
RIO, 9 (D. N. P. A.) -- REFLETINDO A INDIGNAÇÃO DO POVO CONTRA OS ATAQUES TRAIÇOEIROS DOS PIRATAS EIXISTAS CONTRA
OS NOSSOS NAVIOS, UM MATUTINO ESCREVE: "A MEMóRIA DE NOSSOS COMPATRIóTAS, MORTOS PELOS ASSECLAS DE HITLER� EM RE
PUGNANTE TOCAIA E ENTRE GARGALHADAS DOS SEUS ALGOZES, CLAMA POR VINGANÇA E PEDE REPRESÁLIA IMEDIATA DOS BRASILEIROS"
Considerável o en:aixe dos

Bancos, no pâk
Rio, 9 (D. N. P. A.) - Infor ..

mes divulgados há pouco, pelo
Serviço dê Estatística do Minis
tério da Fazenda, adiantam 'que
o total do ativo e passivo dos
estabelecimentos bancários e
xistentes no país era, em 31 de
outubro de 1941, de 55.780.713
contos de réis, contra .

45.266.240, no ano anterior, na
'quela mesma data.

Os bancos nacionais figuram
com 48.713.871 e os estrangei
ros com 7.066.842 contos de
réis do total em apreço.

O montante dos depósitos
era de 16.054.812 contos de
réis, dos quais 11.120.746 re

presentados por depósitos exi
gíveis. Do total dêsses depósí
tos, 34,3'70 se encontravam no
Banco do Brasil, 52,5% em ou
tros bancos e estabelecimentos
de crédito nacionais, e 13,2%,
nos bancos estrangeíros.
Quanto à aplicação de tais

fundos, os empregados em em

préstimos se elevavam a ....

15.456.942 contos de réis, cor

respondentes a 96,3% do total
dos depósitos.
A soma global do encaixe as

cendia o l.235.128 contos de
réis em todo Brasil, correspon
dendo a 11,4% sôbre os depósi
tos à vista e a 7,7% sôbre o to
tal dos depósitos.

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

Quaisquer tropas
Com as forças Norte Ameri

canas na Irlanda do Norte, 9
(United) - O tenente-general
Brehon Somervell, chefe dos
serviços de abastecimentos do
exército norte-americano, de
clarou: "Podemos equipar
completamente quaisquer tro
pas que mandamos para o es

trangeiro" .

Somervell afirmou que não
houve atraso no movimento de
equipamentos das Ilhas Britâ
nicas.IANO XXVIII Florianópolis - Terça-telr a, 9 .:ie Junho de 1942 N. 8557

Os benefícios do Instituto dos
Comerciários em Santa Catarina

Desde a instalação das Delegacias dos Institutos de Pre- Os
vidência em nosso Estado, com suas sédes nesta Capital, vimos
observando atentamente a atividade dos mesmos, em relação aos

benefícios que concedem às numerosas classes trabalhistas exis-
tentes. Moscou, 9 (Reuters) - Segundo um despacho de Gene-

Ha poucos dias assistiamos à inauguração das 100 casas do bra para a agência Tass, o govêrno alemão entregou uma nota
Saco dos Limões, destinadas à aquisição, pelos operários, a prazo ao sr. Laval, pedindo medidas efetivas, contra o constante au

longo, construidas pelo Instituto dos Industriários, cujo Delegado mento (las manírestaçõos al:_tl-aiemás � da campanha de sa

é o operoso e distinto moço sr. Itajiba Campos. I botagem. Se os franceses nao conseguirem acabar com essas

E hoje podemos transmitir aos nossos leitores alguns dados manifestações dentro em breve, "a Alemanha se reservará o

interessantissimos que pudemos colher no Instituto dos Comer- direito de tomar todas as medidas necessárias" - acrescenta

ciários, cuja Delegacia recentemente instalada, está sob a chefia a nota .

'" .

do digno e incançável Contador sr. Frank de Barros Monteiro. A mensagem ,a?r�ga que esse a�Iso mdUZll! L�val a tomar

Ê:sse Instituto, operando intensamente em todo o nosso o controle da polICIa frances.a. No dia d� publicação do decre-

E t d· u de benefícios nos meses de Janeiro a Maio do to, que anunciava essa medida, os patr-iotas franceses ataca-
s a o, lapago, d Ií

.

t t "d " ti t "

corrente ano, nada menos que 230:999$000, sendo notável que ram Ul;l.1 pos�o e po ICIa, enquan o que o cen 1'0 0110 IS a

só neste último mês desembolsou a elevada soma de 75:983$100, em Samt-EtIenne, voava �elos ares.. N MI·ssa-·o que na-o po'deôde vê relação abaixo Os autores desses dOIS ataques ainda nao foram captura-como se po e ver na .

Ora, isso equivale a dizer que, centenas de viuvas, órfãos, dos.
inváI idos, doen tes, e tc . , j á se acham sob o amparo daque Ia ;,;;;;;;;;;;.:;;;;;;;,;,;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;.;;;;;;;;;;;;;;� Rio, 9 (C . P. ) - Numa de"O espíri to, entretanto, que
benemérita instituição, sem contar os pimpôlhos, que, logo ao

I
suas últimas reuniões, o Con- conduz os atos do -Conselho é

nascer, conquistam para os pais o "Auxílio-Natalidade", que é S.A. PHILIPS do BRASIL selho de Fiscalização das Expe- o de liberdade, facilitando tu-
uma das modalidades de benefício mais interessantes daquele dições Artísticas e Científicas do quanto lhe é solicitado, des-
Instituto, e que denota o elevado gráu de clarividência que A S.A. PHILIPS do BRASIL comunica que, em

resolveu cassar a licença con- de que o expedicionário seja
cedida ao geólogo Reinard legítimo homem de ciência,preside às criações do Estado Novo.

, . substituição a Gerken & Cio., nomeou seu agente k f' h' 1 t
Vejamos agora a relação dos pagamentos de benefícios

I
autorizado', em Florian6polis, a firma Maac s, que se lXOU a a guns que raga credenciais dum Ins

anos no Paraná e regiões vízí- tituto ou Universidade conhe-efetuados no mês de Maio p.p,: J O R G E O A U X nhas, onde exerceu sempre ati- cidos e opere no sentido efeti-
BENEFÍCIOS IMPORTANCIAS

I
estabelecida à Rua Cons. Mafra n ,v 10 (1,° andar). vidades que o tornaram sus- vamente de proporcionar be-

Auxílio Pecuniário 8:374$500 S.A. PHILIPS do BRASIL peito no meio oficial brasíleí- nefícios à ciência. No caso

Auxílio Funeral 325$000 (ass.) GUY MARIZ roo Êsse "cientista" escreveu atual, do Brasil, de relações in-
Auxílio Natalidade 8:608$500 Florian6polis, 1.0 de Junho de 1942. um artigo, no qual se servia terrompidas com vários paises,

36:357$600 para criticar atos sôbre a zona toda a nossa atividade tem deSeguro Invalidez
8:989$800 de colonização situada ao sul se desdobrar de maneira mui-Seguro Velhice C

-

d R h11:327$600 Estimulo para os rlancas o u r para do Brasil. to cautelosa, para não permí-Seguro por Morte . ,

73:983$100 paises ocupados a Checoslováquia "O Globo" OUVIU, a propósi- tirmos que, à sombra da Iibe-
SOMA

Estocolmo, 9 (Reuters) Estocolmo, 9 (Reuters) _ O to das atividades do Conselho, ralidade da lei que criou o

"Upsala Nya Tidningen", [or- "Rheinische Westfalen Zei- um de seus membros, o profes- Conselho, se infiltrem no pais,
nal desta capital, referindo-se tung", de Essen, anuncia que sor Angíone Costa, que depois sob a capa de cientistas, ínímí
aos tremendos bombardeios da serão enviados ao protetorado de explicar que aquele órgão gos e espiões. Praticamente,
RAF contra a Alemanha, es- da Boêmia e Morávia as crían- tem poderes amplos, até mes- já estão suspensas, desde que
creve: "Agora, que os anglo .. ças residentes no Ruhr, afim mo para apreender material o Brasil rompeu com o eixo,
saxônios podem concentrar a de colaborarem na colheita. científico e distribuí-lo entre as expedições, cujos compo-
sua guerra aérea numa escala as Associações brasileiras, as- nentes sejam originários dos
muito mais vasta do que os Cabelos brancos 1 LOÇ10 sim se expressou: I países daquela aliança".
alemães, devemos-nos recordar MARAVILHOSA I
oue tanto fisicamente como

i�Ol�almente, os alemães estão
Eériamente abalados. A ofen
siva britânica em grande esca
la servirá de considerável estio
mulo aos países ocupados".

