thy, que terá o posto de conselheiro
comercial.

O sr. Nosworthy conhece ele perto a

América do Sul e os seus problemas,
tendo ocupado o posto de ministro da
Grã Bretanha em La Paz, de 193'1 a

1934, e viajado extensamente pelo con
tinente sul-amertcano. Possue também
amplas qualificaçC\es para exercer fun
ções financeiras e comerciais no seu
novo posto, uma vez que possue longa
experiência no Comércio Ultramarino, e

no Tesouro, tendo feito também estudos
especiais sôbre as relações econômicas
entre a América do Sul, particularmente
o Brasil, e a Grã Bretanha.
Consta que o sr. Nosworthy será res

ponsável perante o embaixador Sir Noel
Charles, pela coordenação das funções
econômicas e comerciais da embaixada,
que são de uma complexidade excepcío
na), devidO às condições de tempo de

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

13, Sobrado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ o ESTIDO Sábado 6 :le Junho de 1942
J'éM5FiM x PS

INDICl\D()R

Empresa Jaege1f & Írmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto' Alegre para Florlanopolls

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,Com calçados para todo gôsto e todo preço. sáoados e domjngosV. S. também é convidado par&. visitar-nos sem

com-I Apromisso. Não compre, pois; o S� u calçádo, sem apreciar Aqente em Florianopolis: M RIO MOURA
primeiro o sortimento de «A METROPOLE:t, de Sabota & PRAÇA 11) DE NOVB'MBRO

Silva, à rua João Pinto, 4. 26v-13 =- ---__..,..�JIl"", .... _

MEDI{JO
J CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar apràzível, tranquilo e saudàvel

IISTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulça)
Com prática nos hospitais europeu!
CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genlto-urlnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanarlo
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde PúWlca, pela Univer
Ildade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Macbado, II
Telefone 1.195

fLORJANOPOLIS

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

MOÇO VELHO?
Velho moço é aquele que sempre é
moço por ter saúde. Moço velho é o

velho precoce por não ter saude. Se é
velho, tenha velhice sadia, se é moço

..::; armazene forças para_a idade madu-
ra tomando a EMULSAO DE SCOTT
qu� dá vigor, novas

A forces, �?O é
mero estimulante, mas tOnICO nutritivo I

EMULSÃO�DE SCOTT
!T6nMx,- da«�

-,·-------d--- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

Requinte de cruelda e o DoutorAoS�?u��T�nd'd'Y da
Nobrega, Juiz de Direito da la Vara
da Comarca de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei,
e�.

.

Faz saber aos que o presente edí-
tal virem, ou dele conhecimento tive
rem, que, de acôrdo com o art. ��:3do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de "e,

tembro de 1940, nos autos de "Ação
Ordinária" movida pela Estado dE,
Santa Catarina, contra a COMPA
NHIA PORTO DE SÃO FRANCISCO
DO SUL, dêste Estado, designou no

va Assembléia Geral para o dia 9 (no
ve) de junho próximo vindouro, às
14 horas, na sala das audiências do
Juizo no Palácio da Justiça, a qual
dever'á deliberar, prinCipalmente, sô
bre o seguinte: a) - necessidade de
proceder o liquidante arrecadação
mais completa dos livros, documentos
e bens da Companhia, como ponto de
partida da liquidação, apresentando
de tudo pormenorizada e documenta
do relatório; b) - conveniência de
ser contratada organização técnica
capaz de levantar ou reconstruir, con
forme necessário fôr, toda a escrítu
racão da Companhia, apresentando.
afinal, inventário e balanço da So
ciedade, com esclarecimentos cornple
tos da gestão dos negócíos sociais
c) - no caso de adotada esta del íh
ração, indicação, desde logo, se poso
sível, da organização técnica que de
verá ser contratada; d) - indicação
dos bens móveis que de preferência
deverão ser 'vendidos, pelo preço (

avaliação, para cobrir os encargos da
liquidação ". E, para que chegue ao
conhecimento de todos mandou expe
dir o presente edjtal que será afixado
no lagar do costume e publ ícado ]1
la Imprensa, na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Florianó
polis, aos 28 dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e quarenta e
dois. Eu, HYGINO LUIZ GONZAGA,
Escrivão, o subscrevi. Selos a final.
(Assinado) Osmundo Wanderley da
Nóbrega - Juiz de Direito da P
Vara.

Está

O Doutor Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da P Vara da Co
marca' de Florianópolis, Estado de San ta
Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

de citação ele herdeiro, com o prazo de
trinta dias virem ou dê le conhecimento
tiverem que, tendo-se iniciado neste .Iui
zo o inventário dos bens deixados por fa
lecimento de Francisca Carolina Carpes
e Maria Amália Carpes, consta das decla

--�---------I
rações fornecidas pela inventariante Lí·

AVISO AO POVO CATARINEN'SE �:1� ;��:;��e������ da���c���11�s l��:��l:����
maiores Cecilia Carpes Mafra, v íuva, e

Heraclito Carpes, casado, pelo presen te
cito os mencionados herdeiros, para, den
tro do prazo de trinta dias, comparece,
rem em Juizo ou se fazerem representar

A descrição feita pelo capitão .Ta-, de concentração nazistas, o relato
cob Bcncmond, comandante do o-I dessa fúria contra brasileiros íner
linda, sôbre o ataque ao seu navio, 'Imes q�e _:lesempenhavam uma. =:encerra alguma coisa de rcvoltnnte, pies nussao mercante deve ser VIsto
e bem mostra o despr êzo que os ale- com as côres que tem. E essas côres
mães nunca deixaram de revelar bastam para mostrar à nação - a ..

pelas leis internacionais e pelos Iiás hem esclarecida desde a infâ
princlpios de humanidade. mia, elo ataque ao Taubaté - quanto
Não bastaria ao suhmari no do devemos estar alentos para o ini

Hcich, cuja tripulação estava pr e- migo gratuito, que nos odeia como

ocupada em fugir ao patrulhamento ao resto da humanidade.
aliado, a destruição ele um navio de
sarmado, em serviço ele comercio
Icgit imo. Era preciso destruir vidas
também. Por isto, sem aviso prévio,
o Olinda foi verdadeir-amente bom
bardeado, a fim de que o pessoal de
bórdo não tivesse tempo de escapar
à chacina. A ordem do comandante
Bcncrnond para que os seus subor
dinados arr-iassem os cscalcr es e a

bandonassem o navio foi executada dado, o tratamento qut.
ê

lcs mcr e

sob o íogo da artilharia dos flibus- cem.

teiros, que, aliás, aos primeiros dis- O número de brasileiros sacr ifi
pares, lançar-am granadas incendiá- cados pela pirataria germânica jú
rias sôhrc o barco. ó bem grande para, que não queira-
Num país onde os espiões axiais mos dividir com a gente que nos de

são tratados a vela de libra, guarda- [esta o sentimentalismo a que rcs

dos confortavelmente numa ilha bu- pendem com desprezo e novas of'cn-
cólica sem torturas dos campos sas. ("Correio dn Manhã").

Não devemos imitar os hunos res

pondendo à brutalidade çom a hru
Ialidadc. Mas devemos, uma vez por
t odas, compreender a realidade que
nos foi trazida, para darmos aos a

gentes da espibuagern nazista, infor
madnrcs por vár-ios meios dos pon
tos onde deve haver pan-teies nos

sos a trucidar com requintada cruel-

conforme.
Hygino L1tiZ Gonzaga

Escrivão

Representantes:
MACHADO & Cia.

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

EDITAL DE CITAÇAO
COM O PRAZO DE

30 DIAS

�..........------......�

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.
CONSULTO RIO: R. Tra-

I
[ano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

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

(Profs L. Eurkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

operações de plastica.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de P, 2a e 38 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

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
. -NARIZ, GARGANTA-----------------------------

Dr.
Fspeciallsta, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às 12
on§u teu: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu tas iartamente à tarde: ,das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FOIlO: 1167

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

I
As tres figuras -oo lado representam �

ao alto. um microsoopio . ao centro, a ccr

beca de um verme da Opilacão grudado
no intestino de um 'Opilado; e, em baixo, a
bocca do mesmo verme mostrando os den
tes. por meio dos qu.t:les se agarra á mucosa

do intestino.
Grocos ao grande augmento que o mi

,- croscopio permitte. pôde-se apreciar a ma
I

neira pela qual o verme voe preíudíccr o
doente: a bocca • sendo uma aspecie da
ventosa, chupa. um pedacinho de mucosa

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

Assim, fica o verme solidamente instal
lado, sugando. dia e(noite, pequ�nas quan
tidades de sangue, através o inaiqnificcmle
orificio aberto pelos. dentes, ao mesmo ter;n"
po que lança.:no scnçiue um veneno propno,

Esse é a obra de um verme só. Imagine- ,
,1 se agora. o mal que- fazem os milhares de

�," v�rtnes que-uma mesma pessoa póde trczer
>��',-l no Intestino e ter-se-á ideia da gravida�e

desta doença que tamo ataca a populacao
do Brasil. 1

felizmente a Opílccdo é combatida
com efficacia pela Neo-Necatorina.' Um�
só dose de Neo-Necatorina basta, as mcn.s

•

das vezes, para ma'tar todos os vermes �a
Opllocôo, limpando completamente o lA":
testino do doente. fi

I •

tiran
Os alemães na armadilha

a-fim-de se manifestarem em todos os

Consultório à rua Trajano, In. 18 (das 10 às 12, e das
15 às 16,30)

ITelefone - 1285
Hesidencia à rua Esteves

I Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNJC�
MEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5
em deante.

,
RESIDENCIA:

Rua Blumenau,
-----!

