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Co.o $ula o l�a"4e _·po'"o ,WASHINGTON, 11 (UNITED) - A ASSOCIAÇÃO DE PO�TICA EXTERIOR PUBLICOU UM EXTE� RELATÓRIO, SOB O TíTULO "A EXPLORAÇÃO NAZISTA DA EUROPA OCUPADA", NO QUAL
ESTIMA QUE �S ARRECADAÇÕES ALEMÃS ATINGEM À SOMA DE 500 MILHÕES DE DÓLARES EM CADA 41 DIAS, OU SEJA, A MESMA CIFRA ANUAL QUE, SOB O PRETESTO DE REPAR�ÇÕES,FOI EXIGIDA A ALEMANHA, DEPOIS DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL. CALCULA-SE QUE A ALEMANHA ARRECADA ANUALMENTE, DE SUAS VíTIMAS EUROPÉIAS, UMA CIFRA NAO IN-.

FERIOR A 4 BILHõES E 500 MILHÕES, PRINCIPALMENTE EM MERCADORIAS. Mllf�;;I�"',(P�"",h, I

Manifestacão dos
judeus tie Paris

Vichi. 11 :U�teá)"\" . Os [udeus de Paris realizaram ma
nifestações nas ruas principais,afim de protestar contra a or
dem imposta à polícia france
sa, pelas autoridades alemãs
de ocupação, no sentido de o

brigar os semitas a usar na

manga dos casacos a "estrela
amarela de Daví", com o pro
pósito de distínguí-los. As mu
lheres judias desfilaram pelos
"boulevards" ostentando, co
mo se fossem insígnias de um

clube, as estrelas amarelas de
Daví. I

O jornal "Petit Parisien"
disse que os semitas propõem
se realizar outra manifesta
ção, domingo, dia em que a

polícia deverá pôr em evidên
cia a obrigação para os judeus
levarem, sempre, consigo, êsse
distintivo.

Caspa 1 J�OçÃO llfARAVI
LHOSA!

Aproveitamento de
ferro e aee

Londres, 10 (U. P.) - Os regi
mentos britânicos agora mecaniza

dos, cn lrcgm-am 40,000 espadas,
que, em sua maioria, serão fundi
das, [un lamente com as grades das
praças, parques c moradas, para a

fabricação de armas mais moder
nas e úteis.
Algumas dessas espadas foram

guardadas nos depósitos mil i tares

para serem usadas nos desfiles da
vitória, pois se espera que muitas
tropas voltem a desfilar a cavalo,
como antigamente,

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vinho CrCDsota�o
"SILVEIRA"

Grande T6nic:o

o «Conte Verde» era
amarelo e agora

é cinzento
Changai, 10 (H. T. M.) - O pa

quete italiano "Conte Verde", que
há dois anos se acha imobiliza h
e111 Changaí, está se preparando pa
ra levantar ferros, a-fim-de trans

portar para Lourenço Marques, ?51J
americano se canadenses. Acredita
se que o paquete parta daqui no dia
15 do corrente.
O casco do navio, que era ama

relo, foi pintado de cinzento. Nos
flancos e na chaminé foi pintada a

bandeira japonesa.
Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos menores

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

Caçando corsários.
México, 11 (A. P.) - O �1l

nistérío da Marinha anunciou

que os navios de, �uerrll: e os

aeroplanos do MexICo Junta
ram-se às unidades navais nor

te-americanas para dar caça
aos submarinos do Eixo em

águas entre o sul do México
e Cuba.

Enfermeiras do ar
P. Alegre, 11 - O Aéro Clube

do Rio Grande do Sul, em cola

boração com a Cruz Ve;ll;telhc-l
Brasileira, por intenn�dlO de
sua filial no Estado, ofereceu
algumas horas de vôo às sam�
ritanas que, a partir de hoje,
passarão a frequentar o hangar
do Aéro Clube recebendo, tam-
bém, a necessÁria instrução té
cnica.
---------------------
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o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORES

I

o palácio que foi do
infeliz professor

Lisboa, 10 (U-:-P.) - O "Diá
rio de Lisboa" anuncia que o

Pontificado adquiriu o palace
te que pertenceu ao professor
Egas Moniz, para instalar alí
a séde da Nunciatura.

'

Consta que o eminente mé
dico vendeu sua bela vivenda,
estilo D. João V, em consequên
cia de operações financeiras
infelizes, que muito prejudica-

i ram sua fortuna.
ANO XXVIII Florianópolis - Oulnta-teir a, II de Junho de 1942 N. 8559

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.

Sêde de vinganca! LHOSA!

Londres, 11 (Associated --------_-----
Press) - O rádio de Berlim Caiu nas maos dos
informa que o chefe da Gesta- nazistas
po, Heinrich Himmler, em dís- Londres, 11 (Reuters) - A
curso pronunciado durante os última relação das baixas da
funerais de Heydrich, protetor marinha de guerra confirma
do Ieeích na Boêmia e Morá, que se encontra como prísío
via, declarou que "o nosso sa- neiro do inimigo o capitão te
grado dever é vingar a morte nente Beattie, que recebera a

de Heydrich", acrescentando "Cruz da Vitória", por haver,
que conhecia os elementos sub- r como comandante do contra
versivos da Checoslováquia e torpedeiro americano "Camp
da Áustria e sabia como lidar belltown", destruido as com-

com êles. portas de Saint-Nazaire.

:1 RAr ataca as fábricas de�Parisique trabalham para o Reicb

Em 3 de Março de 1942, avioes de bombardeio britânicos atacaram as fábricas de
Paris, que vinham produzindo aviões, tanques e canhões para o inimigo, como resul
tado da pressão alemã sobre o governo de Vichí. O principal objetivo visado foi o

conjunto das usinas" Renault", os maiores produtores na França de caminhões, tan
ques e outros materiais de guerra. Afim do assegurar a redução dos danos às oficinas,
os aviões atacantes voaram tão baixo, que eram sacudidos, no ar, peja explosão das
suas próprias bombas. Atearam-se grandes incêndios na área visada, e produziram-se
grandes danos às fábricas. A fotografia mostra um close-up dos edifícios devastados
da fábrica, tomado no dia seguinte ao ataque. No primeiro pleno, acha-se o deparo
tamento de modelagem de chapas de aço e, ao centro, vêem-se as oficinas destruídas.
Note-se o cuidado em concentrar o ataque na própria fábrica. (British News Service).