Em Madagáscar
Londres, 9 (Reuters) - In

formações aquí chegadas dizem
que uma coluna britânica mo-

torizada ocupou Ambilouble, PARIS 9 (HAVAS) -- UM TREM SANITÁ-cerca ele 80 milhas ao sul ele '

Diego Suarez. RIO, TRAZENDO DA ALEMANHA 364 FERIDOS
Essas informações são

pro"jcedentes de Tananarivo, acres- GRAVES, CHEGOU AO ENTRONCAMENTO DOS
�:�;��l�� ���áo����x��;���:�i; SUBúRBIOS DESTA CIDADE. OS FERIDOS FO
yohemar, n� costa oriental da RAM CONDUZIDOS AOS HOSPITAIS DOS SU-Ilha, conhecida como centro de
exportação de gado.

. ,BúRBIOS PARISIENSES.O locutor que deu tais notí-
cias negou energicamente que
Vichí tivesse a mínima inten-
ção de negociar a cessação das
hostilidades, observando uma

única finalidade de ocôrdo que
era a "troca de prisioneiros 0

informações sôbre ferielos " .

Feridos chegam à França

Antes de comprar

veja os preços excepcionais de

Sobretudos-Gabardines- Ternos
na A MODELAR

alemães ameaçam com repreSálias,
se não cessarem as sabotagens

Preocupada a opinião alemã
Zurique 9 (Reuters) - A eventualidade da criação de

uma segunda frente preocupa a opinião púb�ica germamca,

depois dos últimos ataques da RAF contra as CIdades do Ruh�.
Os jornais nazistas, salientando .as poderosas �efesas ,e torti-

f·
_ .

staladas no litoral ocidental da Em opa, procuram
Icaçoes m , . d '

acalmar a inquietação do povo germalll?o. To os ?S_ propa-

gandistas nazistas reproduzem um artigo do capitão von

Schramm, descrevendo, no "Brüssler Zeitung", o sls.te.n�a �e
fortificações do oéste da Alemanha e acentuando � vIgIl�n?l.a
do exército germânico. O articulista concl1_le pela llUPOSSIbIlI
dade ele um desembarque massíço no contlllente europeu.

TOSSE � BRONCHITES?. ,,'--

�E SÓLIDA PARA UMA{1t� 1ST Ê N C I A S A O I A
:LlMINA! FORTALECE!

A carta de Giraud
Rio, 9 (D. N.) - Um comen

tarista político, referindo-se à
carta que o general Giraud
conseguiu fazer chegar às mãos
dos ,seus filhos, quando ainda
prisioneiro, aconselhando-os a
não se acomodarem à derrota,
acentua que o espírito de Gi
raud é tudo quanto há de mais
oposto à atitude de LavaI ou
Pétaín.

I H���!:������ �"1�� VIDA ESCOLAR
dia de Berlim anunciou que o Esclarecendo várias dúvidas
alto comando alemão suspen- quanto às férias de junho, a Di
deu a ordem de represália con- visão do Ensino Secundário in
tra os prisioneiros britânicos forma que todos os alunos do
no norte da África, em vista curso secundário, inclusive do
da declaração irradiada pela, quinto curso complementar, fgo
BBC, no sentido de que os prí- zarão descanso previsto .

no ar
sioneiros alemães eram trata- tigo 28, parágrafo 2.°, do decre
dos de conformidade com a to 4.244. nos sete últimos 'dias
convenção de Genebra. do mês de junho.

o espíritoLondres, 9 (Reuters) - A imprensa exalta a magnífica
atuação das fôrças francesas livres e indús sob o comando elo
general Koening, que resistem, há dias, às investidas de von

Rommel,na posição-chave de Bír-el-Hacheín, embora parcial
mente envolvidas.

O "Daily Telegraph" pôe em relevo êsse fato, bem como
a combatividade dos soldados de De Gaulle em Rotunda e Se
gulli, donde fustigam os serviços de abastecimentos do gene
ral Rommel.

Deve ser particularmente deplorável o moral dos ítalía-
.

nos, pelo fato de os franceses esmagarem e perseguirem as

legiões fascistas. Tanto a estratégia como a propaganda im
pelem Rommel a lançar todos os seus recursos contra os bra
vos franceses. A magnífica tarefa dêsse contigente de fran
ceses combatentes - conclue o "Daily Telegraph" - mostra
ao mundo e à Europa o espírito invencível da verdadeira
França.

invencível da França

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com
ragu larizações,

,

livros,

presteza serviços
registro de firmas,
petições, etc.

de
de

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

continuar

Dr. LAURO DAURA MdRWA�rA e

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

do Hospital Humberto I, de São Paulo. .
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operação e sem dílr, .de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno da
tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. por nrece
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 artilharia martela sempreCairo, 9 (Reuters) - Os preparativos para o contra-ataque
britânico na Líbia não sofreram séria interferência por parte
ela Luft-\Vaffe. Á medida que os grandes tanques "Grant" e
outras unidades seguem para o "caldeirão do diabo", a léste
da brecha aberta pelas fôrças do general Rommel no campo
minado britânico, afim de atacar os remanescentes das divi
sões blindadas do "eixo", a artilharia britânica continua a.
martelar as posições inimigas. A luta prossegue,

.

�.;"..JI
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDI{)O
IMSTIfUTO D� DiAGNOSTiCO

CLINICO J

Dr. Ojalma Madlmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulça)
('om prátlea nos hospitais europeus
Olíníca médíca em geral, pediatria,
deenças do sistema nervoso, apare-

lbo geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Camnanarío
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde PúWlca, pela Univer
sídede do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de Iisloteranía

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado, I
Telefone 1.l95

flORTANOPOLIS
--._--------

----------------------�

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.
CONSULTÚRIO: R. Tra
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

f..ASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

IDe quem é a culpa I?•

Londres, 8 (Reuters) - Os I selho da Ação Socialista, o qual I êste "continue a tradicional ati
socialistas franceses, em reunião representa o antigo Partido So-I tude francesa a partir do mornen

secreta realizada em Paris, elabo- cialista Francês na França ocupa- to "em que a capitulação e uma

raram um programa de oito pon- da,. onde se realiza propaganda série de inúmeros atos. ilegais a

tos, comprometendo-se a apoiar a favor dos aliados. romperam".
qualquer govêrno implantado na O Conselho declara que se re- O programa inclue o julgamen-
França pelo general De Gaulle, cusará a aceitar em qualquer go- to público dos verdadeiros cUIPdaa-1destinado a restaurar a constitui- vêrno "toda a espécie de auxílio dos da derrota e da rendição
ção republicana. de pessoas que pertenceram ao França e aguarda a ocasião que .,.. 1 ....

Uma cópia dêsse programa che- govêrno Pétain ou que aceitaram
"

a França renovará as suas alian
gou a Londres. A sua aprovação missões diplomáticas em seu no- ças e as suas amizades com as

foi efetuada em janeiro, pelo Con- me. Confia em De Gaulle para que potências democráticas".