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

horas

Dra. Josephina S(hweidson
MEDICA.Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas
Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 145ó

Dr. SAVAS LACERDA

Cairo, 5 (United) - A aviação e as unidades de tanques
britânicas prosseguem implacavelmente em seu terrível castigo
às fôrcas mecanizadas ítalo-germânicas, entre Ain-el-Gazala e

Bir-el�·Hacheim, sem dar trégua ao inimigo nem permítír que
éste se reabasteça.

Os alemães defendem-se energicamente, mas não conse

guem escapar à armadilha em que caíram, enquanto que os britâ
;1iCOS lutam por fechar as duas brechas dos seus campos mina
dos, com que ficariam sitiadas as avançadas inimigas.

direta Porto, A1e5Jre-florianõpolis
termos do feito em aprêço, até final sen
tença, sob as penas ela lei E, para que
chegue ao conhecimento de todos, mail'
dou expedir o presente edital que será
afixaelo no lugai' elo costume e publica·
do pela imprensa, na forma da lei. Da
do e passado nesta cielade de Florianó
polis, aos vinte e oito dias elo mês de
maio do ano de mil novecentos e quai'en
ta e elois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga. es'
crivão, o subscrevi. Selos a final. (Assi·
naelo). OSlllundo 'Vanderley da Nóbrega,
Juiz de Direito da la Vara. Está confor-

• me, O escrivão, Hygino Luiz Gónzaga,

28

I

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente
A

mes ..

Linha

I Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

CONSULTORJO :

f<ua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélla Neto--fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av Hercilio Luz, 186

-- Phone: 1392 -

AUande a chamados
14

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

médico do Deuartamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA

Dr.

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: RUa Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 -- 'I'el. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. A U--(iUSTO DE PAU LA Dj�etola:i�a��SP�:1
Florianopolis

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras,
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e UltraVíuleta.
CONsULTAS: Às 11.30 e das 5 h o ras em deante. AS 4as. e

Sábados: Das 3 às 6 horas" - Fone 1 644

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

Dr. Nilo Venlurini
Assistente do Professor Kas. do Rio de Janeiro. Especto.

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

Rua João Pinto - 7 (sobrado)

Notícia de última horaI Dentro de poucos dia, será inaugurada em Florianópolis

A CASA «A METRÓPOLE�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Washington, 5 (U, P,) - As fábricas aeronáuticas produ
zem novas armas secretas que causam ao Eixo surpresas ter
ríveis e lhe desfecham golpe sôbre golpe, segundo informa o

Anuário Aeronáutico,
Frisa-se ao mesmo tempo que a vitória sôbre as potências

do Eixo só se poderá conseguir se as Nações Unidas possuirem
fôrças aéreas vastamente superiores às do inimigo, Acrescen

V'-27 i ta-se que o número de aviões, pilotos e tripulantes aumenta rá
lI'CfIl••iIi_.lijl!llmll_i1IiiIIlZ""'E'UM.lilWIl!l�iJ!I'IlI!mllllli'lillai!i2!!l$mQ6iii.l1li#111,!!IiIl41_1IIII1BM9Wi!@iíif<Jiií.IIIiI!illllliílllíl,iBlII"!!i'E••IIlI_lIIIlpidaeconstantemente.
I oraM I L--;:;�*iH lim�ar -

metal
e cristais

PRÁTICO e
ECONÔMICO

Buenos Aires, 5 (Reuters) - Conquanto seja impossível
obter confirmação oficial, os círculos dignos de todo o crédito,
nesta capital, atribuem grande importância à versão de que a

Argentina vai ser indenizada pela Alemanha, devido ao torpe
deamento do navio cisterna "Vitória".

Anunciou o jornal "El Mundo" que o encarregado dos
negócios da Alemanha, entregou, no dia 2, ao sub-secretário
do Exterior uma extensa nota, explicando, em nome do govêr
no alemão, que o torpedeamento do navio argentino, por um

submarino germânico, ao anoitecer, resultou de confusão da
bandeira pintada no costado do navio. • Dõres nos rins, nas costas, e envenena o orgamsmo.

dôres reumáticas nos rnús- Não passe noites em claro
culos e juntas, pés inchados, - para uricernia tome o

olhos empapuçados, urina remédio indicado: PHulas
turva, escaldante e escassa de Foster. Ajude seus rins,
podem significar uricernia, evitando graves conse

o excesso de ácido úrico quências e defendendo sua

não eliminado, que invade saúde de forma adequada.

P'Hulas de rOBTER

Clube dos Caçadores
floria,nõpolis

de

Para os Rins e a Bexiga
• Indicadas também para pie
lites, uretrites e cistites .

• Fáceis de tomar. Insista nas

legitimas Pílulas d e Foster
(invólucro vermelho),

Preferidas porque são:
• Diuréticas e balsâmicas -

desinfetam e ativam os rins,
• Combatem o ácido úrico
e manifestações.

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 JU!1.ho, para a ne

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

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

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

a partida, do mesmo local. no dia 6, às 12 horas,
O secretário: JOSÉ VALLE PEREIRA, 7vs-6

Arma secreta de avia<ão

Aprovado pela D,N S, sob a.o IZ) em 15-.0\-94>

V. S. procura representações �
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas, estabelecida há mais de 1t5

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

OFA Organiza<ão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Caixa 2286, São Paulo

A 1'0aT" %)8 OU80 (Hold Back lhe Dawn)

escola, Falou·me dos planos de Emmy, meu rastro! Compreendi que devia par- que 1\<11', Saxon me ouvisse, Contei mi- tarde, estando eu sentado na praça que papeis, O Inspetor Hammock me fez ver

I elo seu desejo de fazer um curso de es- til' ou ser preso, Os quinhentos dólares nha história tal como estou fazendo ago- ficava situada a alguns metros do Ho- que eu era o marido de uma cidadã ame-

llJeCialiZação,
tendo para isso emprestado me preocupavam e só havia uma saída: ra, e, ao conclui-Ia, senti u'a mão sôbre tel Esperança, vi surgir em minha fren- ricana e mandou que eu cruzasse a

Emmy abriu OS olhos, encar:llldo·Ine, H k I f
quinhentos dólares, procurar Dwight Saxon em Hollywood! meu ombro, Era a mão do Inspetor te o Inspetor ammocx. n orrnou-me fronteira sem perda de mais um mínu-

_ 01110S que falavam da dôr que so-
d Ab d

'

h it I d d H 1 .... 1 íra f d I t d' a' t t
'

,
..

Olhando pela janela a cidade e Los an oner o OSp1 a, escapan o os ammoc c. ..,. e ouvira o o o meu re a o, que se esquecera e cornumc r as au 0- o siquer
í

rríam mas que estavam cheios de, V,011- u
"

d'
,'

d' d A t d 'ti

d'l
'd d d in 'g a

-

t"d t E t
- "

. Angeles, disse a Mac Adams que aque- po lC1a1S e n-rgi-me aos estu lOS a n es e par ir', escreVIa nome e a 1- r i a es e 1 11 r çao cer o mCI en e ss e e o "argumento que a Para-

tade ele víver _ olhos que me ellz1ám

, d E id tIl
, la era a j» imeira cklade americana que Paramun t. Estava decidido a ver Dwight reção e 'mmy, e entreguei-os a MI', ocorri O numa cer a tare e, e que ravia mount repetiu em sua produção "A

que estávamos juntos, respirando jun- I S di t d f'í l S' -I 1 it 1 "1 h t d P d O
-

h' tó
'

via. Comecou o bondoso professor a des- I axon, o 1re or e 1 mes, porque eu

I
axon, p015 caso e e pue esse apl'ove1 ar aguem d mIl a espera, na por a a orta e uro" e e a IS rIa de Emmy:

to�, I'eSIJir'a11e]o, Não sei quanto tempo 't d '1 t dóI "a g nl t" l' I
' f nte' com os 111e d c ti' h S' t d

'

ã
., crevê-la, e em certo momento, apontan- neceS�1 ava os qU1l11en os ares, e o meu ,r u en o, O cm 1en'0 serra I ro Ira, us O umen OS per- e mm a, el que o os apreCIar o a no-

Pernlaneei ,ali, 1113S elevo ter l'e,petido I '1
"

I
' I P d' H k f 't t d b d

-

d E
I elo lJa1'a uma rua, disse que por ali era

I
ta vez que e e, ao OUVIr m1111a narratl- para e a, ouco ep01s ammoc e eu

I
el amen e em or em, reza o carater e mmy, e espero

111n 1111'111-"0 cle \'ezes: J'untos, respn'anc o - d" S 't-
-

d
_

o caminho ele Hollywooel, a "lovelesca \'a, qUis,ese c0111,pra-Ia para transformar empreen lamas na,gem 1'un,lo ao povoa,' entl en ao a sensaçao e quem está que,' ao menos, .tolerem-me, pois sou

'juntos, O méelico me conduziu aO cor· f t 1 I f t t f d d _"

I
h Ih

Hollywood! numa 1 a c e C111ema. e o meXicano cUJa 1'on en'a eu c uzeI se a ogan o, e quem e"o.a morrendo, oJe um cava elro completamente re-

I'edol' e fez a obsel'vaç50 de que Em111y
De repente, notei dois policiais pró·

j
Fui ao palco de filmagem no qual, es· ilegalmente, pois ao olhar para a porta vi o vulto glmerado.

tinha mais resistência do que êle acre·
ximos aO meu automovel, contemplan. tavam sendo "rodadas" algumas cenas l1:sse não é porém o verdadeiro final encantador de Emmy! Agitava sua

'

ditava, Permaneci elo lado de fóro do
do-o intrigados. Sem dúvida estavam no de "A Revoada das Águias". Consegui do meu relato, Algumas semana;.: mais maozinha, mostrando·me um punhado de (Collclusa�o,\

"\UI�'to n, 7, falandp com o diretor da �

Regressei ao meu quarto e Anita veio ver-me. Eu não podia
falar... Era como se nada mais existisse no mundo para mim.