Prenderam o
«Espírito Máu»

Instituto Brasü- EE. Unidos,
de Florianópolis

1.a CONVOCACÃO
De ordem do sr. Presidente, convoco os srs. s6cios

para uma Assembléia Geral Extraordinária, a rea

lizar-se no pr6ximo dia 13 (sábado), às 16 horas, na
séde social, à rua Artista Bittencourt, n. 2.

ORDEM DO DIA: I - Preenchimento de cargos
vagos na Diretoria e Conselho Consultivo; II - Refor
ma dos Estatutos.

A reunião exige o comparecimento de 2/3 do
número de associados.

Florian6polis, 11 de junho de 1942.
TELMO VIEIRA RIBEIRO, secretário em exercício.

3 v.-I

Dr. LAURO DAURA Mt.RWA�fA e

UI HOMEM QUE VIU A GUERRA DE PERTO
Nova Iorque, 11 (A. P.) - Louis nia - êle chama "viagem" - em

P. Lochner, corresponden te da As- I novembro de 1939, disse ainda Lo
sociated Press, no exterior, que du-l chner: "Fiquei sabendo pela pri
rante longo tempo foi chefe do ,"bu- I meira vez - tudo demonstrou mais
reau" de Berlim ,teve ocasião de tarde que eu estava certo - que
declarar por uma, "Brodcasting" um exército moderno, para, poder
que o povo alemão "está erguendo valer alguma coisa nos combates
préccs para que lhe seja retirada de hoje tem que contar com o apoio
a pressão que sôbre êle está pesan- da aviação, muita aviação, cada vez
do". mais aviação. Em minha primeira
Com a vontade dos soldados nor- incursão à Polônia fixou-se uma

tc-americanos - disse Lochner -- certeza: o fautor vital da vitória u
Hitler poderá ser batido, deve ser lemã foi a sua superioridade em a
batido e será batido. Com isso, o viação, pelo menos nessa região".
resto do mundo será mais feliz e o Falando sôbre" a. sua viagem à
povo alemão também. Bélgica e à costa francesa, no outo-'
Lochner, que venceu o Prêmio no de 1940, Lochrier disse que teve

Pulitcz para o "melhor correspon- que abrir "todos os olhos" para ver
(lente", acompanhou o exército a- a velocidade com que a máquina
lemão em sua avançada para a Po- de Hitler procurava acondicionar
lônia. Em 1940 "cobriu" - em Iin- essa região contra. possíveis ulte
guagem iorrialistica - toda a bli- riores visitas de tropas norte-ame
tzkrieg alemã contra .a Holanda, ricanas. "De tudo quanto eu pude
Bélgica e França e assistiu ao cola- ver e observar - disse Lochner _

pso da França. Acompanhou ainda só posso tirar uma conclusão: é per
os invasores alemães na Jugoslávia feitamente possivel o desembarque
e Grécia. de tropas norte-americanas nos pon-
Rememorando a viagem à Pclô- tos previstos.

-x-Iuterno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade Rio, 10 (J. C.) - O índiví-
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Pro ctologla duo Guapiassú José de Anchie-

do Hospital Humberto I, de São Pa�lo. ta, que atende pelo vulgo de
']pecialista.em doenç�s de sen�oras e doenças ano-ret�ls. Tratamento I "Espírito Máu", é elemento da

� .m operaçao e sem dor. de Var1zes e HEMORROIDES. Metado moderno da
peor espécie e como tal conhe-

L: atamentn da GONORRÉIA CRONICA. no homem e na mulher. por prece- .. , , .

Sl'S elétricos. Eletrici�ade médica - Diatermia - Diatarmo - Coag_ulação e Infra cídissimo da polícia, q�e lhe
"t:rmelho. Pêlos supértluos, Sondagem duodenal. Transfusao de sangue. andava no encalço, pOIS "Es-

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5. pírito Máu" era acusado de
CONSUl,TÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663. pertencer ao bando que, nos
RESIDÊNCIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 1601. subúrbios, assaltava motoris

tas para tomarem-lhes o carro
e a féria. Agora o perigoso la
rápio e desordeiro foi preso.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA %

Foi alemão ou italiano? Os combates na Jugoslávia
Buenos Aires, 11 (A. P.) - Berna, 11 (A. P.) - "II Po-

O jornal "EI Mundo" informa, polo di Roma", em telegrama
3egundo uma revelação que de Zagrebe, informa que os

IÍz haver sido colhida em cír- combates na Jugoeslávia, en

.ulos oficiais, que os peritos tre as forças italianas e os in
oncluiram terem sido alemães surretos sérvios, têm custado
s torpedos que atingiram o muito sangue e empenha gran
avio-tanque argentino "Vitó- de número de tropas. Impor
ia". Todavia, como os torpe- tantes zonas dessas guerrilhas

l'OS alemães são usados tanto I são Montenegro, Bósnia, Her

pelos submarinos nazistas co_I zegovína e Es�?vênia, ond�, de
mo pelos italianos, o protesto acordo com o II Popolo dí Ro

argentino será entregue em ma", o terreno é inhóspito e o

Berlim e Roma, simultanea- inimigo ataca com enorme te-
mente. nacidade,

Arrendamento de
navios franceses

Londres, 10 (R,) - Acham-se em
curso negociações para o arrenda
mento, pejo govêrrio argentino, dos
navios Franceses retidos na Marti
nica.
Segundo um despacho de Buenos

Aires para a Agência Francesa In
dependente, essas negociações con

Iam com grandes possibilidades de
êxito, embora tenham ainda de ser

superadas algumas cláusulas do ar

mistício franco-alemão.�E SÓLIDA PARA U"1A
EXISTÊNCIA SADIA Italianos amigos do Brasil

P. Alegre, 11 - Esteve, on

tem, em Palácio, o sr. Guida
Mondim que, em nome dos
italianos residentes no Brasil
há mais de 50 anos, fez entre
ga, ao general Cordeiro de Fa
rias, de um memorial, pleite
ando a sua nacionalizacão au-
tomática.