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

f!,

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

DR. RICA.RDO
GOTTSMANN

••••••••e••••• IU'••• fH'{l)��� Ex-chefe de clínica,
• • do Hospital de
C: • Nuernberg
• •
fi • (Profs L. Bur khardt e

E. Kreuter)• DE PESSOAS TEM •
• " Especialista em Cirurgia CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

•• USADO COM BOM RE�! Alta ciru�:�:� gynecolo- Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoçot;:; gia (doenças de senho- D ARMINIO TAVARES• SU LTADO O POP U· ti ras) e partos. Cirurgia r. •

• Íf" • do sistema nervoso e
_ (Assistente do prol. ôauson)

• LAR :DEPURATIVo ii operações de plastíca. ACOMODAÇOES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS

• • Consultório à rua Trajano, Consultas 20$000 - Operações a combinar

•• MARCA REGrsTRADA
DO SANGUE

S.
n. 18 (��s à!O 1��3��' e das

II
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1456

Telefone - 1285

: : I JU�1�d���i. à T�I'e�o!�'em1. Dr. SAVAS LACERDA
• A SIFILIS ATACA TODO o ORGANISMO • =--------:
• U Fígadc, o Baço, o, coração, o Estômago, os ., I" Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça" Dôres •
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do o».

8'..• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. "
.. Inofensivo ao organismo. Agradável como Iicôr.
• O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. ®
, como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- * �

t matísmo da mesma origem. _ •
• VAliOSAS OPINIOES ti
• O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas g

base, é 'ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo .�

,. temente da Sífilis nríneínalmen- sempre os melhores resultados ®
• te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis. n;;;

, cal é a única possível. v

• (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii � II @
1•• fUf).e".@•••:�ee.t.t� ��•• e . _

Terríveis explosões na direção da I Dr. Antônio Moniz Ifronteira norueguesa de Aragão
Estocolmo, 8 (Reuters) - Terríveis explosões na direção MÉDICO

da fronteira norueguesa fizeram tremer o solo em Stronestad Cirurgia e Ortopedia.
e outros pontos ainda mais para o sul, na costa sueca. Das Clínica e Cirurgia do
primeiras horas da manhã até o entardecer, a terra tremeu torax. Partos e doenças
continuamente. As explosões foram ouvidas até em Gotem- de senhoras.
burgo, Não foi fornecida nenhuma explicação, mas assinala- CONSULTÚRIO:
se que a cidade ele Stronestad está apenas a 20 milhas ela maior Rua Trajano. 33.
fábrica de munições da Noruega, em Konigsberg. Diariamente das 15 às

I
17 horas.

I
HESIDÊNCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone n. 75l. Assistente do Professor Kôs, do Rio de Janeiro. Especia-

I (I�----------�
lista do Departamento de Saúde do Estado.
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Dr. Remigio Rua João Pinto - 7 (sobrado)
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmídt=-Edifl
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilío Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Si V.S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal es

tar na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do es

tômago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite, pre
guiça e moleza geral, lingua suja, quentura na garganta, mau gôs
to na bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau hálito,
arrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre, azias,
ancias e vontade de vomitar, nervosismo e outras alterações da
saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua porque não
se trata como deve.
Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs

tancias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos,
que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sotrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas,

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e tra

ta tão penosas doenças.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA

MÉDICA
CONSULTÚRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

horasConsu ltas das 5
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 28 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

Use Ventre-Livre
• •

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

Dr.
�specialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das tO às t2
on�u ti:iS: Ai 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 Prátíea no Rio de JaneIro

Consultas diariamente pe�ata�d��h:�sd�� \� 1� l�o�ao:as
Consultórlo: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

I
* *

Tenha sempre
em casa Ventre· Livre

=--- ,....J

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.)

Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

-----------_ ...,------------

Socialistas franceses favoráveis a De Gaulle

Ausente durante o corrente
A

mes ..

Leilão

H�je e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumarias.--Artigos de. borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Heepcke),
FONE 1.642

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

Ex-ínterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico. do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426
Resideucls: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 � Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À . NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA Dj�eto�a�����S��:1Flornanopohs
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

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

Dia 9, terça-feira, às 19 horas, no
prédio da rua Nunes Machado, es

quina da Rua Vitor Meireles, será
vendido em leilão, a quem mais der,
° seguinte: Guarda-roupa com três
portas, espêlho de cristal, lavatório
com espêlho bisauté, mesas de cabe
ceira, cama de casal, guarda-roupa
laqueado de azul, mesa de cabecei
ra laqueada, camas de solteiro, mo

bília de sala de visita, composta de
8 peças estouradas de tecido azul,
penteadeira com espêlho de cristal,
buffet com mármore, etagere com

mármore, armário, mesa elástica, 18
cadeira estoufadas de pano-couro,
cadeira de palhinha, escrivaninha, 2
porta-chapéus, sendo um com cspê
lho, mesa redonda, mesa com jogo
de damas, mesa de cosinha, mesa

para, copa, mesa com gavetas, filtro,
colunas, quadros, guarda-comida,
vidros, geladeira familiar marca

"Perfeita", abat-jour, cache-pot de
metal com correntes para avaranda
do, fogareiros, ferro elétrico, con

junto estourado, metais, livros, es

pêlhos, licoreiros, cadeira de vime,
e muitos outros objetos de utilida
de.

DESPERTE A BILIS

I: !�IO���-E�!���!!
Disposto Para Tudo

! leu ligado deve derramar, diariamente.
DO estomago, um litro de bilis. Se a bílis não
corre livremente, os alíme.rtee não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevêm a prisão de ventre.
Voe' len',e-ae abatido e como que envene

Dado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Nada ha como as famosas PilIulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de hUi., e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
.ão maravilhosas para fazer a bílis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para O Figado. Não acceita imita�·
!'.teÇo 3$000 Doenças dos ouvidos, nariz e garganta, e

dôres de cabeças rebeldes .

Dr. Nilo VenluriniI Farmácia ((Esperança)do
Farmacêutico NILO LAUS

Notí(ia de última horaI Dentro de poucos dia. será Inaugurada em Florianópolis
, A CASA «A METRÓPOLE�

Com calçados para lodo gôsto e todo preço.
V. S. também é convidado para visitar-nos sem com
promisso. Não compre, pois; o tH u calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A \:iETRÚPOLE�, de Sabota & I

Silva, à rua. João Pinto, 4. 26v-l �

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

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

vs-?3

Empregado de
escritório

Precisa-se de um empre
gado que tenha conhecimen
tos para auxiliar de escritó
rio de rep reserrtoções comer

ciais. Informações na gerên
�ia do ESTADO. lSvs14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



50Mil metros de retalhos em pelúcia, sedas, tobralco, vofl, opala, casimiras
e chitas. Está saldando a CASA ORIENTAL

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 Colchas de pura sêda com franja
Cobertores xadrez para solteiro 14$500 para casal
Cobertores xadrez para casal 17$500 Etamine para bordar, metro
Cobertores xadrez, 'superior para Filó Mosquiteiro Larg. 3.50 mt.
solteiro 19$1)00 SCobertores xadrez, superior para TECIDO
casal 25$000 I Organdy

liso, metro 4$500
Cobertores para casal, da melhor qua- Vo!l estampado, de 2$5, J$, 3$5 e 3$500
lidade, com duas estamparias 48$000 VOII_SUlSSO estampado moderno, mt. 5$500

Cobertores Argentinos, especial ar- Fustao estampado 4$, 4$500 o 4$800 DIVERSOS
tigo, para casal 44$000 Cambraia, estampados modernos; dt> Capas para recem-nascídos,

Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 4$500, 5$500.e (:';$000 Capas felpudas para recem-nascidos
Coberteres de bôa qualidade com Crepom para Klmonos, metro 3$500 Faixas mercerisadas, metro
belos desenhos para casal 36$000 Filó, metro 4$uoo Véos de mó de sêda para noivas

Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Grinaldas para noivas _

Opala lisa assetínada, largo 80 mt, 3$000 Casaquinhos de malha para bebês
CAMA, MESA e QUARTO Tricoline listada, metro 3$000 Blusas Olimpicas para moças