CAPíTULO 9 num pesadelo. Parece-me que ela pedia

I
que eu a espancasse, a 1112 tasse em vez

Até certo ponto El11111y convencera o ele odiá-Ia, mas eu naela podia fazer p01'

Inspetor Hammock ele que êle nada t í- estar nu111 outro mundo, num mundo

nha a averiguar, pois as suas desconfio estranho e misterioso,

ancas eram falsas, IIammock se afastou Direi o que se passava comigo, (O sr,

perplexo sem entender bem o que se acredita em pressentimentos, quando

estava passando, Quando procurei Ern- um manto negro desce sôbre uma pes

rny para agradecer-lhe, ela, com uma soa e ela, de súbito, sabe que algo de

calma adm íravel, respondeu que nada terrivel vai acontecer?) Ouvi ruídos de

fizera que merecesse agradecimentos, í'reios; senti o ranger elas rodas cor-reu

e deixando em minhas má os o anel de I do vel'tiginosamente numa curva e vi

casamento, afastou-se murmurando um' o pé de Emmy apertando mais e mais

adeus, I o acelerador, FOI por intermédio do sr.

Regressei ao meu quarto e Anita veio
I
Flores que pouco depois, tomei , conhe

ver-me. Eu não podia falar, Era como se i
CImento que Emmy havia sorrído um

nada mais existisse no mundo para I
acídente, e que estava no Hospital Cen

mim, As perguntas de Emmy soavam I traI
de Los Angeles, Isso era demaslado

110S meus ouvidos como se eu estivesse para mim e eu julguei que ia enlou-

Olhando pela ianela a cidade de Lo� A!1gele�, disse
il Mac Adams que aquela era !l primeira cidade

americana que via.

CAPí'l'UIJO 10

Foi por intermédio do Sr. Flores que eu soube
do acidente.

quecer. velmente era a primeira vez que al-
Pedi ao sr, Flores as chaves elo seu guem tentava atravessá-la daquela ma

automovel. Anita lembrou-me que não neira, ele modo que os porteiros não es·

me deixariam cruzar a fronteira, pois tavam aparelhaelos para enfrentar tal
meus documentos não astavam regula- írnprev isto C0111 a rapidez requerida
rízados. Nada disso me importava na- para o caso,

quele momento, Fui à garage, seguido Consegui fugir das autor-idades da

por Anita, Ela adver-tiu-me que se eu imigração durante toda essa noite, guí
entrasse clandestinamente 'nos Estados ando o carro a toda velocielade até che
Unidos nunca mais seria admitido no' gar a Los Angeles, Encostei o carro em

país, Procurou convencer-me ainda de

I
frente ao hospital precisamente às cinco

que eu, que tanto fizera para arranjar horas ela manhã, e foi só depois de suo

11111 meio de visarem meu passaporte, bir a escada que comecei a ter medo,
ia agora rnutílízar toelo o meu esforço I Sim, meelo de que fosse demasiado taro

com um gesto que ela classificava de ele, meelo de que nada mais pudesse ser

precipitado e inútil. feito,

Sem dar tempo a coisa alguma, subi Uma enfermeira me informou que a

ao automovel e puz o motor em movi- Senhora Iscovescu estava no quarto n.

mente. Sem me deter na porta ela fron- 7, Percorri o longo e solene corredor

teira, passei a toda velocidade, Prova- atordoado pelo medo, Um senhor e uma

Pedi-lhe que respirasse, Que fizesse esforço para respirar. Deixou
escapar um débil soluço e seu corpo começou a mover-se.

senhora estavam em frente ao quarto quarto, Disse-lhe que ara o marido de
ele Emmy; o senhor perguntou-me se eu Emmy e à guisa de resposta êles move

era Iscovescu, e elepois fez a sua pró- ram a cabeça, lentamente, Inclinei-me

pria apresentação, Era Mac Adams, di- sobre o leito de Emmy e pronunciei o

retor do colégio oude Emmy trabalhava, seu nome, A enfermeira avisou-me que
Em seguida, apresentou-me à senhora Emmy não me podia ouvir.

que estava a seu lado, a sra, Brown, F'aleí-Ihe suavemente outra-vez, di-
mãe de Emmy, zen do que era Jorge, que estava ali, ao

Emmy estava inconciente e todos te- seu laelo bem juntinho dela, Pedi-lhe
miam a perda de sua viela, Mac Adams que respirasse, que fizesse esforço para
informou que o corpo de Emmy se ha- respirar, Deixou escapar um débil soo

via chocado contra o volante, - que Iuço, o seu corpo começou a mover-se,

não lhe restavam forças para lutar, A Assim, disse eu, Outra vez, procure res

mãe de Emmy adiantou, chorando, que pirar mais! Assegurei-lhe que tudo es

a respiração de sua filha parecia de- tava arranjado, Logo em seguida pedi.
masiado eloloro:a para que, a pobrezinha

I
que se recordasse daquela noite em que

pudesse supor-tá-Ia por muito tempo, a chuva golpeava duramente o parabrisa
O médico e a enrermeíra estavam e o Iimpa-vídros parecia dizer: juntos ...

juntos à cama quando eu encontrei no juntos .. , juntos .. , respirando juntos ..

Antes de partir. escrevi o nome e a direção de Emmg e

entreguei-os a Mr. Saxon para, no caso do argumento
ser aproveitado, o dinheiro ir às mãos de Emmy,

Ao olhar para a porta, vi o vulto encantador de Emmy. O
Inspetor Hammock me fez ver que eu era o marido de uma
cidadã americana, e autorizou-me a cruzar a fronteira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 8 ES,aoO Sábado 6 ae Junho de 1942

Cumprindo AO PI' DA LETRA a promessa
de que fariamos

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

as últimas e belíssimas novidades recem-chegadas:

Para Senhoras
�

Manteaux tipos Americanos a 150$000
Tailleurs pura lã a 140$000
Casacos 3/4 a 65$000
Capas de borracha estampadas,
artigo moderno a 110$000
Blusas de lã a 26$000
Blusas bordadas a 18$000

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

Para Homens
Capas de gabardines desde 145$000

» » 1/2 cinto
inteiramente forradas a seda, a 240$000
Sweters de pura lã a 30$000
Ternos de fina confecção a 110$000
Capas impermeáveis superiores a 135$000
Sobretudos finos, grande novidade.

Para CrianC8s
Grande sortimento de:
Sobretudos - Capinhas - Ponche,
Pu llowera e lindíssimos casaquinhos para meninas.

Não comprem sem verificar os nossos
preços!

I/A MODELAR11
IMPORTANTE: OS ARTIGOS DE PREÇOS INFERIORES A

I 200$000 Só VENDEMOS A DINHEIRO !

Altas novidades em Boléros
de péle

[OnTRA GRIPPE,
InF1UEnZA, FEBReS .. ,

A acção de Eurythrnine é se

gura. Tome-a logo que appa
reçam os primeiros sympto
mas. Eurythmine é inoffen

siva, perfeitamente tolera

vel, sem contra-indicação.

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

Crédito Mútuo Predial

E·nlre os «cortadores d b =OIlIl=:======:==�:=:=r.:==iI·
..

;····IID·If=;;m=:lno;.====;::;=;:;;;;g_:::;e ca eças
._ ,. 1... ===.::::mil � •••U·····I"· a·I··· =1_iI}}

.._- -..... . _._.. ._......... . ..;....
. ..� =

possuem parte da Ilha, e os ho- iii T E N H A J U I ZO ij!landeses, que dominam o resto,

I
ii! !II

instituiram � pena caPit�l. para iii iiiqualquer nativo que praticar al- ===a li;;;
··0 l1ligum ato de canibalismo, o usar =i= GRANDE CRIME IIli

seu hábito prediléto: "cortar Im CASAR DOENTE :5=cabeças humanas". II EU
OS acontecimentos atuais do li FAÇA EXAME MÉDICO •

Pacífico muito bem podem in- iii Uiifluir em que volvam essas tri- =;.; ANTES DE CASAR-SE E Iii=bos às suas práticas selvagens iI Iii;primitivas, sem levar em consi- :;.0. TOME O POPULAR :=111;·deração contra quem. Tanto Eia i
podem atacar japoneses, quan- ii DEPURATIVO lia
to qualquer outro, da raça II ii:.
branca. :=ii -ELIX [R 914 HiiSegundo as explicações de ;i� ., ._ ibWlutmg os papuas, quando a- i55i 0=;
tacam um povoado, fazem-no m: A SIFILIS ATACA TODO O ORGANlSMO ::u
em grande número, utilizando ii O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, os Icomo únicas armas a lança e li Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres

•

a flecha. i5; nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •Vida de Ilha, que é densa- i·eli: belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. I.mente povoada, quanto ao refe- Oldll Inofensivo ao organismo. A agradavel �I=Irente a cama e mesa, nada dei- ·1 como um licôr :=j
xa a desejar. Seus habitantes;i! O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como iiEI
passam vida fóra de privações. fiai auxiliar nó tratamento da Sífilis e Reumatismo IIUlicitação, assim mesmo, res- É difícil calcular a população 15. da mesma origem iiilpeitando o fautor interesse. As- da ilha. As altas colinas e as iii! Fl\.LAM CELEBRIDADES MÉDICAS ii!sim, quem "mais der" tê-lo-á planícies, tudo enfim é densa-!ii; Sr.bre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a- =;.como aliado ... e aliado cruel! mente populoso, notando-se ii:: -914, devo dizer-lhes, sempre gradavel do ELIXIR c!:ll4. re- !a.O t 1· d d um enftletramento de povoados DEE que o tenho empregado, em comendam-no como ama de Ii·is aus ra ianos, que, es e a .. os casos de indícação apre- facll manejo para o prúbllcoterminação da guerra passada, e aldeias inacabáveis. im prtada (sífilis em varias de no combate á sifdis, quallda- ••••• suas manifestações) 08 resul dea que Irequentemente a- 1·:1iii! lados têm sido sanstatoríos, oroveíto no Ambulatorío da

1-=••a= poís são rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

IIii Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. i i
• I�
····.I.:.a8J11·

..