�

S. excia. respondeu que iria
estudar o assunto, que encara-

.� �_�_---,- , � • va com bastante simpatia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mocinhas e Mulheres
I

As congestões e inflamações de certos órgãos internos
Certos órgãos internos das mu

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

abalo forte, uma queda, uma raiva,
uma comoção violenta, uma noticia
má ou triste, molhar os pés, um I
resfriamento ou alguma imprudencia.
Moléstias graves podem começar

assim.
Justamente os órgãos mais im

portantes são os que se congestio
depressa, sem que a mulher sinta nada no

Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

INDICADOR MEDICO
liSTITUTO DE DIAGNOSTICO

GLlNIVO

Dr. Dj�lrna Madlmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com práVcs n08 hospttaís europeus
Oltnlca médica em geral, pediatria,
deenças do sistema nervoso, apare-

lho gealto-ueíuarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Cam oanarío
São Paulo). Espeeialízarlo êm HI
giene e Saúde PúWlcs, pela Univer
sidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardíogratía clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica

------------------------�---------------------------------

nam e inflamam mais
comêço.
Nada sentindo no cornêço da congestão interna ou da inflama

ção, a mulher não se trata a tempo de evitar que a do e n ça se

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

Regulador Gesteira sem demora.

Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e pertur
bações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a hemor
ragia, provocadaslpelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e de
sânimo provenientes do mau funcionamento dos órgãos útero
ovarianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de
cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer
qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inflamações.

fÁBRICA de MÕVEIS
G�MES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

.

Móveis perfeitos e mo·
demos de ímhúía com-
pensada. da canela.

de pinho, etc.

Rua João Pinto, 34

Rua Fernando Macbado, II
Telefone 1.195

s t ORIANOPOllS
-_._---------

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.
CONSUL TORro: R. Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

Salvador, 10 (A. N.) - Conforme clusivc muitos professores das n08- iiIII------,-----1aI!i1 havia sido anunciado, realizou-se o sas escolas superiores. Além dos
1 desfile patriótico e anti-fascista, dísticos c cartazes alusivos ao pana

� promovido pela Comissão Central merlcanismo e ao combate ao na-

Estudantil e pela Defesa Nacional z ismo, os estudantes e seus mestres

1. Pró-Aliados. A grande manifestação conduziam uma grande Bandeira
contou com a aprovação das autor i- Nacional, de vinte metros de cum

dades e teve início no jardim do primento. Apesar do elevado núme
largo do Ferreiro, em frentc à Fa- 1'0 de manifestantes a passeata ef'e
culdade de Medicina, terminando no tuou-se na mais perfeita ordem.
jardim do Quartel General, após .Toão Pessôa 10 (A. N.) - Um co

haver percorrido as ruas centrais, início de protesto contra a pirata-
sob enorme entusiasmo popular. 1..0- ria nazista, promovido pela moei
go no começo do "meeting" falou dade, reuniu milhares de pessôas,
o professor Pinto Aguiar, da Facul- apesar da copiosa chuva que caía
dade de Ciências Econômicas, no na ocasião. Todos os oradores pro
largo referido. No final, na sacada fligarnm os crimes contra, nossa na

do Quartel General, fez uso da pa-I vegação, apontando a quinta-coluna
lavra o professor Orlando Gomes, que age no Brasi 1 fornecendo in
catedrático da Faculdade de

Direito., formaçã,
cs ao "Eixo". A aS,sistênciaDurante o percurso ouviram-se, era, na sua maioria, composta de

igualmente, diversos oradores, in- estudan teso

______m'�� --
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Cão desaparecidoNo dia 5. desapareceu di,
casa n-. 17 da sua Visco de
Ouro Preto um cão de ra\ic
" basseí ", de côr preta .c om

coleira, pernas curtas e ore

lhas grandes. Atende por
" Bô b ". Serà gratificada H

pessoía que o encontrar e o
levar à dita casa. 3v.-3

Bronchite
Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar
rho, allivia a congestão, e torna

)..... mais facil a respiração.

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-? 5

Empregado de
escritório

Precisa-se de um .empre
gado que tenha conhecimen
tos para auxilIar de escritó
rio de represerrtnçêas corner

ciais. Informações na gerên·
cio do ESTADO. 15vsl7

rrnriil1'

Comícios
na

entí-totaütérles
Baia e na Paraíba

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

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreute r)

Especialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gyn e colo
gia (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia
cio sistema nervoso e

opere çõ es de plastica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 1�, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

�{EDICA
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5
em deante.

horas

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

Roupas - Puléveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO 33

RESIDENCIA:
Rua Blum enau, 28

J

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

e F'arádíca,
Cozinha dietética.

amanhecer do diao da fúria

Attende a chamados
14

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de 13, 2a e 33 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. Sehastlãn - Fone 1.153 - Florianópolis

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

Dr.

M:ont Pleasant, 10 (R.) - "O dia
de prestação de contas com o Ja
pão não está tão longe como mui
ta gente pensa" - disse o Chefe
da Fôrça Aérea do Exército dos Es ..

tados Unidos, Tenente-General H. S.
Arnold.
"Para cada um dos nossos aviões

der rubados, os japoneses perderam
quatro" - acrescentou, na cerimô
nia. do "Wesleiam College", onde
recebeu o gráu de doutor em leis.
Desejo dizer a Tóquio - salientou
- que possuimos milhares de ou

tros CoJin, Kelleys, Butch, Oares
e Jimmy Doolittles. Estamos justa-
mente no amanhecer do dia da fú·
ria. Ataques como os de Colônia e

Essen foram o início dos que se se·

Disse o comandante norte-ameri
cano que as "fortalezas voadoras"
não têm similares e que os "25-C"
bombardeadores de tipo médio têm
maior velocidade e podem condu-
zir mais bombas do que os melho-

I
res aparelhos dos inimigos.