Pano para colchão mt. 1 $900 Zephir, metro 2$000 Babadores
Puno enfestado para colchão, mt. 4$800 Tricoline Iístada para pijamas, mt. 4$000 Jogos de batizados a começar de
Granité, de Iínho, largo 1,60 mt. 9$500 Cambraia finissima, larg. 80 mt. 5$000 Jogos de couro para rapaz
Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para cortina, largo 80 4$500 Jogos de couro para homens
Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para cortina, largo Suspensorios de couro para rapaz
Cretone meio linho branco, largo 2,00 8$000 1,40, metro 4$500 suspensoríos de couro para homens
Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 8$500 Pano Rendado superior para cor- Suspensorlos para meninos
Cretune meio linho em cores, Iarg . 1,4C 6$400 tina, largo 1,40 metro 6$500 suspensortos de seda para homens
Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$800 Pano rendado em cores para cor- Ligas de Borracha para senhoras
Morim peça' de 10 mt. 18$000 tina, largo 1,40, metro 7$500 Fita metrica
Cambraia mercerizada, enfestada, Pano para' cópa, metro 2$500 Porta escova. de dois lugares
peça de 10 jardas 27$000 Fustão mercerisado em cores, mt. 4$800 Camisa de Físíca para homens
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 homem
Toalhas de rosto, de 1$4, ! $8, Brim azul marinho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homens
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. a começar de
4$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar de

para vestidos e Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$.300 Ternos de Casimira para homens a
15$000 Guarnições pintadas para C há, cores Sabão Aristoiino 3$300 começar de 39$000

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 44$000
Colchas íustão par� casal 19$000 I Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para colegiaes a
Colchas mercerízadas para casal 22$000 i Talco Malva 2$900 e 4$000 começar de
Colchas de veludo para casal 27$000 ! 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, cx. de 12 duz.
COlchas meio linho para solteiro 19$500_1 Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Colchas brancas, para solteiro 12$000 live ti Gessy 1$500 Sombrinhas modernas em gorgu-
Colchas íustão para solteiro 12$000 Sabonete Palmolive, Realce, Col- rão chamalote
Colchas íustão mercerisadas para gate, Godiva e Cheramy 1$000 Escova para roupas
solteíro 15$úofl Rouge Adoração 2$000 Boinas de pura lã

Colchas brancas para Casal 16$000 Rouge Realce, com pluma 1$700 Carapuças para chapéos
E milhares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça

Prefira a OASA OR 113JN 'TAL e o lucro será vosso:

Vendas SÓ a dinheiro.. Rua Conselheiro l\lafra, 15 Florianópolis._----
FEROCIDADE !

o ESTADO-Terça-tetra 9 de Junho de J942
sr -

SEDASSeda Laqué lisa e listada mt 5$800}) Laqué, lavr�da, mt.
.

7$500« Façonné mt." 3$800li Granité, mt. 6$500li Crepe Romano mt. 7$500}) Givré superior mt. 10$500
» Frisotine mt. 10$500li Frlsottne diagonal (nov.) mt. 12$000» Ajour de 6$000 e 7$000
• Fustão mt. 8$000:& Tafetá Escoceza, de 7$500 e 9$000:t Tafetá lisa, de 7$500 e 8$50'\
li Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$000
J) Tafetá Moiré mt. ' 12$000
» Listada para Camisas mt. 8$800
li Listada para Vestidos mt. 9$500
» Estampada de 7$500 e 9$500
» Estampada em. bellissimos des. 12$000
li Estampada natural (novidade) mt. 18$000
}) Lumiêre Lavrada, largo &0 mt. 10$000
}) Lumíer e Lisa, largo 80 mt., 10$000
» Lumíere Lisa, largo 90 (artigo jábastante conhecido em nossa
« casa) mt.
« Veludo Chifon Reclame mt.
« Organza lisa, finíssima, mt.
« Patou (Pechincha) mt.
E mais uma grande quantidade
de retalhos a preços baratíssimos

12$000
52'$000
9$500

15$000

ARTIGOS DE INVERNO
Pustão Pelucia em todas nS
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
Pullowers de lã, para homens 22$000

cores mt. 4$000
2$300
4$000

'I•Eãital
AS FORÇAS rALHAM•••140 BATAJ"HÃO DE CAÇADORES

I _ Autorizado pelo sr., Tenente Co
ronel Comandante, faço públíco aos m

teressados que de conformIdade com ?
aviso Ministel'ial n .. 1.0?5_ de .6-V-42
acham-se abertas as mscrrcoes par a ma

trícula na COMPANHIA DE QUADROS,
deste Batalhão, mandada organizar por

aquele aviso, para a formação de espe
cialistas e cabos da reserva de 2a cate-

gOila:_ Poderão matricular-se na referi·
da Companhia Quadros: .-

a) _ os brasileiros natos que ja te

nham 16 anos de idade na d�ta da ma

trícula e que não completarao 20 anos

até 31 de dezembro do corrente ano;
..

_

b) _ os brasileiros natos ,de 20 a ?"
anos de idade, desde que ja sejam re-

servistas de 3a categor'ia: •
.

c) - os brasileiros que obtIveram
adiamento. de íncorporaçao por prova
rem ser arrimo de f'am.il ía:
d) _ os brasileiros casados que, ten

do filhos, obtiveram por ISSO _dIspensa
de incorporação com a obr-igação de se

tornarem reservistas de 2a categorIa;
e) _ os brasileiros naturalizados de

21 a 35 anos de idade. . .

NOTA: - Os candidatos qye satisfi
zerem as condições acima, serao subme
tidos a uma prova de seleção, versando
sobre as quatro operações, leitura e di
taelo a se realizar nos dias 10, 12 e 13

do corrente, no Quartel do 14° B, C. em

João Pessôa.

Poderão também ser matriculados no

curso de candidatos � cabo, soldados
reservistas de 2a categoria, for:mados em

anos anteriores, desde que ainda satís

façam as condições de idade e. se subme ..

tam à prova de habilitação eXlglda_.
III _ Os cursos terão iElício no dta 16

do corrente com a duraçao de 9 meses.

IV - Os candidatos aprovadcs no

curso de especialistas pa�sarao a exer

cer as respectivas especla11dades_ e os

aprovada! no curso de cabos terao di
reito à promoção para reserva

_

de 2a. ca
tegoria, cujas funções exercerao dur an
te os trabalhos de instrução da Compa
nhta Quadros, até o fim do ano de ms-

trWã� Funcionará também, em seguida,
a partir ele lG de novembro do corrente
ano com a duração de 2 meses, o curso

de candidatos a Sargentos da reserva de
2a categoria, para OS candidatos aprova,
dos no curso ele cabos, mediante uma

prova de admissão, versan90 sobre no

ções de português, matematlCa elemel:
tar, geografia, história do BraSIl e CI-

ências. ,. _

VI - A instrução devera ser mll11S

trada 3 vezes por semana com �ma du
ração mínima de 3 horas, as quaIs deve;
rão ser empregadas na p_arte . d!'l r:'ar,;ha
ou a noite de forma a nao PI eJudlcar o

candidato 'na sua atividade normal na

vida civil. Os domingos e f�rJados _deve
rão ser utilizados para a ll1struçao de

tiro, marchas e combate. .

VII - Os candidatos .a reserVIsta
contribuirão com a quantIa. de 5�090
(cinco mil réis) mensais para aqUlslçao
de material de instrução.
VIII _ Se antes de inici�r-se_ o ano

de instrução a Cia. Quadros nao tiver aI,'
cançado o seu efetivo completo, devera
ser obrigatoriamente completada co.m a

transferência para ela de elementos ma

triculados nos T. G. e E. I. M. da locall
c1ade providência que sera tomada, tam

bem: em qualquer época do ano, quando
necessário, _

IX - Os demais esclareCimentos se

rão prestados pelo Comandante ela,Com
panhia no Quartel do 14 Batalha0 de

Caçadores." Hélio pOl'tocai'l'ero

Quando as carnes diminuem e os

músculos se tornam flácidos resultam:
debilidade - que conduz às doen-

ças. A EMULSÃO DE SCOTT - riquíssima em

vitaminas e cálcio - é alimento concentrado do
mais puro óleo de fígado de bacalhau - enrrí
quece o sangue, tonifica o organismo.