··IIII·_·II.·······I
..··8 ....:c:IUf-I····· .... ··=I·!!·n=�. ==iiu· =!!!i:!i!!SII=:1ii liiiW&s.E••F.ü!!lliiE5i:bil=i::ll

New Haven, Estado de Con
necticut, 5 (Por George Mackie,
da Associatecl Press) - "Os
papúas, nativos da Nova Guiné,
não vêm com agrado a arreme
tida nipônica em direção à sua
terra. Hão de combatê-los e

Proprietários: J. Moreira & (ia.

6 DE MAIO

cortar-lhes a cabeça".
Tal é a opinião de John M.

Whiting, estudante da Univer
sidade de Yale, nos Estados U
nidos, que passou um ano em

Foi entregue as prestamistas Norma Menezes Reis e

Nodyr Reis residente em Rio do Sul,
possuidora da caderneta n. 1082.t 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
um formidável sorteío realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 4 de Junho (õa.teíra),

com prêmios no valor de

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

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

Mais

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

(onsulta médica gratis !

convívio com os papúas, em
uma região remota da ilha, on
de se fixam as tribus conheci
das por "cortadores d ecabe
ças" .

Whiting explica que os pa
púas odeiam os japoneses no
mesmo gráu em que odeiam os

holandeses, australianos ou ou
tro qualquer povo da raça
branca. Em sua opinião, não
se ligarão êles a nenhum povo
em guerra, espontaneamente.
Poderão fazê-lo em caso de so-

Contribuição apenas 1$00

João Vieira de· Oliveira

-

A família Vieira convida a todos os parentes e

pessoas amigas para assistirem a missa de 10 ani
versário do falecimento do inesquecível JOÃO
VIEIRA DE OLIVEIRA, despachante aduaneiro
de nossa Alfândega, que mandam rezar, segunda
feira, dia 8 do corrente, às 7 horas, na Igreja

Ide São Francisco. Desde já se confessam gratos
a todos quantos comparecerem a êsse ato de piedade
cristã. 2vs· 2
It

rendaAumente sua

desde jáPessnas residentes em qualquer pra ca deste Estado ou
do pais sem prejulzo das suas ocupações; terão sua ren
da 8um'entsda Imediatamente, num ramo distinto, fseU e
de futuro. Bsereva-nos sem compromisso, pedindo mais
delalbOl: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo,

Farmácia "Esperança)) Ido
'Farmacêutico NILO LAUS IInstituto de Aposentadoria e Pensões dos

Industriários
Delegacia de Santa Catarina (Fiorianópolis)

Contribuições do S. E. N. A_ I_
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

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 - Levo ao conhecimento dos snrs. empregadores
industria'is que esta Delegacia está arrecadando as con

tribuições do Serviço de Aprendizagem dos Industriários,
na base de 2$000 por empregado e por mês. Tal contri
buição é devida a partir de abril do corrente ano.

2 - O pagamento deverá ser feito em nossa Caixa,
por meio de guia própria, e com apresentação do cartão
de matrícula neste Instituto.

Florianópolis, 1 de junho de 1942.
ITACiIBA (AMPOS, Delegado 3vs-3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Plano especial. Premiado o n. 9.616
9.616-Milhar-PrimeLo prêmio no valor de rs. 10:000$000
6t6-Centena no valor de rs. 1:200$000

Inversão do milhar no valor de rs. 300$000

Plano popular. Premiado o n. 9.616

I�"""N''''_''_'__,""
__'''''''''''''''_'........,_._7__

9.616 -Milhar- Primeiro Prêmio no valor de rs. 5:000$000 EUGÊNIO DO NASCIMENTO
616-Centena no valor de rs. 600$000 GARCIA e MARIA BER·

Inversão do milhar no valor de rs. 300$0(0 NARDINA GARCIA
participam aos parentes e

pessoas de suas relações que
seu filho Abelardo Elói
Garcia contratou casamento
com a srita. Áurea Lima.

GEII ESPECIALIDADE"
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE (Marra reglstrade)
••• 4.',,". '.ltal' •• o... .'S-•• ,

'MbZRE f •n • nss

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:
. (Por correspondência).12 mezes de estudos. MensalIdade mínima. Preciso de agentes e re

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

ALIANÇA DO LAR (LTDA,)Séde: Avenida Rio Branco n. 91 --- 5' andar
RIO DE JANEIRO

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
Plano federal do Brasil
Resultado do sorteio realizado no dia 30 de Maio

de 1942, de conformidade com o Decreto-Lei n 2.891,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas,
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as ins
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

OBSERVAÇÃO -- O próximo sorteio realizar-se-á no

dia 30' de junho (terça-feira), às 14 horas, de conformi
dade com o Decreto Lei n. 2.891.

Rio de Janeiro, 30 de Maio de 1942.

VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal
Eduardo F. Lobo =Díretor Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor-Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemplados,
que estejam com os seus titulos em dia, a virem à nossa

séde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nos

so Regulamento.

Seja
•

sua proprl8

��ER�E,A� '/

-: ,

---

I reressa a 8 et.,,'c 10 lIIulheres;" eressa ..

Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
<ritica", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem
poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
entí-doloroso, A SAUOE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Á SÁUDE DÁ MULHER

o sabão
'�VII

'me

Produtos CATEDRAL
ávendanaFARMACIAESPERANÇA Aluga-se uma sala

grande e confortável para casal,
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2 na PENSÃO SUIÇA, à ma

(Defronte à casa Hcepcke) Esteves Junior, 135. V 18

80°/0 DAS CÁRIES
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

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

30v·18

Empregado de
escritório

.

Precisa-se de um empre
gado que tenha conhecimen
tos para auxiliar de escrit6-
rio de representações comer

ciais. Informações na gerên
cia do ESTADO. ISvs12

Resfriado
no Bebé

Evite perturbar-lhe o estomago com
medicação interna. Friccione este
aIliviante unguento no pescoço e

peito, ao deitar. Traz prompto allí
vio-corta a maioria dos resfriados

:) da noite para o dia.
, J 1'" . \0).,_

�õ �

vs-?l

Vva. ETELVINA LIMA
participa aos . parentes e

pessoas de suas relações
que sua filha Áurea Lima
contratou casamento com o

sr. Abelardo Elói Garcia.

ABELARDO e ÁUREA
apresentam-se noivos.

Fpolis., 3- 6-942.

3 vs.-2

CÉSAR SEÁRA e SENHORA Ipar ticiparn o nascimento de

CÉSAR SEÁRA JUNIOR,

Iocorrido a 21 do fluente
nesta Capital.

PROTEJA·O
COM O

* A maioria das caries surge na junção .dos
dentes. Esse é o Ponto Vital. Para protegê-Ia,
o novo Creme Dental Gessy produz uma agra
davel espuma de ação ultra-penetrante, que leva
os seus elementos protetores, entre os quais o

Leite de Magnésia, aonde a escova não chega,
combatendo a fermentação dos resíduos alirnen
tares que atacam o esmalte, des
truindo os germes causadores da
cárie, neutralizando o excesso de
acidez e evitando o tártaro
(pedra). Prefira Gessy que, alem
de eficaz, é econômico.

Ouça NhO Totico. de 28. a 6a. feira, na.
Rádios Cultura (São Paulo), és 18,30 e

22.15, e Mayrink (Rio). ã. 18,30 horas.

Fogos Adrianinos ISão JOãO'1Para as festas Joaninas de Santo Antônio,
São Pedro e Santana
ALEGRIA DA PETISADA
Encontra-se à venda no

ArlllaZelD Kolzias
42 ._ Rua Conselheiro Mafra _. 42

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

Esteves Junior, 48.

CASAS Precisa com·
. prar ou vender

uma casa? Procure Campo
lino Alves. Rua Deodoro 35

30 v-9

� Agonia' da' Asma�- . � .

Aliviada' em 3 Minutos
Em 3 minutos a nova receita - Mandaco

- começa a circular no sangue, aliviando
OB acessos e os ataques de asma. Em
pouco tempo, é possivel dormir bem, respi
rando livre e facilmente. Mandaco alivia-o,
mesmo que o seu mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que obstrúe as
vias respíratorias, mi n a n d o a sua energia,
arruinando sua s a ú de, fazendo-o sentir-se

prematuramente velho. Mandaco tem tanto
exito que garantimos aos pacientes respira
ção livre e fácil em 24 horas e que acaba
rão com a asma completamente em 8 dias,
ou devolveremos o dinheiro ao ser-nos res
titnido o pacote vazio. Peça Mendaco em

qualquer farmácia, hoje mesmo. Nossa ga-
rantia o protege. ....

Mendaeo A:a::;:::m

Quem achou ?
Gratifica-se, a quem en

tregar nesta redação um

par de óculos, perdido hoje
no Mercafio Público. (3v.-3)
Rádio: Telegrafia - Electricidade
AULAS NOTURNAS, Início dia
2 de Junho-Rua João Pinto,

13, Sobrado.

Dôr de dente?

fM.�.................... -1
..a•••••••• Ia••..,·

• se a • C·_.'

3v.-3

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.lx. pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

fLORIANpPOllS
Sub-.gent'l nOI princip.1t

muncípiol do Elt.do.
17P.

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-29

Dr. ALDO AVILA IDA LUZ
ADVOGADO IRua Vidal Ramos, n°•. 30

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

o ADVOGADO ACÁCIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro,. n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal 110-Fone: 1277

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Associação Catarinense de Farmacêuticos)E;t t· .La IAssembléia Geral Ordinária U (
De ordem do snr. Presidente, convoco todos os as-

sociados, para a Asastnbléta Geral Ordinária a realizar
se no dia 7 de Junho corrente às 10 horas, afim de ser

empossada a Diretoria eleita, na Assembléla do dia 25 de
Maio p. passado.