Os Estados Unidos possuem os

melhores pilotos jovens do mundo,
e êstes já estão provando superio
ridade nos combates aéreos".
Acrescentou que em fins de 1942

a fôrça aérea dos Estados Unidos
terá 60.000 oficiais e cêrca de um

milhão de homens. Disse que, "em

junho do próximo ano.. se fôr ne

cessário, êsses números serão du

plicados".
Adiantou que os aviões norte-

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

( I Pela manhã, das 10 às 12
on�u t�s: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade
do Senhor Jesus dos Poasos e Hospital de Caridade, desta
Capital, previno aos interessados que, até o dia 22 deste
mês, às 12 horas, receberá esta Irmandade e Hospital,
na sua Secretaria, propostas em cartas fechàdas, de
todos os artigos necessários ao seu consumo, durante o

semestre de julho a dezembro do corrente ano.

Os proponentes poderão obter as listas completas de
todos os artigos, aos quais se refere êste edital, no Hos
pital, ou com o Irmão Secretário, à rua Crispim Mira, 49.

Consist6rio. 10 de junho de 1942.

JULIO PEREIRA VXEIRJ\, Secretário.

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

( I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas lar! s mente ii tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephinit S(hweidson
MEDICA.Doenças de senhoras e crianças.

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

Dra.

CLlNlCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

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

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinarI Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. l461.-Residência 145ó

I Dr. SAV A�S LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente
A

mes ..

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

Ex-interno do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do üeuartamentn de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUfi Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 - 'I'el. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLOR(ANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etO�a��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 Ultra-Víuleta.
CONSULTAS: As 1130 e das 5 horas em deante. 1\.8 48S. e

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

Dcencos dos ouvidos, nariz e garganta, e
dôres de cabeças rebeldes

Dr. Nilo Venlurini

Com calçados para todo gôsto e todo preço.
V. S. também é convidado para visitar-nos sem com
promisso. Não compre, pois, o -v u calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A \ ETROPOLElI, de Sabota &

Silva, à rua João Pinto, 4. 26v 11

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurada em Florianópolis

A CASA METRÓPOLE»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do fígado ... estar bilioso, abster-se
dos prazeres da mesa... Levar a
vida sem saude... Regularize as
suas funções hepáticas com ENO
e tudo isso se normalizará ...

,ii Não sendo em vidros, não é "Sal
, :..� de Fructa".

ENOSd�

jt�êf
'

:z;_ �� SetVS�ç4U

( '\ ae be+t'\ estáI1..
'-

Roslock lambem é
evacuada

Berna, 10 (R.) - O número de
pessoas retiradas do pÔI·tO báltico
de Rostock, em consequência dos
ataques da R. A. F., é avaliado em

cêrca de 80 mil, de acôrdo com in
formes publicados na imprensa
alemã.
Os evacuados receberanl ordens

para permanecer em Macklenburg,
pois não podem regressar a Ros
tock.
Muitos jornais alemães ainda es

tão chegando a Berna, com dois ou

três dias de atraso. Alguns deles
• contêm novas instruções para a de
fesa contra ataques aéreos.

Progride a produção de
,,-

aviees DANIEL C, DI PIETRO e
IRMA MUND DI PIETRO

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-Postal110-Fone: 1277

\

Mais concentradas, as Aguas
de Colonia Perfumadas de Coty
suavisam os dias cansativos e

envolvem o corpo numa onda
acariciante de perfume o o o Use-as

sempre em fricções sobre a

pele, na lingerie ou no seu

lenço para sentir uma deli
CIosa sensação de bem-estar.

nem combinação de nações po-Washington, 10 (U, Po) derá, doravante, enfrentar a
Já.�e aproxi�a de cinco mil potencialidade dos Estados participam a seus pa-
av��es por �es a produção de Unidos. A produção aeronáuti- rentes e conhecidos o

f d nascimento de suaaVlOes, para InS e guerra, n�s- I
ca norte-americana não é só-te pais, segundo declaraçôes mente maior em quantidade, filhinha JOYCE, A ((campanha do tost4o»

formuladas aos Jornalti' I' 6 19"2 Ri'o, 10 ("Estado") - Com o fim
o

.IS as pe- como e também superior em

I Fpo IS., 7- - .. de comunicar ao sr. Presidente da10 senador Elmís rr:o�as, presí- I qualidade à do "eixo". Cons- • � República, o início, da "Campanha.dente da sUb-C?mISSaO e�car- truimos aviões mais rápidos e 590 5 vo-3 do Tostão", visando angariar fun-
regada dos projetos r"el�cIona- montamos neles canhões maio-I dos para a abertura ,em 1943, du-
dos com O exército J

I
rante as comemorações do "Dia do. a exce- res e nossos homens são os'

d di
. Eurl'co Hosterno e Marl'a Presidente", de 10 mil escolas, esti-emos -. ISSe - os cálculos mais adestrados do mundo". I B'lt t H t veram no Guanabara os srs. Gusta-do presidente Roosevelt e du- Advertiu que a data da vító- I encour os erno

vo Armbrust e Romero Estelita, pre-rante O proximo ano chegare- ria das nações unidas depende: participam a parentes e co- sidente e tesoureiro da Cruzada Na-
mos ao segundo objetivo, ou de vários fautores inclusive I nhecidos seus o

naSCimen-1
cional de Educação.