IM IJ lS"O- OE� _ í'S�01"T
g-�dM�

o Chile Democracia
,

a
-

aspira FÁBRICA de MÕVEIS
GOMESneutralidade do Chile é im

possível, porquanto se trata do
triunfo do regime de opressão
ou o triunfo da liberdade da.
democracia do mundo".
Afirmando a sua solidariedade
com essa atitude, o senador so ..

cialista sr. Groze, que foi pre
sidente da República Socialista.
durante os 12 dias da sua exis
tência, em 1932, declarou: "O
Chile necessita de mentalidade .
democratica afim de resolver os -------,------�

problemas internacionais. O 30v·20
Chile deve romper as relações
com o "eixo",
Seis mil assstentes aplaudi

ram o discurso, realizando ma

ni.festações pelas ruas a fayol'
da raptura das relações com os

países do "eixo".

Santiago, 8 (R.) - O Parti
do Socialista do Chile acaba
de definir publicamente a sua

posição, relativamente à polí
tica internacional chilena.
No curso da reunião do Par

tido, realizada em comemora

ção do aniversário da Repúbli
ca Socialista de 1932, o Mi
nistro da Indústria, sr. Oscar
Schnake, proeminente líder so
cialista, pediu que o govêrno
rompesse relações com os paí
ses do "eixo".
"Não acredito na neutralída

de do Chile - afirmou o minis
tro. Vendemos a nossa pro
dação de nitratos e de cóbre
aos Estados-Unidos, os maiores
uefensores das democracias. A_

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

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

de pinho, etc.

Rua João PInto, 34

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

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

Foi pelos ares!
Zurique, 8 (Reuters) - O rá

dio de Berlim declarou que, os
escritórios da Legião de Volun
tários Franceses, em Rennes,
saltaram pelos ares em conse
quência de explosão, na quarta
feira à noite, Transmitindo
uma mensagem de Paris, a
emissora berlinense declarou
que os danos foram grandes,
mas não houve vítimas. As ja
nelas das casas vizinhas foram
quebradas. Os referidos escritó
rios eram empregados no alis
tamento de recrutas para a
frente russa.

v. S. procura representações �
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas, estabelecida há mais de �5

anos, procura representantes e vJajantes. vend�do_res ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucratIvo. Boas comlssoes.

Organizacão
de vendas
da FábricaOFA

Ofertas à Caixa 2286, São Paulo

1 o �en. secretãrio

49$000
Rouge Royal Bríar
Batom Michel, Zande e 'I'snge e
Batom Colgate
Pó de Arroz Adoração
PÓ de Arroz Royal Briar e Gally
PÓ de Arroz Coty
PÓ de Arroz Colgate
Pasta Colgate ,
Oleo Oyrce e Realce
Laminas GilIete Azul., dezena

70$000
6$800
15$000

3

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

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

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

Londres, 8 (Reuters) - Não foram revelados os nomes
dos últimos checos executados. As vítimas anteriores incluem
dois dos famosos professores da universidade checa Bohumil
Baga e Jaromir Samal.

O irmão do professor Jaromir Samal, que -toí chanceler,
tanto no govêrno do presidente Massaryk como no do presi
dente Benes, foi torturado até a morte, num campo de concen

tração, há algum tempo atrás. Outras vítimas foram: o proe
minente banqueiro de Praga, sr. Frantisek Hask; o presidente
da associação dos cultivadores de batatas, sr. Jaroslav Sch
mieber: o presidente da Câmara de Comércio de Praga, sr.
Edenk Matousek e sua esposa, Maria; e o deão católico, Fra
kias Kavil, que é o segundo sacerdote a ser executado. Duas
mulheres estavam incluidas na lista de execuções.

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

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

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

Dr. ALDO AVILA
DA LUZ

&iii...

,Resfriado
do Peito

ADVOGADOFriccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que se
respiram. Corta amaioria dos resfria-

ema
Vidal Ramos, n°.

Dôr de dente?
w..�
- ..j
................,

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

13, Sobrado.
Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei Ca
neca n.8 70. Tratar no Ban
eo de Crédito Popular e VAnde-se um' piano, BORD,Agrícola de Sta. Catarina. em ótimas condições. Ru.a.
�!l� !I'Cljc:UJ,O, � V=�!, .6�leves JI.l,l1�r. 4.8"

o ADVOGADO ACACIO 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 lIa-Fone: 1277

PIANO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·�TURAS
w. Capltah

ADo • • • • • • ••• • • lIIIII$eG8
Semestre .- •• •• Z5$OOO
Trbncwtre • • •••• 15$000
Ilêa ••••••_..... I$0OI

ESTADO�
DURlO YE8l"EBTIlTO
Redação e OficlnafJ à. Rua

10ã0 Pinto a. 13

T_el. !� - ex. ptallB9
-

11o IIlterlor.
1lfto .•••••••••••

8emMtre •••••••

Trimelltr. .•� •

-

Os cxiginaia, mesmo não pu.
blicadoa. não sedo de\Jolvidos
-

A direção não ae responsabi
liza pelos conceito8 emitidoe

-"- UBiBatkle
o

D()8 -_....
�

S a nu uenol
CONTEM

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

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
:1

Farmácia N. Senhora
Aparecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a preferên
cia e comunica que fechou
a íarmàcla, deixando encar

regado de receber sjcontas
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edí
Iício do Mercado.
245 30v.-29
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Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Perfeicão!
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: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento
• das melhores fábricas do país, são �\
I- ==

: encontradas nos balcões da :
; Oasa ii: .
• Díáriamente recebemos novidades .,
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
•:•••••••••08e••eQ��.e.e��OQ,.eQ®o.�.,

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades ILimitada V.S. J A' PENSOU NO FU-

Banco de Crédito Popular e Agrícola TU:� D!oj�UA!e���LI�!MONTEPIO DOS SER-

de SantfrA Catarina VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes n ,> 15, Rio de Ia-

Oertíücado neiro, e institua uma

'1 p�;�:!�eu�Ir�!:1�;�s,o.sseçrurc.ndo-Ihes o pão
de cada dia.
Corretor em San ta

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

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

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, D- 13

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

n. 1 em 20 de Setembro de 19b8.
Endereço telegráfico: BANCREP,?�A
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edlçao

FLORIANOPOLlS ..
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 v.eUd8

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteío
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 admínístraçao de pr édíos.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

CIC à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5%
CIC ATIso Prévio 6%
CIC Prazo Fixo

. 7%
Aceita procuração para receber vencimentos em to

das as Repartições Federais. Estaduais e Muntcípaís.
�:...,,--------------��._�" ... �..•

30 v. alt.-14

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias s erá inaugurado em Florianó

poiis à Rua Joãu Pinto n. l�. (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo

Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Aster óid e Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Ganzo.

Diretor-Proprietário: Otomar Bõhrn. Insorição desde
o dia 25 de Maio de 194�.

Matr ícu!a: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-te legrsjta: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

v. 15
"'hWll!ti!II!!!GT 7C'==�. ! "-

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

Co·npanbia

VENDEM-SEI�;' �bo���-
do conforto, móveis para ga
binete, quarto para casal e

solteiro, sala de jantar e vi
sita, copa e cozinha. Ver e
tratar à rua Joinvile, N°. 10

15 \0-. ali-3

Vendem-sePor 7:000$ um
) terreno de

14x29, cercado de arame far
pado, uma casa de 5x7 mts.
com luz elétrica, água potá
vel, móveis etc., à rua 15 de
Novembro, na " Ponta do Le
al " (praia). Tratar à rua Joín
vile, N°. 10 rsv, alt.-3

�a Baia D

�PROVADOS pEl.O O'N'S'P' soe NI? 569 DE 19.3;;'

Fundads em 1810 Séde: BAIA
Seguros rerrestres e-

. Moritimoa

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
.na PENSÃO SUIÇA, à ma

Esteves Junior, 135. V 18

Precisa-se

Dados relativos ao ano
Capital Reauzauo - Rs
Reservas, mais de
Responsabilidades assu m idas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz. (prédios e terrenos) t

de 1940
9.000:000$000

54.700:000$000
:�.92Y.719;OOO$000

28.358'717$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

•

•

Diretores:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio jose

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América. Europa e Àfrica.