Secretaria em Florlanópollsv
ê

de Junho de 1!l42.
LUIZ OSVALDO d' ACAMPORA, 1°. Secretário.

140 BATAUIAO .l)1l CAÇAOOR1i:S
I - Au.totizado pelo sr, 'l'enente Co

ronel Comandante, faço público aos in
ter-essados que , de conformidade com o

aviso Ministerial n. 1,085 de 6-V-42
acham-se abertas as ínscrições para ma

trícula na CO:\IPANHIA DE QUADROS,
deste Batalhão, mandada organizar por
aquele aviso, para a formação de espe
cialistas e cabos da reserva de 2a cate
goria,
II - Poderão matricular-se na .refert

da Companhia Quadros:
a) - os brasileiros natos que já te

nham 16 anos de idade na data da ma

trícula e que não completarão 20 anos

até 31 de dezembro elo corrente ano;
b) - os brasíten.os natos de 20 a 3'3

anos de idade, desde que já sejam re
servistas de ;3a ca tegorra:
c) - os br-asüeíros que obtiveram

adiamento de incorpoiacâo por prova
rem ser arrírno de íumília:
d ) - os brasileiros casados que, ten

do filhos, obtiveram por isso dispensa
de incorporação com a obrigação de se

tornarem reservistas de 2a categoria;
e) - os brasileiros naturalizados de

21 a 35 anos de idade.
::\O'1'A: - Os candidatos que satisfi

zerem ás condições acima, serão subme
tidos a uma prova de seleção, versando
sobre as quatro operações, leitura e di
tado, a se realizar 110S dias 10, 12 e 13
do corrente, 110 Quartel elo 140 B, C. em

João Pessôa.
Poderão tambem sei' matriculados no

curso de cand ida tos a cabo, soldados
reser-vistas ele 2a categoria, formados em
anos anteriores, desde que ainda satis
façam as condições ele idade e se subme
tam à prova de habi litaçáo exigida.
III - Os ('Ui'SOS terão início no dia 1G

do corrente com a duração de 9 meses.
IV - Os candidatos aprovados no

curso de especialistas passarão a exer
cer as respectivas especialidades e os

aprovados no curso de cabos terão di
reito à prornocão para reserva de 2a ca

tegoria, cujas funções exercerão duran
te os trabalhos de instrução da Compa
nhia Quadros, até o fim do. ano de ins
trução.
V - Funcíonai-á também, em seguida,

a partir de 16 ele novembro elo corrente
ano, com a duração de 2 meses, o curso
ele candidatos a Sargentos da reserva de
2a categoria, para o" candidatos aprova
dos no curso de cabos, mediante uma
prova de admissão, versando sobre no

ções de português, matemática elemen
tar, geografia, história do Brasil e cí
êncías.
VI - A instrução deverá ser minis

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

contribuirão com a quantia de 5$000
(cinco mil réis) mensais para aquisição
ele material de Instrução.
VIII - Se antes de iniciar-se o ano

ele instrução a Cia , Quadros não tiver al
cançado o seu efetivo completo, deverá
ser obrigatoriamente completada com a
transferência para ela de elementos ma
triculaclos nos '1', G, e E. L M. ela localí
dade, prov ídêncía que será tomada, tarn
bem, em qualquer época do ano, quando
necessário.
IX - Os demais esclarecimentos se

rão prestados pejo Comandante da Com
panhia no Quartel do 14 Batalhão de
Caçadores.

Hélio Portocacrcro
10 ten. secretário

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.

APANHANDO
.•sm

RESFRIADO?

Sábado e domingo - dias 6 e 7
- elegantes soirées, com a:pre
sentação de ptograma inédito.
Artístico e original «shaw», em
que tomarão parte' elementos

de nossa alta sociedade.
Canto, música, bailados,

surpresas
Mesas à venda na Relojoaria

Moritz.

TRONCOS FORTES

o NUTRJON é paro o

c o r po humano o que a

seiva'; para as arvores,

Os 'troncos fortes" tanto
na vida vegetal como na

vida humana são os mais
cprove itoveis: na primeiro,
elles nos dão as madeiras
de lei com que se lazem as

variados construccóes. ne

cessarias ao conlorto da

Perra que os homens se

tornem vigorosos, quando
tombem com elles a notu
reza é insulliciente, ore·
curso é semelhante: "ndu
bom-se os seus rnusculos".
dó-se-lhes NUTRION

O NUTRION é o vsrdo
deiro "o d u bo chimico do
organismo": o lerro, e phos
phoro e o arsenico contidos
em sua lórruulo vão levar
o vigor que lalta aos rnus

culos debilitados, ao sal'

gue empobrecido, aos ner

vos abalados, o reclama
rem, todos, esses elementos
nutritivos i n d is pe nso v e is
00 equilibno do. orçcansmo.

J{ .
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existencio; na segunda,
elles constituem a huma
nidade util que trabalha e

que produz,
Para que as arvores se

iam lortes, quando a natu
reza não basta, recorre-se

gO "i.'Mlr.U.>o".

SEDAS

Sábado _. dia 13 .. Recital de
Morina Greco.

x

Faça isto ••• Ajuda a

evitar os resfriados
Quando começar a espirrar, a fun
gar ou a sentir o nariz irritado ••. êsse
é o sinal de alarme da Natureza!
Providencie Logo! Use VickVa-tro-nol
=-píngue algumas gotas em cada na
rina. Depois, repare com que rapidezêle começa a atuar, estimulando e aju-

I
dando as defesas da Natureza a .repelir
o resfriado. Va-tro-nol é um medica
mento especializado para a "zona de
perigo" nas vias nasais, onde começam
quasi todos os resfriados.

-'--=

IV. S. J A' PEN SOU NO FU
TURO DE SU A FAMILIA ?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes ri.> 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

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

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

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

Rouge Royal Br iar
49$000, Batom Michel, Zande e Tungee

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

12$000
52$000
9$500

15$000

ARTIGOS DE INVERNO
cores mt. 4$000

2$300
4$000

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finilliJade,
em .condições vantajosas.

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

• Poro suavizar e

nescer o pele, há um pro
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO, Aveludo o pele,
combate espinhos, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
sólido ou líquido.-_-' _:,::<:.,.

70$000
6$800
15$000

50Mil me1ros de retalh O� em pelú( ia, sedas, tob r-etco, VOiJ, opala, casimiras
e chitas. Está se Ld en do a CASA ORIrENTAL

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

aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:
Finissimos sobretudos para homens, I Colchas de sêda com bico para
todos forrados de seda 150$000 casal

Cobertores bêbê, artigo superior 7$000 Colebas de pura sêda com franja
Cobertores xadrez para solteiro 14$500 I para casal
Cobertores xadrez para casal 17$500 Etamine para bordar, metro
Cobertores xadrez, 'superior para I Filó

\

Mosquiteiro Larg. 350 mt.
solteiro 19$noo TECIDOSCobertores xadrez, superior para I

casal 25$000 Organdy liso, metro 4$500
Cobertores para casal, da melhor qua- i Vo�l estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 3$500
lidade, com duas estamparías 43$000 VOlI_SUlS80 estampado moderno, mt. 5$500

Cobertores Argentinos, especta! ar- Fustão �stampado 4$, 4$500 o 4$800 DIVERSOS
tigo, para casal 44$000 Cambraia. estampados modernos, d e Capas para recem-nascidos,

Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 4$500, 5$500 e E$ooo Capas felpudas para recern nascidos
Coberteres de bôa qualidade com Crepom para Kimonos, metro 3$500 Fa ixas mer ce rísadas, metro
belos desenhos para casal 36$000 Filó, metro 4$000 Véos d'3 mó de sêda para noivas

Capas de Borracha para homens 12o$00() Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Grinaldas para noivas
Opala lisa assetínada. larg. 80 mt. ;)$000 Casaquinhos de malha para bebês

CAM A, MESA e QUARTO ,\ricoline .listada, metro :1$000 Blusas Olímpicas para moças
Pano para colchão mt. 1 $900 Zephir, metro 2$000 Babadores
Puno enfestado para colchão, rnt. 4$800 Tricoline listada para pijamas. mt. 4$000 Jogos de batlzudos a começar de
Granité, de linho, íarg. 1,60 mt. 9$500 Cambraia Iínisslma, Iarg. 80 mt. 5$oo(J Jogos de couro para rapaz
Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para cortina, larg. 80 4$500 Jogos de couro para homens
Cretone meio linho branco, larg. 1,40 5$500 Pano rendado para cortina, largo Suspensorios de couro para rapa7
Cretone meio linho branco, farg. 2,00 8$000 1,40, metro 4$500 Suspenso rios de couro para húmens
Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 8$500 Pano Rendado superior para cor- Suspensorios para meninos
Cretune meio linho em cores, larg. 1,48 6$400 tina, largo 1,40 metro 6$500 Suspensorios de seda para homens
Cretone meio linho em coreEi, largo 2,00 8$800 Pano rendado em cores pElra cor- Ligas de Borracha para st'nhoras
Morim peça de 10 mt. 18$000 tina, largo 140, metro 7$500 Fita metrica
Cambraia mercerizada, enfestada, Pano para cópa, metro 2$500 Poria escov9. de dois lugares
peça de 10 jardas 27$000 Fustão mercerisado em cores, mt. 4$8uo Camisa de Fisica pllra h'omens
Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homem
1.50 x 1.40 25$000 Tricoline lisa, metro 4$800 Camisa de manga comprida para
Toalhas Higienicas, dz. 7$500 Brins a começar de 2$000 hompm
Tonlhas de rosto, de 1$4, !$8, Brim azul marinho colegial mt. ;)$000 Camisas Socpga Leão, para homens
2$':;, e 3$ 4$500