.

truí d

'I
to de seu tilhinho Recebidos pelo chefe do Govêrno,seja, cons r�llr �z .m�l apar_ê- da resistência russa à Invasão I CHILDERICO 0S dirigentes da Cruzada apresenta-lhos �or mes. O immigo nao alemã. "Se a Rússia resistir. rarn a s. excia., um cofre de prata

podera manter-se na nossa isso assinalará o princípio do Fpolis., 3-6-942. lavrada, pedindo que iniciasse a

vanguarda. Nem uma nação, fim para o "eixo" _ concluiu. campanha, que terá âmbito nacio-
- 3v.-3 naI. O Presidente manifestou o seu

interesse e satisfação em iniciá-la
com a sua sontribuição. A Cruzada,
pretendendo marcar de maneira de
finitiva o início do movimento pelo
sr. Getúlio Vargas, resolveu que o

I
'cofre com o tostão presidencial se

ja enviado ao Museu Histór�participam aos parentes e -

pessôas de sua relações o Rádio: Telegrafia - Electricidade

Os alemães, receiosos, fortificam-se nascimento de seu filho AULAS NOTURNAS, Início dia
WALTER I

2 de Junho-Rua João Pinto,ambos os quais são tributários do dLondres, 10 (R) - O correspon- Oise, e mais uma terceira linha ao
I Fpolis., 8 - 6 - 1942 13, Sobra o.

dente especial da Reuters na fron- longo do Mosa. Mantém, ainda, 3!
-:: CASAS Precisa com--teira francesa informa: linha Siegfried em estado de pronti- _

"Os alemães adotam novos meto- dão. 3vs-2 prar ou vender
dos para completar a sua defesa Os viajantes chegados de Vichí a- uma casa? Procure Campo-no litoral francês, ao que asseve- crescentam que às defesas anti-aé-

llino
Alves. Rua Deodoro 35ram despachos procedentes de Vi- reas' passaram por uma reorganiza- Dr. ALDO A'VILA 30v-13chi, Estão organizando campos de ção no sentido de fortalecê-Ias,

minas e construindo fortes, ocultos Quanto às usinas Rénault, nas pro- DA LUZ Vende-se ou aluga-senuma faixa de território de vinte ximidades de Paris, que foram vio-
e CiRCO ,milhas de profundidade. 'lentamente bombardeadas pela RAF A casa sita à rua Frei Ca-
Aperfeiçoaram, ao demais, os pla- em 3 de Março, acham-se novamente ADVOGADO neca n.O 70, Tratar no Ban-

nos relativos à evacuação eventual funcionando com mais de um terço co de Crédito Popular eda população litorânea e, além dis- do seu potencial, sob abrigos que Rua Vidal Ramos, n°, 30
so, fortificaram segunda linha de substituíram os -edif'icios demoli- Agrícola de Sta. Catarina.
defesa entre os rios Aliette e Aisne, dos". I Rua Trajano, 16, V-33

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA: I. (Por correspondência),12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de agentes e rei
presentantea em todas as cidades: Escreva à Caixa Postal, 3717,-S.PauJo

ADÃO MIRANDA
e

JOCELINA C. MIRANDA
AGUAS DE COLONIA PERFUMADAS

COTY
L'AIMANT • L'OIUGAN • EMERAUDE • A SUMA

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Hoepcke)

•

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

Para Homens
Capas de gabardines desde 1(5$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 Criancas
Grande sortimento de:
Sobretudos - Capinhas - Ponche,
Pullowers e lindíssimos casaquinhos p.rGt meninas,

Não comprem sem verificar os nossos
pre�os !

IIA MODELARI1
IMPORTANTE: OS ARTIGOS DE PREÇOS INFERIORES A

200$000 Só VENDEMOS A DINHEIRO !

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

AI ta. novidade. em Bol'rolll
de pél.

•

: _-'t ,.� _',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�o ESTADOttP
DURIO VESPERTINO
Redação e Oficinas à, Rua

João Pinto D.. 13

TeL ��1 - ex. poIItalllt
-

:ASSINATURAB

Na Caplt_h
� ••••••••••• GO$OGI
Semestre ••• • •• 15$000
Trimestre •••• •• 15$000
}lês •••••••••••• 1$000

IrO ID.terlorl
Ano ......••••••
Semestre ..••••.

Trimeau. ..•••.

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo náo pu

blli:a.doa, não serão devolvidos

A direção não se responsabl·

lliza
pelos coneeitos emitidos

DOS artigos usinados
� �

�---------------�

SanuuonalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALeIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálidos. Depeupefldol,
E.gotados, Anêmico" Mãl.
que criem Megrol, Criançe=
raquítica;, receberão _ toni-
ficação

.

gerei do organilmo
com o

Sa nuue 001
Llc. D.N.S.P. n: 199, da 1921

•

Farmácia N. Senhora
A parecida

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

regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
fício do Mercado.
245 30v.-29

Dr. Clemo G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café

o ESTADO Quinta-feira 11 ae Junho de 1942
SiMi" "it'#f1I&1'Si" �hiii\4idmiil!& , •

de um casal moço, sem fi·
lhos, pare! trabalhar na chá
cara da ,<A Floricultura»,
preferindo-se casal morador
de sítio. 15vs-6 - _

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

.-

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

Elegância!

uma sala

Perfeicão!

-�-----

I

Rua Trajano n.O 16 - SMe p:ópría
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certíficado

.

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREP��A
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. ed,lçao

FLOR1ANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
liepresentante da Caixa Economica Federal para a v.eulJ"

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

Paga todos os ceunans das apólices Federais e dos Esta.dos
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. .

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

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 20/0
C/C Limitada 5%
C/C A'flSO Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7�o

Aceita procuração para receber vencimentos em to

das 11S Repartições Federais. Estaduais e Muntctpats.

30 v. 'alt.·IS

VENDEM-SEI�:" ��u���-
do conforto, móveis para ga
bíuete, quarto para casal e

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

15 v. aIt·4 Vendas em ótimas condicôes de
pagamento

Rua Trajano, n' t3Vendem-sePOI' 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 ,Join
vile, N°. 10 15-v. alt.·4

"IM Nó

APROVADOS PELO O'N'S'P' SOB N9 569 OE 19,'3$
J Notícia de última hora

Dentro de poucos dias será inaugurado em Flortanó
poiis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)

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

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

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

v. 16

------------------------------------------_

Companhia c Aliança �a Baia.

Aluga-se

Fundadti em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e MarítimoG

grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlÇA, à ma

Esteves Junior, 135. V 18

Precisa-se

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais d.t:
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinis tros pagos
Bens de raiz, (prédios

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$000
• ,(1.929.719:000$000
• 28.358:717$970
• 85.964:965$032
, 7.323:826$800

e terrenos). 22 354:000$000

Diretores: .