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

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Cal". postai /9- Teteohone 1083-End. Tet.• ALLlANCA 11

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,

IBlumenau e Laqes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seguiram com os gregos para as montanhasANGORA, 8 (R.) INFORMAM DE BUCARESTE QUE UM DESTACAMENTO DE GUERRILHEIROS
GREGOS ATACOU UM TREM QUE CONDUZIA PRISIONEIROS DE GUERRA BRITÂNICOS, CONSEGUINDO

LIBERTAR 300 DELES E LEVÁ-LOS PARA AS MONTANHAS.

"

�ASAS Precisa com
'" prar ou vender
uma casa? Procure Campo
lino Alves. Rua Deodoro 35

sov-t i

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ACIONISTAS

O Doutor Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz de Direito da la Vara
fia Comarca de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei,
etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal virem, ou dele conhecimento tive
rem, que, de acôrdo com o art. 143
do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de Se
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
deverá 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 técn íc.

capaz de levantar ou reconstruir, con
forme necessário fôr, toda a escritu

ração da Companhia, apresentandr
afinal, inventário e balanço da So
-ciedade, com esclarecimentos comple
tos da gestão dos negócios sacia iE

c) - no caso de adotada. esta delib

ração, indicação, desde logo, se pos
sível da organização técnica que de
verá' ser contratada; d ) - indicação
dos bens móveis que de preferência
deverão ser vendidos, pelo preço r

avaliação, para cobrir os encargos da

liquidação". E, para que chegue ao

conhecimento de todos mandou expe
dir o presente edital que será afixado
no logar do costume e publicado p

la Imprensa, na forma da lei. �ad?
e passado nesta cidade. de Flor.lano
polis, aos 28 dias do mes de maio do
ano de mil novecentos e quarenta e

dois Eu HYGINO LUIZ GONZAGA,
EsC�ivão: o subscrevi. Selos a final.

(Assinado) Osmundo Wanderley da

Nobrega - Juiz de Direito da P

:Vara.
Está conforme:

Hygino Luiz Gonzaga
�llc_tl!ão

Cumprindo AO PE' DA LETRA a promessa
de que fariamos

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

as últimas e belíssimas novidades recem-chegadas:

Para Senhoras
Manteaux tipos Americanos 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 25$000
Blusas bordadas a 18$000

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

Altas novidades em Boléros

Para Homens
Capas de gabardines desde 145$000

» » 1/2 cinto
inteira�ente 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 Criancas
Grande sortimento de:
Sobretudos - Capinhas - Ponche,
Pu llower s e lindíssimos casaquinhos para meninas.

Não comprem sem verificar os nossos
preços!

IIA MODELAR'1
IMPORTANTE: OS ARTIGOS DE PREÇOS INFERIORES A

200$000 Só VENDEMOS A DINHEIRO !

Armas'secretas
Desde que começou a confla

gração atual, os alemães passa
ram a anunciar a existência de
armas secretas que inutiliza
riam os esforços de quem ten
tasse opôr-se aos desígnios do
nazismo. Primeiro, foi um gás
que entorpecia os nervos e a in

teligência dos soldados inimi

gos. Essa forma de desmoralizar
os contrários teria sido experi
mentada com êxito na conquis
ta do forte Eben-Emael, na Bél

gica. E toda a novidade se limi··
tava afinal à quinta coluna, a

suprema invenção do Reich, que
apenas aperfeiçoou, dando-lhe
nova forma, a espionagem.
Depois, vieram em conjunto

as "minas magnéticas" e 0�3

aviões de mergulho, de efeitos

passageiros e que a superiori
dade dos aliados já havia pré
viamente anulado.
Agora, na premência em que

os encontram em face dos rus

sos, os alemães, tentando rea

cender a chama quase extinta
do entusiasmo do povo germâni
co, espalharam a novidade de
um projétil que, além de formi
dável poder explosivo, possúe
mais a qualidade de desenvol
ver um calor insuportável no

momento ele deflagrar.
Como elemento para contêr o

desânimo interno que já está a

lavrar visivelmente entre os

cúmplices de Hitler, a história,
de fato, tem algum valor. Cá fó
ra, os que possuam vagos conhe
cimentos de laboratório, têm
motivos para rir da descoberta
hitlerista de há muito não ig
norada fóra do paraiso dos ni
belurujos ...
Na realidade, o Fuehrer e seus

comparsas, até aqui, só conse

guiram encontrar uma arma

que será secreta lá dentro da
Alemanha: a de que se têm ser

'vído para iludir cada vez mais
o povo a quem êles prometeram
a destruição do Império Britâ
nico e estão anunciando o es

magamento das fôrças russas

que se batem no léste europêu.
Essa arma é a mentira, sómen
te eficaz dentro do Reich, mas

que, por seu alto poder explo
sivo, terá os efeitos mais funes
tos contra os descobridores que
dela abusam, quando os ale
mães, cuja mentalidade tarda
é universalmente reconhecida,
despertarem ao fragor da der
rota já agora inevitável.
("Correio da Manhã").

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência). .

12 mezes de estudos. Mensalidade míuíma. freciso de agentes e re

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

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra. 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hoepckel

de péle

.

Roupas - Pulóveres
�obertores - .Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 23

Fogos Adrianinos
Quem não está habituado Q

falar em publico e é obrigado
a faze-lo, facilmente se pertur
ba e perde a calma e a noru

rol idade precisas para que a sua

oração seja ouvida com prazer.
É aconselhavel, em oporfunidc
des tais, tomar um ou dois
comprimidos de ADAlINA, qU8
agem suavemente sobre o sis
tema nervoso, restabelecendo-
lhe a normalidade. �
ADAlINA é um produto Soyer.

��.CALMANTE D05 NERVOS 1;fj..4
SUAVE E INOFENSIVO ...

Para as festas Joaninas de Santo Antônio, São João'
São Pedro e Santana
ALEGRIA DA PETISADA
Encontra-se à venda no

ArlDaZelll Kolzias
42 -_ Rua Conselheiro Mafra -- 42

IOFIL
Para limpar , metal

e cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
V'-28

IAVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

- às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
AqeDta em FlorlaDoDolis: MÁRIO MOURA

:PRAÇA 1� DE NOVEMBROI
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONC1JRSOI
__ A

E 110m parti VO(E�NUNCA ê cêdo demais para (';1.#.',
usar Kolynos. As crianças, '''''

especialmente, precisam da p1'O- ::.,
tecção superior que só Kolynos
lhes pode dar.
Porque Kolynos não só con

serva o brilho dos seus dentes
e a saúde de suas delicadas
gengivas, mas tambem pro
tege-as contra muitas infec
ções perigosas que têm origem
na bocca.
E facil habituar as crianças

ao uso de Kolynos, porque ellas
adoram seu agradável e refres
cante sabôr,

o ESTADO Esportivo Afim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Sucur-
sal ê 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;tentativas, o Avaí ataca enérgica- e os do sexo feminino, atestado de saúde e certidão de idade.

mente, tendo Saulzinho centrado Só serão inscritos os candidatos que provarem ter mais de 18 e

pela ala esquerda, dando oportuni- menos de 30 anos de idade.
dade a que Bráulio consignasse, O concurso constará das seguintes disciplinas: Inglês e Francês
com a cabeça, o magnífico 50 goal (tradução), Contabilidade Bancária, Geografia, Matemática, Português

c Dactilografia.
dos alvi-azuis. A inscrição encerrar-se-á no dia 17 do corrente, às 13 horas.
Para finalizar, quando tudo pa- Quaisquer outras informações poderão ser prestadas aos interes-

recia definido, Bráulio organiza jo- sados, di_ari�me�te, das �3 às 15 horas, na Séde desta Sucursal.

gada pessoal descobrindo a fren- I Flonanopohs, 5 de Junho de 1942_
c , BANCO NACIONAL DO

te de Saulzinho, a quem envia o Guida Bott
couro. Corre o "mignon" ponteiro, Gercn te
desferindo certeiro pelotaço, con-

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

AVAÍ 6 X FIGUEIRENSE 2

Efetuou-se, ante-ontem, no gra
mado da F. C. D., em disputa do
campeonato citadino, o mais sen

sacional cotêjo futebolístico da
presente temporada, entre os anti

gos rivais "Avaí F. C." e "Figuei
rense F. C."
Como sempre', a assistência aflue

a nossa única praça desportiva, na
certeza de vibrar com as impor
tantes jogadas técnicas de seus

afeiçoados.
Aliás, a peleja foi bastante mo

vimentada, apresentando aspectos
diversos, alguns elogiáveis e outros
francamente reprováveis. Todavia,
com a sinceridade que sempre nos

caracterizou, dizemos que deve
ria existir maior respeito às auto-

.

ridades, como, também, às exmas.

famílias presentes ...
Trilára o apito do juiz Leleco.