;, PERFUMARIAS Camisas Soceg 1 Leão. para meninos
Toalhas de banho, legitimas alagoanas 8$500 Leite de Colonia 5$800 Camisas para homens. li começlir de

4$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas parti homens a começar de
para vestidos e Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$300 Ternos de Casimira para homens a

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

17$000 Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gpssy e Eucalol 2$500 começar de
Colchas fustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barb'l 5$500 Pasta de couro para colegiaes a

Colchas mercerizadss para casal 22$000; Talco Malvl:l 2$900 e 4$000 começar de
Colchas de veludo para ca�al 27$000 I Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de Bsica rara meninos
Colchas meio linho para casal 28$000 i Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, cX. de 12 duz.
COlchas meio linho para sGlteiro 19$500 I Sabonetes Lever, Lifebuoy, ,Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Colchas brancas, para solteiro 12$000 live ti Gessy 1$5(,0 Sombrinhas modernas em gorgu-
Colchas fustã I para solteiro 12$000 I Sabonete Palmolive, Realce, Col- rão chamalote
Colchas fustão mercerisadús para I gate, Godiva e Cheramy IS 00 Escova para roupas
!'oUeira 15$úop Rouge Adoração

-

2$000 BoinAS de pura lã
Colch!.ls brancas para cusal 16$000 Rouge Realce, com pluma 1$700 Carapuças para chapéos

E milbares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
Prefira a OASA O,R 1ENT -AL e o lucro será vosso:

Vendas só a dinheiro_ - Rua Conselheiro l\lafra, 15 - Florianópolis

Seda taque lisa e listada mt. 5$800
� Laqué, lavrada, mt. 7$500
• Façouné mt. 3$800
}) Graníté, mt. 6$500
» Crepe Romano mt. 7$500
}) Givré superior mt. 10$500
li Frisotine mt. 10$500
» Frísotíne diagonal (no v.) mt. 12$000
» Ajour de 6$000 e 7$000
• Fustão mt. 8$000
}) Tafetá Escoceza. de 7$5GO e 9$000
J Tafetá lisa. de 7$500 e 8$50'\
}) Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$000
}) Tafetá Moír é mt. 12$000
» Listada para Camisas mt. 8$800
}) Listada para Vestidos mt. 9$500
» Estampada de 7$500 e 9$500
» Estampada em bellísstmos des. 12$000
» estampada natural (novidade) mt. 18$000
}) Lumiere Lavrada, largo 50 mt. 10$000
» Lumiere Lisa, largo 80 mt. 10$000
» Lumiere Lisa. largo 90 (artigo já
bastante conhecido em nossa

« casa) mt.
« Veludo Chifon Reclame mt.
a Organza lisa, finíssima, mt.
« Patou (Pechincha) mt.
E mô,is uma grande quantidade
de retalhos a preços baratissimos

Pustão Pelucia em todas nS

elucia lisa, mL
Cachá, 2$500, 3$500, e

Pelucia estampada para Quimono,
.cores firmes rot.

Casimiras Angorá
Costumes, mt.

Casimiras Xa drez,
Costumes, mt.

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

Casaquinhos de malha para c�ia()ças
de 5$500 e 6$500

Terninhos de malha para crianças 13$000
f'Hsaquinhos de malha para Moças 12$000
(>tFiaquinhos listados para Moças 15$000
('a;;»quinhos Bordados para Moças 17$ooó
l-'ullj wer� r:ara homens, a começar de 10$000
Pull( w. rI' de lã, para homens 22$000

VENDEM-SEI��' �bo���:
do conforto, móveis para ga
binete, qual to para casal e

solteiro, sala de jantar e vi
-.lta, copa e cozinha. Ver e
tratar à rua Joiovile, N°. 10

15 v. alt,-2

Vendem-sePo,' 7:000$ um
terreno de

14x29, cercado de arame lar
pado, uma casa de 5x7 mts.
com luz elétrica, égua porá
vel, móveis e.c., à rua 15 de
Novembro, na

s , h,'nta do le-
131" (praia), Tratar à rua Jotn
vil e, N°, 10 IS-v. alt.-2

30 V. alt.-13

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

10$uoo
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$000
2$oo�
2$500
2$000
2$8 )()

3$400

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

;)9$000
44$000

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ter surdez catarral é muito
incomodo e aborrecido; por is
so muitas pessôas, que têm
essa afecção, muito se ímpres
sionam quando se toca nesse
assunto. Com efeito, são mui
tas as pessôas que sofrem de
surdez catarral que usam apa
relhos de ouvir, os quaes cha
mam a atenção sôbre sua

doença. Por essa razão - pô
de-se afirmar - que quando
não ouvem bem, sofrem zum
bidos nos ouvidos e estão pade
cendo de surdez catarral, essas
pessôas muito se alegram de
saber que ha um simples re

médio, realmente eficaz para
aliviar a surdez catarral e os
zumbidos nos ouvidos, causa
dos pelo catarro. Êste remédio
é conhecido sob o nome de
PARMINT, e é obtido em qual
quer farmácia e sua dóse é
de uma colher de sopa quatro
vezes ao dia.

Êsse tratamento, por sua

ação tonificante, reduz a infla
mação do ouvido médio que
causa o catarro, e uma vez eli-
minada a inflamação cessarão
os zumbidos nos ouvidos, a
dôr de cabeça, o aturdimento
e voltará a percepção ao ou

vido, gradualmente. Toda pes-
sôa, que sofre de catarro, sur-IMPORTADORA AVA - RADIOS dez catarral e zumbidos nos Dentro de poucos dias será inaugurado em Florlanõ-

43 C· 4063 ouvidos, deve provar PAR- poiis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)S. PAULO - Rua Prates, - QIXQ MINT. o CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Todos os rádios têm alcance mundial Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
em ondas longas e curtas. Garantia Precisa-se Asteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Frauklín Ganzo.
de 2 anos. Dlretcr-Proprletário: Otomar Bõhm. Inscrição desde

AVA - Gladiator 5 valv. 530$ de um casal moço, sem fi- '0 dia 25 de Maio de 1942.
M'/A\ 7 valv. 59::1$, para pilhas 500$, para lhos, para trabalhar na chá- Matrícula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.GLAOJATOR /k.�V!�\ acumulador 700$. cara da �(A Floricultura», Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. _ Aulas noturnas.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con- preferindo-se casal morador v. - 13
de sítio. ISvs-4 ._I se rtol'l, pe ça orçam entoo

.

.
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Iz· I Companhia • Aliança �a Baia»
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E i;!i Fundada em 1810 Séde: BAIA,· �
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Iii iii! Seguros Terrestres e Marítimoo
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m• O Rádio de grande alcaece.-Faixa ampliada em aparelho de baIXO preço.
lU•••• SONORlDADE-BELEZA-DURABILIDADE.. M & Co Ia:·Ii!S

VEN DAS A LONGO PRAZO--Distribuidores: JOAO 60 ES Ia. 1:=

iiii CASA 'RADIOLAR R. ��B�Jto�Pt86 II• HiR
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<Vo ESTADOtJft
DUIUO .VESPERTINO
Redação e Oficinas! Rua

João Pinto a, 13

Tel. 1.012 - ex. postal ln

:ASSINATI.rP...A8
Na CapItal:

Ano .

Semestre
Trimestre .•• __ •

Mês •••••••••• _.

No lDterlors
Ano ..••••••••••

Semestre ..•••••

Trimestre ..•••.

Anúncios mediante eontrato

08 originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidC8

A direção não se responsabí-

lliza
pelos conceítos emitídos

DOe artigos usmadoe
� �

SanguanolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALClO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS.
O. Pálido.. Depauper.dos,
Esgotado., Anêmicos, Mã.,
que criam Magrol, Crillnça.
raquíticas, receberão I toni-
ficação gl,.1 do orgaoilmo

com o

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

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a' todos que sempre
lhe dispensaram a preferên
ela e comunica que fechou
a íarmàcía, deixando encar

regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi, na

Farmácia Esperança, no Edí
Iício do Mercado.
245 30v.-27

Dr. Clerno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.Lt68.

l:e.0.0ee•••e••••••••••••••••••••••••:

li $8" $ i18 •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, sae :
I: encontradas nos balcões da :
i a A IA I• .1
II Diariamente recebemos novidades e
o •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
••O••8.e®8G@&•••••e•••••�••••••••••••

A SURDEZ CATARRAL
PóDE SER ALIVIADA

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Perfeicão!

_-.

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Eis aqui um modo simples, seguro
e comodo de consegui-lo

Notícia de últimà hora

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:0tlO$OOO
• 54.700:000$000
• ;1.929.719:000$OOO
• 28.358:717$970
• 85.964:965$032

7.323:826$800
22354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & (ii.

Rua Trslano n.O 16 - Sêde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtllicado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLOltlANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
I'ern correspondente em todos os Municípios do Estado
I-tepresentante da Caixa Economíca Federal para a v.endlJ

da!' Apólices do Estado de Perne.mbuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

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

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

melhores taxas :

C/C ti disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AViso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo

, 7%
Aceita procuração para receber vencimentos em to

dos as Repartições Federais, Estaduais e Muntcípais.
-------------��-� .... _.��

A.PROVADOS PELO O'NoS''''' 508 N9 569 DE 19�ô

RUA FELIPE SCHMIDT N 39
Caiu oosta; If}- TeleDhoneIOB3-l!nd. Tel.•ALL/ANCA ..

Sub-Agenle em Laguna. Tubarão. Ilaiai.

JBlumenau e Laqe8. ,

I

•
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"Mi L L ti

.anrversãríon :
Fez anos ontem a graciosa

senhorita Dilma Filomeno, alu
na do Colégio "Coração de Je
sús" e filha do sr. Henrique
Filoraeno.