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio 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 Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eaita I �i��'�;�:,��n��"�(�;;i�'��� :,�����J���ig�����;:;bandos ele o '11'
- ram as Iábricas moveis na regiao

guerrr rciros, estão re-. _ .,.

l)reSe!ltalldo t
. montanhosa e sao essas fabncas e

.t-' c uma par e Importante .. _

na luta da CI' t
. of'icinas que estão atendendo :1go-

ncscs ,

c una con ra os japo- ra às mais vitais necessidades da
China.

14° BATALHA0 DE CAÇADORES
I - Autorizado pelo sr.· Tenente Co.

ronel Comandante, faço público aos in.
teressados que de conformidade com o
aviso Ministerial n. 1.085 de 6-V·42
acham-se abertas as inscriliOÕes para ma.
trícula na C9MPANHIA D�QUADROS,deste Batalhão, mandada ar �nizar por
aquele aVISO, para a formaç de espe
cialistas e cabos da reserva de 2a cate
goria.II - Poderão matrícular-so na referi
da Companhia Quadros:
a) - os brasileiros natos que já te

nham 16 anos de idade na data da ma
trícula e que hão completarão 20 anos
até 31 de dezembro do corrente ano'
b) - os brasileiros natos de 20 � 3'5

anos de idade, desde que já sejam re
servistas de 3a categoria;
c) - os brasileiros que obtiveram

adiamento de incorporação por prova
rem ser arrimo de família;
d) - os brasileiros casados que ten

do filhos, obtiveram por isso dispensa
de incorporação com a obrigação de se
tornarem reservistas de 2a categor-ia;
e) - os brastleíros na turalizados de

21 a 35 aROS de idade.
NOTA: - Os candidatos que satisfi

zerem as condições acima, serão subme
tidos a uma prova de seleção, versando
sobre as quatro operações, leitura e di
tado, a se realizar nos dias 10, 12 e 13
do corrente, no Quartel do 14° B. C. em
João Pessõa.
Poderão tambem ser matriculados no

curso de candidatos a' cabo, soldados
reservistas de 2a categoria, formados em
anos anteriores, desde que ainda satis
façam as condições de idade e se subme
tam à prova de habilitação exigida.
III - Os cursos terão início no dia 16

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 promoção para reserva de 2a ca

tegoria, cujas funções exercerão duran
te os trabalhos de instrução da Compa
nhia Quadros, até 0 fim do ano de íns
uucão.
V - Funcionará tambem, em seguida,

a partir de 16 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
elos no curso de cabos, meeliante uma

prova ele admissão, versanela sobre no

ções ele português, matemática elemen
tar, geografia, história do Brasil e ci
ências.
VI - A instrução deverá ser minis

trada 3 vezes por semana com uma du
ração mínima de 3 horas, as quais deve
rão ser empregadas na parte ela manhã
ou a noite, de forma a não prejuelicar o
candidato na sua atividade normal na
vida civil. Os elomingos e feriados eleve
rão ser utilizados para a instrução 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 ele iniciar-se o ano

de instrução a Cia. Quadros não tiver al
cançado o seu efetivo completo, deverá
ser obrigatoriamente completada com a
transferência para ela de elementos ma
triculados nos T. G. e E. L M. ela Iocalí
dade, providência que será tomada, tam
bem, em qualquer época do ano, quando
necessário.
IX - Os demais esclarecimentos se

I rão prestados pelo Comandante ela Com
panhia no Quartel do 14 Batalhão de
Caçadores,

Hélio Portocarrero
l0 ten. secretário

Represen tan tes:
MACHADO & Cia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ACIONISTAS

O Doutor Osmundo Wanderley da

Nobrega, Juiz de Direito da la Vara
da 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. 1�3
do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940, nos autos de "Ação
Ordinária" movida pelo Estado de
Santa Catarina, contra a COMPA
NHIA PORTO DE SÃO FRANCISCO
DO SUL, dêste Estado, desi�nou 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, principalm�nte, só
bre o seguinte: a) - necessIdade �e
proceder o liquidante arrecadaçao
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 contrata'Çla organização �écnic,
capaz de levantar ou reconstrmr, con

forme necessário tôr, toda a escntu

-ração da Companhia, apresentanc1,
afinal, inventário e balanço da So
ciedade com esclarecimentos comple
tos da' gestão dos negócios socíar.

e) - no caso de adotada esta delil

ração, indicação, desde logo, se pos
sível da organização técnica que de

verá' ser contratada; d) - indi�aç�o
dos bens móveis que de pr�ferencla
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 edital que será afixado
no Iogar do costume e publicado p

la Imprensa na forma da lei. Dado
,

FI
.

ó
e passado nesta cidade de or.lan-
polis, 'aos 28 dias do mês de maio do

ano de mil novecentos e quarenta e

dois. Eu, HYGINO LUIZ GONZ-,,:GA,
Escrivão, o subscrevi. Selos a rínat.

(Assinado) Osmundo Wanderley da

\ Nóbrega - Juiz de Direito da P

:Vara.
Está conforme.

Hygino Luiz Gonzaga
�IC_tlV_ão

f 5. .

Nesses tipos de fábricas estão in
cl uidas indústrias de ímportânci Cf
de seda, de fiação, papel, chá e

instrumentos agrícolas. Uma delas
produz tecidos de algodão feito pe
los próprios guerrilheiros.
Com o desenvolvimento do tra

balho dos guerrilheiros,o govêrrio
provisório da província de Chequí
ang elaborou um plano visando a

auto-suficiência em produtos vitais

para a agricultura e indústria.