Ambas as linhas dianteiras en

tram em movimento, cada qual,
procurando auperir maoir van

tagem.
Primeiramente, o retângulo pro

tegido por Vadico é forçado, de
contínuo, sem resultados positi
vos, deixando a idéia de que a

"blitz-krieg" avaiana, não conse

guirá atingir o alvo cubiçado.
Em dado momento, o keeper do

esquadrão-de-aço comete escan

teio. Batido por Saulzinho, o cou

ro vai morrer à cabeça de Felipi
nho, que o envia com facilidade
ao fundo do arco, conquistando o

10 tento.
Decorridos 3 minutos, há novo

corner, batido por Saulzinho. Va
dico abandona o posto e Nizeta li
vremente faz o 20 goal.
Ainda outro córner na mesma

área e batido pelo referido pontei
ro esquerdo, dá ensejo para Saul
Amorim conquistar o 3c goal.
A opinião geral dos assistentes,

é de que os marcados em Vadico,
podiam ser defensáveis, razão por
que, tudo indicava verdadeira "en
chente".
Posteriormente ao último tento,

os alvi-negros passam a organizar
incursões mais amiudadas, che
gando, mesmo, a dominar durante
largo tempo.
Em virtude de poderoso ataque

sobre a meta de Adolfinho, resulta
escanteio. Batido pela ala esquer
da, saltam para cabeceiar (). couro

Forneroli e Becker, tendo êste le
vado a melhor; porém, fê-lo com

rara infelicidade, colocando-o ao

fundo das suas próprias redes ...

Estava consignado o 10 tento para
o Figueirense.
A torcida entusiasma os digla

díadores, tomando o jogo, em cer

tas fáses, um tanto pesado e dese
legante.
Novamente, os avaianos se apo

deram da pelota, controlando-a,
admiravelmente, havendo uma sé
rie de passes, de que resulta o 40
goal, por intermédio de Saulzinho,
finalizando o 10 tempo.
Reiniciando o combate, coube

ao quadro campeão estadual do
ano findo proceder à movimenta
ção do marcador, graças a espe
tacular "bicicleta", quando Adolfi
nho se encontrava caido ao solo,
em posição dificilima, marcando o

20 tento para o Figueirense.
Como represália, após várias

I
I:I i
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COMÉRCIO
Orlatuio Fernandes

Contador 813

Grupo Escolar Arquidiocesano «São José»
Festival em benefício à Caixa Escolar Padre Schuler, no Salão

Arquidiocesano «D. Joaquim»
Dias 9 e 10 às fi horas

P PARTE

signando o 60 goal.
Estava terminada a grande pe

leja, favoravelmente aos alvi
azuis, pelo expressivo escore de
6 a 2.
Renda apurada: 2:405$000.
Os quadros estiveram assim

consti tuídos:
AVAÍ - Adolfinho, Diamantino

e Pinheiro; Beck, Procópio e F'a
teco; Saulzinho, F'elípinho, Bráu
lio, Nizeta e Saul.
FIGUEIRENSE. - Vadico, Chi

nês e Pé-de-Ferro; Luiz, Chocolate
e Jair; Nerí, Forneroli, Brito, Ca
lico e Gatinho.

NACIONAL F. C.
Dia 29 de maio último, o Nacioi

nal F. C., do vizinho distrito de
João Pessoa (Estreito), elegeu e

empossou sua nova diretoria, que
ficou assim constituida: Presiden
te: Paulino Silva; vice-dito, Manoel
Lopes; 10 secretário, Hélio Osório;
20 dito, Indalécio Bambinetti; 10
tesoureiro, Gélio Osório; 20 dito,
Arnaldo Silva; procurador, João
Lemos; guarda-esportes, Juventi
no Cardoso; diretor-técnico, Rodol
fo Silva; capitão do quadro, An
tônio Azevedo e orador, tte. Alba
no Lúcio. Comissão Fiscal: João
Silva, Mário Fernandss, Turíbio
Farias e Antônio Santos.

fECHADAS Ecos e NotíciasHá poucos dias noticiámos
o fechamento das Sub-Ins
petorias de Saúde dos Por
tos, de Florianópolis e São
Francisco. A casa, onde fun
cionava a repartição desta
capital está sendo desocupa
da, e os móveis transferidos
para o Serviço contra a Ma
lária.
Não possuimos dados se

bre o recente movimento da
Inspetoria de Florianópolis;
quanto ao da de São Fran
cisco, podemos adiantar que,
no mês de maio p.p., cons

tou de visitas a 17 navios
estrangeiros, havendo expedi
do 21 cartas-de-saúde· e 57
passes sanitários.
Enquanto se fecham duas

Sub-Inspetorias em Sta. Ca
tarina, a de Paranaguá é
elevada à categoria de Ins
petoria.
Para os paranàenses, a no

tícia foi, realmente, "alvica
reira", - como muito bem
disse o DIA, de Curitiba.

j Foi abaixado decreto, criando o fcomando naval de Pernambuco,
I com séde no Recife, a ser opor
tunamente regulamentado pelo
Ministério da Marinha.

•

«o aniversário de Abígail».
«A roleta da vida- (valsa de Heriberto .Murars e Os
valdo Santiago) cantada por Léa Moritz .

3' «Menina do Colégio" (sapateado) por Norma Nocetti.
4' - «Na fronteira do México" pelo conjunto Grupo S.José.
5' - «Bailado das Portuguesas" por um grupo de alunos

do C. Complementar.
6' «Canção» por Altredo Ravache Júnior.
7' - "Chuva vai, chuva vem» conjunto "Grupo S José".
8' - «Diverti a valer" ... (monólogo de Wanderley) por

Max Luiz Ravache.
9' - «Eu não quero saber» (valsa de Vicente Celestino)

por Zulma Vieira.
2." PARTE

l'
2'li'

'I

III Um grupo de pescadores da
colonia Z-14 do Ceará, pretende
realizar um reide Fortaleza Mon
tevidéo, numa jangada semelhan
te à usado por Jacaré. Os rai
dmen

..

esperam apenas autori
zação do Ministro da Marinha,
pretendendo partir em julho de
1943. Os jangadeiros declaram
que a

"

viagem em questão visa
aumentar o estreitamento das
relações entre as duas repúblicas
americanas.

1.0 - "A caminho da Argentina" (bailado) por um grupo
de alunos.

2.° - "Adeus" (fox) pelo conjunto Grupo "São José".
3.° - "Sapateado", Norma Nocetti e Zilma Vieira.
4.° - "Saudades de Ouro Preto." (valsa de Antogenes

Silva) pelo conjunto Grupo "São José".
5.° - "Havaí" (canção) por Zilma Vieira.
6.° - "Diz que tem" (samba) por Norma Nocetti.
7.° - "Os carecas", conjunto do Grupo "São José".
8.° - "Patativa" (canção de Vicente Celestino) por Zilma

Vieira.
9. ° - "Dolores", por um grupo de alunos.