Fazem anos hoje:
O conceituado comerciante sr.

IJacó Jorge José;
a exma. sra. d. Placidis Car

doso, esposa do nosso prezado
conterrâneo sr. Manuel Felix
Cardoso.

Fazem anos amanhã:
A exma. sra. d. Julieta

chard;
o sr. Roberto Oliveira, mem

bro do D.A.E.;
o sr, Fraacisco Roberto da

Silva;
a sta, Maria de Lurdes Sil

veira de Sousa;
a sta. Marina Savedra Gui

marães;
o sr. Roberto Moritz, des

tacado funcionârio do Departa
mento de Educação.

Ri-

Nascimentos:
Pelo advento de seu

carli está em festas
sr. Miguel Faria.

-Pelo advento de sua filhi
nha Elisabete acha-se em festas
o lar do sr, Manuel Dias, fun
cionário municipal.

filho Jo
o lar do

Habilitações:
- Habilitam-se para casar o

sr. José Florêncio Nunes, bar
beiro, e a sta. Alaíde Santos.

Clubes:
O "Lopes Vieira S. C.", dos

Coqueiros, efetuará, amanhã,
com início às 18 horas, anima
do saráu-dansante.
-O Cantista R. F. Clube', do

distrito de João Pessoa, realiza
rá, amanhã, animado saráu-dan
sante, com início às 18 horas.

Enfermos:
Foi submetida a delicada in

tervenção cirúrgica, estando in
ternada no Hospital de Carida
de,' a graciosa senhorita Helena
Ramos Schaeter, filha do nosso

prezado conterrâneo sr. Evaldo
Schaefer, alto funcionário da
Contadoria do Estado.

Caspa � LOÇÃO MARAVI
LHOSA!

VELOCIDADE E NERVOSISMO
A civilização trouxe, a par de

muitos benefícios, também alguns
prejui zos para, a humanidade. Nes

ta época da velocidade, nem todos
os pobres mortais conseguem ada
ptar-se às novas contingências lu
multosas e exhaustivas da vida. Em
consequência, reina, um sem núme
ro de vítimas, dando impressão de
verdadeira epidemia de nervosismo,
sobretudo nas grandes capitais.
Mui tas vezes esse nervosismo o

corre em pessôas aparentemente sa

dias, mas com desordens do meta
boI i51110 celular. .Para esles casos

basta, muitas vezes, o repouso de
algumas semanas, um regime ade
quado, ou mudança de clima para
corrigir o estado psíquico. Casos há,
entretanto, em que é suficiente, es

timular o meta.bplismo celular por
um medicamento fosfór-ico, para que
tudo entre nos eixos. Neste senti
do, o melhor medicamento é o 1'0-
nofosfan da Casa Bayer, Ele levanta
as energias perdidas, com o uso de
poucas injeções, fazendo desapare
cer as manifestações erroneamente

capituladas por "nervosismo ou

neurastenia".

CompraI na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

• 'iA F EN 'uS ee... •

Vida Social I Louvando os feitos dos pilotos britânicos Peças �enuinas FORD
Só

"

Os bombardeiros "Whitley" da RAF - um dos quais a gravura nos mostra no
momento da partida para mais um dos seus vôos a longa distância - tem uma
velocidade que gira em torno de 395 quilômetros horários, um raio de açãode cerca de 1.800 milhas e um této de serviço de 23.000 metros. Dotado de
dois motores RoIls Royce "Merlin", o formidável armamento de que dispõeinclue 1 torre dianteira e 4 torres traseiras de metralhadoras, todas operadas

por meio de elet1'icidade.

CONC1JRSO

Londres, 6 (Reuters) - "A pre
cisão e efetividade desta imensa o

peração e o valor e a habilidade de
todos os homens que nela tomaram
parte são altamente apreciadas pe
los nossos pilotos, os quais pedem
que sejam enviadas saudações nos
seus irmãos britânicos em armas".
Assim diz uma mensagem do te

nente general A. Golovanov, coman-

Hoje, às 20 horas, no palco do
"Cine Império", no Estreito, os a
lunos do G. E. Cruz c Sousa, de Ti
jucas, realizam um espetáculo em
beneficio da Sua Caixa Escoclar e

cujo programa é o seguin lc:
lU - Parte: - Conto dos bosques

de Viena (canto e bailado) ; Chô-chô
(canto); Perfídia (canto); Ull1 so-

Lei' la-Onho para dois (canto); Marimba,
(canto); A caminho da Argentina _

(canlo); Valsa de despedida (can-, Dia n, terça-í'cir a, às 10 horas, 110

to); Sapal eado ; Paraguaita (canlo). prédio da rua Nunes Machado, es-
II'' Parte: - "A pequena cantora" quina da Hua Vitor Meireles, ser:',(drama em 1 aIo). .

" .-
.

d .

III Parte: - Nestes versos Ião vendido em lc ilão, a, queru mais cr,

singelos (cunto) ; Você já foi a o seguinte: Guarda-roupa com três
Baía? (canto); Casa .de cabôclo portas, espêlho de crislal, lavatório
(c.anto); �T,alsa se!·tar;c,ja (canlo); com eSj)(\lho bisaulé lllesas de cal?e-1\1111l1a ]JalOça (recllallvo); Caho- .

'

elo brasileiro (canlo); Embolada, cetra, cama ele casal, guarda-roupa.
(canlo); A teima da pel'eréca (reci- laqueado de azul, lllesa de ca,becei
tativo); Caiporada, (�hamarrita). ra laqueada, camas de solteiro, 1110-
Dados C!. preço modlco d,a,s ent1'a- bília de sala de visita cOll1posta dedas (plateIa 18500 e galena 18000) ,

.

c o fim henemérito da festa, é de 8 peças estoufadas de teCIdo azul,
esperar grande assistência. penleadeira com espêlho de cristal,
Depois do �spetáculo, haverá ôní- but'fet com mármore, ctagere COl1l

bus do EstreIto para a CapItal. mármore, armário, mesa eláslica, 18
Cabelos brancos � LOÇÃ O cadeira estoufadas de pano-couro,

!IARAVILHOSA ! cadeira de palhinha, escrivaninha" 2
porta-chapéus, scndo UJll com espê
lho, mesa redonda, mesa com jogo
ele damas, mesa de cosinha, mesa

para, copa, mesa com gavelas, filtro,
colunas, ql1aclros, guarda-comida,
vidros, gcladeira familiai' marca

"Perfei ta", abat-jollr, cache-pot de
meta,] com correntes para avaranda
do, fogareiros, ferro elétrico, con

,iunto estoufado, metais, livros, es

pêlhos, licoreiros, cadeira de vime,
e muitos outros objetos de 'ulilida
de.

dante dos bombardeiros de longo
alcance, pertencentes à arma da a

viação do Exército russo, enviado
ao marechal do Ar, sr. A. T. Harris.
comandante em chefe do comando enviastes foram altamente aprecia
de bombardeiros, congratulando-se das, porque procedem de pilotos
com a "RAF" pela sua "extraordi- cujas proezas e atos de bravura fo
náriamente bem sucedida iniciacão ram de molde a encher-nos de ad
de pesados golpes contra a Ale�a- miração pela coragem e eficiência
nha hitlerista". , com que as levastes a cabo".

Afim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Sucur
sal e nas Agências a serem instaladas, brevemente, neste Estado, fica,
a partir desta data, aberta a inscrição para candidatos solteiros às pro
vas para cargo de praticante, devendo os do sexo masculino apresen
tarem caderneta de reservistas, certidão de idade e atestado de saúde;
e os do sexo feminino, atestado de saúde e certidão de idade.

Só serão inscritos os candidatos que provarem ter mais de 18 e

menos de 30 anos de idade.
O concurso constará das seguintes disciplinas: Inglês e Francês

(tradução), Contabilidade Bancária, Geografia, Matemática, Português
e Dactilografia.

A inscrição encerrur-se-á no dia 17 do corrente, às 13 horas.
Quaisquer outras informações poderão ser prestadas aos interes

sados, diariamente, das 13 às 15 horas, na Séde desta Sucursal.
Florianópolis, 5 de junho de 1942_

BANCO NACIONAL DO
Guida Bott

Gerente

Basta de exploração!Nestes dias duros e de egois
mo, a reparação (1(' um êrro
sempre vale alguma coisa, con
tanto que não tarde.

.Já é tempo de se acabar com
o despiedosa procedímento
dos açambarcadores de alimen
tos e de gêneros de primeira
necessidade.
Não tem sabor de novidade

a notdcia de que as carnes, os

peixes, os gêneros e as verdu
ras vêm, dia a dia, encareceu
do de maneira assombrosa. E,
o que é ptõr, sem maiores ra

zões.
O lJOVO sabe disso e tem o di

reíto de reclamar medidas ca

pazes de minorar as suas prí
vações. Mas, contra êle, está o

coração de pedra do Senhor
Fulano - o tipo mais atual -,
que compra ao pescador taí
nhas a $500 para passá-las ao

lJOVO ao preço de 2, 3 ou 4 mil
réis.
Há ]lOUCO, deram às praias

desta privilegiada Ilha, num só
dia, 105 mil tainhas. 900 mil
ficaram ao largo, esperando a
"vez ...

Porventura, foram as tal
nhas apanhadas - vendidas a

mil réis? Não. Mas, poderiam
sê-lo!
Por que se não paga o es

forço do pescador com o (li
nheiro que vale o seu suõr e
se não dá de comer ao povo
peixe barato?
Poderram ser postas em prá

tica medidas que, certamente,
neutralizariam o comércio es
conso dos "atravessadores" e

açambarcadores.
Para tal, é mistér fiscalizar

as praias, limpando-as dêsses
bípedes mercenários, píores
que urubús, Sómente assim,
poderão os pescadores enten
der-se com o pOYO diretamen
te e o peixe será vendido pelo
que vale, nesta época de mira
culosa fai-tura, e não por
quanto está sendo vendído
pelos felizes espertalhões!
Dói ver centenas de peixes

amontoados nos fl'igol'.íficos e,
afinal, regados a creolina
enquanto o pobre vive com o

estômago colado ao espinhaço!
Basta de exploração!