A província de Chequiang é um
elos centros principais eles tas guer
rilhas que, segundo os círculos chi
neses' não desaparecerão nunca.
À medida que Os japoneses avan

çam, as fábricas são. transpor-tadas
para o interior, onde continuam as
suas alividades. Os operários guer
rilheiros dêsse sistema industrial
móvel não só trabalham como tam
bém lutam.
Quando a guerra atingiu a rica

• Como po<l< o "sportrnan"�pensar na vitória, correndo numa raia
suja, cheia de detritos? Muito menos é possível
executar brilhantemente a "Corrida da via sadia"

quando os órgãos se encontram cheios de resí
duos e impurezas. Os rins, por exemplo, que de

sempenham funções importantíssimas no organis-
mo, devem ser periódicamente limpos e desinfeta-

�,�'

dos com os comprimidos de HELMITOL

(] ro
de Bayer. e O aparelho renal em perfeito

rl rr
funcionamento garante a saúde atual e uma

( II )
velhice forte, alegre e livre de achaques.

- '-.........._ ----==
SE OS RI tiS VAO BEM

A SAÚDE É BOA

� flELMITOL :1"·"-�]i;BIªiiat.}J;jl$".
o HEROISMO DE SEBASTOPOL
Moscou, 10 (R.) - A. batalha de

Scbastopol ainda não está decidida
e os defensores continuam a repeJ ir
os ataques lançados pelo inimigo.
Nenhuma, cidade da Rússia foi

atacada com tanta fúria nem defen
dida com tanto encarniçamento
quanto Sebastopol.
Quase toda, a vicia da cidade trans

corre nos subterrâneos, em túneis
e cavernas abertas no terreno ro

choso. Só as posições de combate
são atendídas durante o dia, ao mes-

1110 tempo em que funcionam as fá
bricas, pois as demais atividades são
desenvolvidas nos abrigos subter
râneos.
Scbaslopol está cercada desde

ai , i

longo tempo. Seus poderosos ca

nhões entraram em função, pela
primeira vez, a 30 de outubro, con
tra as tropas do general Fritz Erick
Von Manstein, e anularam uma

grande ofensiva em novembro, em

que o Eixo empregou seis divisões
de infantaria e uma de cavalaria,
juntamente como sete regimentos
de tropas de assalto e centenas de
"tanks" e aviões.
Em dezembro ,OS alemães conse

guiram chegar até às portas da ci
dade, mas foram repelidos, perden
do 55.000 homens.
Desde então o inimigo se entrin

cheirou para passar a ínverno e,
na sexta-feira última, reiniciou seus

ataques.

IOFIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
V'-29

Você sabe fazer uso da
«Outra

Metade»
do seu

pensament
Como descansar o seu pensamento,
deixando que o subconsciente resol
va os seus problemas.

• lorpedo\A\erta.'" 'd'lca narra-
oer:

}lorr1pilante.� Brown, famodsotiva de CeCl americano,
o

correspondente os poderosos
f ndamento d britânlCosa u guerravasos de prince of
• Repulse' e

<

enxame
por um .Wales �� , torpedelros

de aVl<:e� do Sol Nas'
do lmpenofuriosa e in
cente• em lha travada
fernal bata. sas águas
nas misteno Oceano,

1 <nnqUü ."

do ano "Paóflco.chamada

Como Salvar Uma Vida Em Caso de
Ac idente - Quatorze simples e fáceis advertências
que todos podem seguir para auxiliar os socorros à uma

pessoa que foi vítima de um

acidente ou desastre. Vários
desenhos explicativos mos

trando como se deve proceder.
Como Realizar Mais

e Fazê-lo Com Alegria
Régras interessantes ensinan
do como transformar o com

passo da nossa vida física e

mental, dando-rios facilidades
para realizar grandes feitos
e conseguir plena felicidade.

«Somos o Que
Comemos»

Como uma alimentação sa

dia e adequada pode me

lhorar a espécie humana.
O que a dieta pode fazer.

E NO MESMO

NÚMERO!
"Como Viver as 24 Horas de Um Dia» -

Resumo da mais notável e valiosa obra do gran
de e renomado noveliate inglês Arnold Bennett.

A Desastrosa «Blit:zkrieg» de Napoleão
Um exame da derrota dos "invencíveis» exér
cites napoleônicoa na Rússia, em 1812

"\"
.,\\ A Senhora e a Serpente. - Hcrripi lente

'��ist6f1a
da fabulosa coragem demonstrada por

,uma
senhora em um momento de grave perigo.

�,
ÊSTES SÃO APENAS ALGUNS dos 27 fascinantes e

valiosos artigos que aparecem no número de
MAIO de «Seleções» do Reader's Digest. Para
comprar todos os livros e revistas dos quais os

referidos artigos foram condensados
ter-se-ia que dispender, no mínimo 2$300$. «Seleções» custa apenas

Para assinaturas dirigir�s& unicamente aos agentes abaixo: ----- _

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmídt, 8
Represen tan t e Geral 1/0 Brasil: FERNANDO CI-J1NAGL1A - Uua do Rosário, 55-A - 2.0 atl.. dar - Rio

Festa de confraternização
Brasil-Estados Unidos IAVISO AO POVO CATARINENSE

Rio, 10 ("Estado") - Com o a

poio dos meios esportivos e sob os

auspícios do Dip, realizar-se-á sá
bado próximo, no campo do Vasco
da Gama, uma festa esportiva de
confraternização Brasil-Estados U
nidos. A reunião terá como paranin
fos o ministro Osvaldo Aranha, ge
neral Góis Monteiro e o embaixador
Jefferson Caffery, e como patronos Ios srs. Lourival Fontes, diretor ge
raI do Dip, Luiz Aranha, presidente
da C. B. D .e Harry Braunstein, do
"The American Society".

O Diretório Central de

EstUdan-1tes e a Federação Atlética de Estu
dantes realizaram no dia 8 a entre
ga das medalhas aos campeões de
1942 e aos vencedores da "Prova =- .. _

das Américas". As duas entidades
------

converteram a, solenidade em vi
brante manifestação paramericanis
ta, cabendo ao embaixador Caffery
presidi-la. Perante grande número
ele universitários, vários oradores
reafirmaram os sentimentos pana
mericanistas dos estudantes brasi
leiros na pessôa do embaixador
norte-americano, que falou por fim
para manifestar a sua satisf'ação em
presidir à cerimônia.