•

O sr. ministro da Guerra or-

denou, em despacho do dia 2
do corrente, ás Diretorias de
Armas e dos Serviçds do Minis
teria, que providenciem com a

máxima urgencia, para o preen
chimento dos claros e distribui
ção das provisões necessárias à
completa instalação da i-. Ba

Iteria Independende de Metra
lhadoras Anti aereas, com séde
no Recife.

$

I
I

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI.FRACOS e

AN�MICOS Eurico Hosterno e Maria
Bittencourt Hosterno

participam a parentes e co

nhecidos seus o nascimen
to de seu tilhinho
CHILDERICO

Fpolis., 3-6-942.

VAD.

TOMEM

�nho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande T6nico I
Multiplicam-se

os furtos
Ultimamente, estimulados

sem dúvida pelo" black-out»
da mór parte de nossas ruas
os furtos têm aumentado,
num crescendo desolador. �
Os meliantes tudo "a.pa

nham», destruindo o que
não podem levar.
Há dias, em uma casa da

rua Conselheiro Mafra, os

ladrões fizeram " limpa"
completa,destruindo até mes
mo o bacia do " W. C.".
Ontem, da casa do sr. Rú

bem Lira, funcionário da
Prefeitura Municipal, foram
roubadas 5 gordas galinhas,
ficando como recordação des
sa "noite feliz" (para o

gatuno ... ) um frango solitá
rio ... Se isso continuar, exis
tindo como existe a Guarda
de Vigilantes Noturnos, den
tro em breve os gatunos
terão de mudar de "profis
são ", pois nada mais eri-

contrarão para roubar ...

Clínica médico-cirúrgica 110
DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.

tõmago, vesícula, útero, ovários
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIÀ
PLÁSTICA DO PERíNEO - Hérnias,

C
-

d
'

dhidrocele, va,!'icocele. 1'rata!uento se� ao esaparecl odor e operaçao de Hemorroídes e varr-
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos H�pitais d-: Fforfanõpolts, No dt a 5 desapareceu daPraça Pereír-a e Ol íveir-a 10 -

I
.

Fone, 1009' I casa n-. 17 da sua Visco de
Horário: Das 14 às 16 horas, díar ía- Ouro Preto um cão de raça

mente_ " basseí ", de côr preta ,com
------

coleira, pernas curtas e ore
CASA MISCELANEA, distribui- lhas grandes. Atende por

dora dos Rádios R. C. A. Victor, " Bôbi ". Serà gratifica da a
Vávulas e Discos. - Rua Traja- pessoa que o encontrar e o
no, 12. levar à dita casa. 3v.-l

Há em exercício, no Rio Gran
de do Sul, 54 Juizes de Direito
servindo os mesmos em 48 co

marcas, classificadas em 4 en

trâncias.
3v.-1

*

DANIEL C. DI PIETRO e

IRMA MUND DI PIETRO
partiCipam a seus pa
rentes e conhecidos o
nascimento de' sua
filhinha JOYCE.

Fpolis.. 7-6-1942

A Associação Comercial de
Florianópolis elegeu e empos
sou, a 13 de maio último, sua
nova diretoria. A presidência
encontra- se o sr. Américo de
Campos Souto, tendo a secreta
r iá-Io o sr. Adauto Freitas. Gra
tos pela comunicação a êsse res

peito recebida.

I JORGE D�(TX
I

Agente autorizado da S.A. PHILlPS do BRASIL
Faz ciente a todos os seus amigos clientes e ao público,
em geral, de que se acham em exposição à rua Felipe
Schmidt (Edifício Amélia Neto) os afamados rádios
"PHILIPS" e refrigeradores "KELVINATOR", produtos
distribuidos no país pela S.A. PHILIPS do BRASIL.

Outrossim, comunica que o seu escritório e Oficina
Técnica permanecem, ainda, à rua Conselheiro Mafra

n.> 10 (1.0 andar). - Fone 1201.

Calixtrato, Arão, João, Orlando,
Osvaldo, Alvaro, Olga, Iracema,
Maria, Diamantina, Almerinda
e Olindina.

Pe'la lhaneza de seu coração
e pela fidalguia êle grangeado
inúmeras amizades, motivo pe
lo qual seu passamento consti
tuiu geral consternação. Era um

grande caráter, cuja vida foi um
reto e extraordinário evangelho
de labor e de honestidade.

Vida Social
Fazem anos hoje:
O inteligente garotinho Nacif

Abi Japur, estudante;
o jovem Gustavo Richard;
a sta, Liene Colaço;
a sta , Neli Gondin;
a sta. Djanira Oliveira;
a exma. sra, d. Melãnia

buquerque;
a sta. Luizita Vaz Viegas;
a sta. Dila dos Passos, filha

do sr, Lídia Domingos dos Pas- A f d
.

f A BBCs orças o «eIXO» oram re, . . , em constantes ir-
sos. chaçadas na Líbia. radiações está, avisando as po-

Viajantes: "pulações francesas da região do

Procedente de S. Francisco O preso Roosevelt pediu ao Canal da Mancha de que se reti-

encontra-se nesta capital o sr. Congresso mais uma verba de rem dalí em vista das próximas
Gasparino Dutra, alto funcioná- 40 mil milhões de dólares para operações de guerra. A retirada
rio estadual. armamentos. O total dessas ver- deve ser o mais cedo possível

b�s se. e�eva iá � -mais de 200

I �ã� se devendo esperar até o

Nascimentos: mil milhões de dolares. último momento. Acredita-se
Pelo advento de sua filhinha * que se planeja a invasão do

Joyce, está em festas o lar do Foi informado oficialmente continente ou se redobre a vio-
sr. Daniel C. Di Pietro e de sua que mais de 600 aviadores po- lência dos bombardeios aéreos.
exma, esposa, d. Irma Mund loneses, tripulando mais de 100 *

Di Pietro. aparelhos da RAF, tomaram par- Os japoneses recrutaram cen-

te no bombardeio de Colônia. tenares de operários chineses nas
* provincias de Hopei e Chantung,

Já se estão fabricando 5 mil para construir fortificações ao

aviões de guerra, mensalmente, longo da fronteira do Manchu-
uos EE. Unidos. cuo. Agora, os operários foram

* mortos, para que não revelassem
Começou a evacuação da ci- o segredo daquelas fortificações.

dade de Colônia. Cerca de 150 Os cadáveres dos chineses tlu
mil pessoas iniciaram o irnpres- tuam, nas águas do rio Amur,
sionante êxodo. de pés e mãos amarrados.

Seu enterramento será efetua
do hoje no Cemitério dos Co

AI- queiras às 16 horas.
Caspa 1

LHOSA!
LOÇÃO lUARAVI.

Nova I'orqueNova Iorque, 9 (Reuters) - Esta cidade experimentou,
pela primeira vez, um "black-out" completo, na noite de 5. A
prova teve a duração de vinte minutos e afetou mais de sete
milhões de habitantes, e numa área de 320 milsas e quase
6.000 milhas de ruas.

envolta trevasem
ULTIMA HORA

----------------------------
------------------------------�---------------------------
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
- FONE 1602 -

- FONE 1587 - - FONE 1587 -

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

1\ PORT1\ DE OURO Morena claraSergio Panine Falecimentos:
Com a avançada idade de 86

anos faleceu, ontern, o nosso

prezado conterrâneo sr, Antônio
Ferreira da Cunha, funcionário,
aposentado, da Diretoria de Ter
ras. O extinto deixa viuva a

exma. sra. d. Mônica Ferreira
da Cunha e os seguintes filhos:

Com Charles Boyer, Olivia de
Havilland e Paulette Goddard
Complemento Nacional (D.F.B.)

G. OLSEN e s/OR�UESTRA
(short musicado)

Preços: 4$000 e 3$000
Imp. até 10 anos

Com Império Argentina e

Ricardo Merino
Com. Françoise Rosay, Pierre

Renoir e Sílvia Bataille

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

Preço único: 1$500
Livre de CensuraPreços: 2$000, 1$500 e 1$000

Imp. até 14 anos

o sabão

"VIRGE. I
de WETZEL & CIA.-)OINVILLE (Marca registrada)
_.0 CSey. '.lta" •• O••• a'c_.- t
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