Em resposta, o marechal do Ar,
sr. A. T. Harris, enviou o seguinte
telegrama: "As felicitações que nos

({Caixa Beneficente dos Emprega
dos do Ministério da Fazenda no

Estado de Santa Catarina»

2a e última Convocação DIVERSÕES

Alugam-se Quartos
RUA VIDAl RAMOS, 19.

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

Dentro de poucos dias a S.
D. «Dante Natividade» fará a

para assistirem à reuru crc sua estréia, no «Alvaro de Car
de Assembléia Geral Extra- valho» com a representação da
ordinária, a realizar-se no bem feita comédia em 3 atos,dia 8 de Junho (2i1-feira), em do festejado escritor naçional sr.uma das salas da Guarda- Heitor Modesto: « A BOA MA
Maria da Alfândega desta MÃE».
�apital, afim de" tr�tar, �e I

O produto dêsse espectáculotrrteresses de u:_gencla, aSj9 reverterá em favor da ereção do
horas da manha. túmulo do saudoso patrono da
Secretaria, em Florianópo- Sociedade.

lis, junho de 1942_ Os ensaios estão sob a dire-
Marciliano A. Roberge ção técnica do conhecido ama-

lo Secretário 1vs-l dor sr. tenente Albano Lúcio,
e interpretarão os diversos pa
péis os distintos amadores: Sra.
Elita Campos, sritas. Diná Ca
misão, EJoá Brito, Jurema Pó
voas e Irani Machado, e srs.

Albano Lúcio, Armando Cami
são, Demerval Rosa e coman

dante Are Mannebach.
E' quase certo que a função

obterá o maior êxito, pois o con

junto é muito bom e a fina
lidade do espetáculo merece todo
o auxílio.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

flnho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande T6nico

A Semana de " Black·Out ..
em

Natal
Natal, 6 (A. N.) - O general

Gustavo Cordeiro de Faria, co

mandante da 1" brigada da in
fantaria, sediada nesta capital, a
caba de fixar o dia 7 do corren

te para o início da (,
semana

do black-out ", que terminará
portanto, no prôximo dia 14.

A iniciativa do comando da
guarnição de Natal despertou o

maior interesse na popul ação,
que aguarda o exercício com ver

dadeira ansiedade. As instruções
para o exercicio, que será:ex
tensivo às cidades de Macaiba,
São José de Mipibú e Parari, fo
ram publicadas no jornal « A
República" .

- Em benefício ela benemérita
Assocíacão elas Damas ele Caricla
de será' efetuado hoje, com inícic
�tS' 20 horas, no Edifício D. Joa
quim, grandioso festival, organiza
do pelo Grupo ele amadores tca
trais "X". Duas comédias em 1
ato serão levadas a cêna: "Cada
doido ...

"
e "390 ela Oitava", peças

exclusivamente para rir. Tomarão
parte nêsse festival os amadores:
T. Silva, lU. Lopes, 1. Santos, C. B.
e 1\1. Schmic1t. Haverá um ato de
variedades, com o apreciado con

junto regional "Bando da Ilha",
composto elos srs, Jucí Gouveia,
VaImor Luz, Valdir Gouveia, Eu
lália Sousa, Antônio Prazeres e
Abel Capela e com a cooperação
do aplaudido cantor Demerval Ro
sa. O preço das entradas será de
1$000.

COMÉRCIO
Orlando Fernandes

Contador

Cartazes do

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.)

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

Preço!': 2$000 e 1$500
Livre de Censura

A PORTA DE OURO, com Charles Boyer, Olívia de Havilland
e Paulette Goddlrd

A's 5 e 7 horas

Filhos Roubados
Rochelle Hudson

Ford
e GlenCom

partir de 7 de junho:A

A's 7,30 horas

Aocompasso do amor
Com Rita Hayworth e Fred

Astaire

dia
A's 7,30 horas

A duzia do diabo I
Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

e Garganta do
DR. TULIO RAMOS

Assistente efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" )la Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso

I de especializa<:ão e prática de ouvi
dos nariz e garganta no Serviço do

IPro'r. David Sanson, )la Policlínica de
Botafogo - Rio de Janeiro

Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

Com' Charles
Jacqueline

Farrell e

Wells

Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos

o ESTADO 6 de Junho de 1942
_•• !""""'m�.I�iGI_"",,�u

. - ,.

com os cencessionanos:
rem Amin &: Irmão

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

I._O_.__ESTADO Esport�vo I
JOGOS TRANSFERIDOS prio púb.ico torcedor encontra

motivos de verdadeira expansão,
vibrando com as jogadas técni
cas dos seus jogadores preferi
dos e imprimindo aspecto bem
diferente ao dos cotejos comuns.

Tanto a rapaziada avaíana
como os integrantes do alvi
negro se encontram em perfeitas
condições e dispostos a ven

derem caro a derrota.
Aguardando, portanto, a gran

de tarde desporti va de amanhã,
os meios esportivos vivem mo

mentos de intensa ansiedade.

Telegrama procedente de Por
to Alegre, da direção do "Cru
zeiro F. C,", aos dirigentes da
F. C. D., solicita a transferência
dos jogos que se realizariam nos

dias 11 e 14 do corrente, com
o

(, Figueirense" e "Avaí", res

petivamente, para as datas de
18 e 21 próximas.
Em vista dos motivos alega

dos, pelos cruzeirenses, afirma
se que os promotores dos cote
jos concordaram com a trans
ferência.

AVAl x FIGUEIRENSE
O Estádio "Adolfo Konder",

servirá, amanhã de teatro ao

mais sensacional cotejo fute
bolístico da temporada vigente,
tendo como digladiadores o

,( Fi
gueirense F. C." e "Avaí F.C.".
Aliás, a partida em apreço

tem a equivalência do Fla-Flú
carioca, devido à tradicional
rivalidade existente em os dois
conjuntos.
Como sempre acontece, o pró-

LELECO NO CARTAZ
O conhecido árbitro conter

râneo sr. Carlos de Campos
Ramos, o popular Leleco de nos

sos gramados, está resolvido a

abandonar definitivamente as

canchas futebolísticas locais.
Neste sentido, há várias sema

nas solicitou licença, aos direto
res da F.C.D. Por essa razão,
o público está privado de ouvir
o trilar do apito de Leleco em

nossos futuros cotejos.

- :;:::Wo A
fACIL Ul\NA1UA •••

TAREfA C
d dono' deto o

d
Eis um livro qU\ _ um livro e

deve pOSSUI tinomente
cOSc:itaS atraente 't:s apetitosos.re 11"1 recel ponilustrado, co •• onde-nos o (ou se�,v> iarmOsporo en" GRATI5.exemplar

À MA/lENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL, f � 5 PAULO 4 o

Peço enviar-me, 9/i"atis, o "Meu Livro de Receitasl!
Nome _ _ �

Rua .

Cidade _.. . Estado.

I'
Foi indultado peio sr. Getúlio

Clínica médíco-ctrúrgtca do V O injuria����cia�i!'?�'? JII�"����O(� argas e agora
senhor-as - Pas-tos. .' 6 (C M) O'AI,TA CHWRGJA ABDOMINAl,: <'8' I RlO, "

- procu-
tõmngo, vesícula, útero, ovár-Ios,

I
radar Gilberto de Andrade a-apêudtce, tumores, etc. - CIRUHGIA , .

I'J,ÁS1'l('A ])0 PEIUNEO - Hérmus, presentou denúncia contra
htdrocelc, vurtcocete. Tl'at:llllf"llto sem

M 1 B t· t d M
.

dOI' e opernçüo de Hemorroídes e vai-í- anoe a IS a e oraIs,
zes - Practura.s: .aparelhos .de �·êss_o. mais conhecido por "AntônioOpéru nos Hspttaís de F'lor-irruópol is,
Praça Pereira e Of ívcn:a, 10 -

I
Silvino", que ficou célebre nos

Fone, 1009 anais do crime tendo cumpri-Horário: Das 14 às 16 horas, dlarla-
do longo tempo de reclusão.mente.

'______ O juiz da Comarca de Ita-
baiana ordenou ao delegadoCaspa 1 LOÇÃO IrARAVI· de polícia daquela região queLHOSA! instaurasse inquérito, para
apurar a responsabilidade de
tal indivíduo, que proferiu in
júrías contra o presidente da
República. O célebre bandido
foi, em tempos, indultado pelo
sr. Getúlio Vargas, e. agora,
esquecendo o que lhe deve, vi
ve a injuriar 0S poderes públi
cos e principalmente o chefe
do govêrno,

O procurador classificou o
seu delito no art. 3, inciso 25,
do decreto-lei 431. O processo
tomou o n. 2.208 e foi distri
buido ao juiz Eronides de Car
valho, que o julgará em pri
'l1pira ínstãncía.

Alemã de coragem
""

Fronteira alemã, 6 (R.)-
Grete Jeanty, de 31 anos, e

de nacionalidade alemã, foi
condenada a 45 meses de
trabalhos forçados no Luxem
burgo, por se ter referido a

Hitler em termos "deprecia
tivos". A notícia em ques
'tão, divulqada pelo jornal
nazista" LuxemburgerWort,..
declara que Cl mulher se a

chava num trem, apenas
na companhia de um agen
te da policia criminal, quan
do empregou palavras ofen
sivas em relação ao Fuehrer.
Quando o seu companhei·

1'0 de viagem lhe observoU
que era um membro da
"Guarda Negra" , Jeanty
declarou;
-Nã.o importa, absoluta

mente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