O embaíxador Caffery deixou o
recinto entre calorosas manifesta
ções dos universitários,

Linha direta Por�o Alegre-Florianõpolis
Empresa Jaeger & Irmãb

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqeote em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA U> DE NOVEMBRO

Fogos Adrianinos
Para as festas Joaninas de Santo Antônio, São João.

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

ArDlaZetn Kolzias
42 -- Rua Conselheiro Mafra -- 42

A evacuacão Ide Colônia IIFarmácia (Esperança»do
Farmacêutico

Fronteira alemã, 10 (R.) - Os
círculos diplomúticos informam que
o representante de Hitler, sr. Otto
Abetz, admitiu, numa conversacão
em Paris, que houve em Colô;üa
entre 11.000 e 12.000 mortos.
Revela-se, agora, que 108.000 pes

soas em Colônia receberam ordem
de evacuação e que os primeiros
grupos j� estão chegando a Baden
e Bavária .

NILO LAUS
HOje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumaries.--Artigos de bcrrache.

Garante se a exata observância DO receituário médico

PREÇOS MÓDICOSRacionamento
de chá e cacáu

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado, frente à Casa Hcepcke),FONE 1.642

Washington, 10 (U. P.) - O sr.
Joseph L. Weiner, diretor interino
de abastecimentos civis, da Junta
de Produção bélica, anunciou que
"provavelmente" seria implantado
o r-acíonamento de chá e cacáu para
o povo, devido ao problema dos R e p r e s e t a ç 0- etransportes. Os comerciantes estão n s
reduzindo atualmente, sem caráter Organisação. largamente relacionada no paiz interessa.oficial, à venda de chá ,ao mesmo Itempo que concitam os consumido- se em amp lar o quadro de representações já existentes
res a fazerem econômía no consumo Cartas por obsequio ao Escritório Comercial «CIVER»'de café e cacau, f1.lQ Barãº de Ito.petinin!iH1a 50-Sala 516 SAO PAULO;- ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quase' toda a
lado dos

França está ao
americanos

Washington, 11 (C. P.) - O embaixador Leahy, que te
ve brilhante atuação como embaixador em Vichi, disse aos,

jornalistas que a França está quase toda ao lado dos ameri
canos, esperando a hora da derrota das potências do "eixo"

'\O almirante e embaixador, que foi chamado de Vichí pelo
presidente Roosevelt, perdeu recentemente a sua esposa que
com êle se achava na França.

O ex-embaixador americano manifestou sua admiração
pelo marechal Pétain e observou ao mesmo tempo que o ve
lho chefe de Estado "está sob constante e cruel pressão dos
invasores", o que lhe torna extremamente pesada a tarefa de
aliviar a França.

Leahy anunciou que o povo francês, embora seja em sua

quase unanimidade a favor dos americanos, sofre as conse

quências das derrotas militares completas. Sob um regime de
desorganização e inarticulação, é completa a falta de influ
ência de qualquer organização governamental.

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com

regularizações,
livros,

presteza serviços
registro de firmas,
petições, etc.

de
de

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

Restam somente sete soldados!
Moscou, 11 (A. P.) - Uma carta.. encontrada em poder

de um cabo alemão da l26a divisão nazista de infantaria, di
rígida a seus parentes na Alemanha, dizia: "De minha com

panhia restam sete soldados antigos. Relativamente às per
das, nossa divisão ocupa o segundo lugar em todo o exército,
O primeiro lugar é ocupado pelas S. S. Algumas companhias
de nossa divisão somam presentemente apenas quinze solda
dos em cada.

BRASILEIROS E RESERVISTAS DO EXÉRCITO
NACIONAL!

Quereis melhorar a vossa situação militar, de Reservista
de 2a Categoria?

Quereis ser Cabo e Sargento da Reserva de 2a Categoria?
Quereis ser Especialista de 2a Categoria (Sapador, - Ve

terinário, Saúde, Condutor de Bolêa, Observação e Transmis
soes Telefonista, Rádio-Telegrafista e Sinalisador?

Ingressai na Companhia - Quadro do 14° B. C.!
Matrículas abertas, até às 10,00 horas do dia 13 do cor

rente mês.
O BSE R V A ç Ã O:

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documen
tos (todos com a firma reconhecida):

1) - Atestado de. conduta passado pela autoridade po
licial da loc�idade onde residir;

2) - Certidão de idade;
3) - Consentimento do pai ou tutor (os que tiverem

completado 18 anos não precisam apresentar êste documento).

IVida Social
Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Arminda Car

doso;
a prendada senhorita Maria

Anunciata, filha do sr. dr. Angelo
Scarpa;

o sr. tte. Francisco Barnabé
de Brito, oficial reformado;

o sr. dr. Marinho Lobo, bri
lhante causídico no íôr o joinvi
Iense;

a gentil senhorita Valdívia, fi
lha do sr. tte. Belizário Santos;

o sr. Darcí Garcia;
o sr. Telêmaco Martins da

Costa;
o sr. Manoel Joaquim Dutra;
o jovem Hélio Oliveira;
a sta. Nair Tavares, filha do

sr. Jacó Tavares, residente em

Tijucas.

Viajantes:
Encontra-se nesta capital,

procedente de Curitiba, a pren
dada senhorita Diamantina Fer
reira da Cunha, alta funcioná
ria dos Correios e Telégrafos.
FalecImentos:
Em Porto Alegre, onde resi

dia, faleceu, a 3 do corrente, o

sr. Carlos da Gama Lobo d'Eça.
O extinto, que era casado

com a exma. sra, d, Alzira Mar
ques da Gama d'Eça, deixa vá
rios filhos.

EUCLIDES SILVA
participa a seus parentes
e amigos o contrato de
casamento de sua filha
Eloá com o sr. sargento
Celino Pires Camargo.

CELINO e ELOA
apresentam-se noivos.

Fpolis.. 7-6-9ft2

'Dia de lac-Artur'
Segundo um projeto do

senador nor-te-americano
Lafolette, apresentado 00

Senado daquela nação a

miga a 22 de abril último,
o dia de hoje é consagra
do a Mac-Arthur, o bra
vo defensor das Filipinos
e vulto notável do e

xército "yankee".
Data de sua graduação

na famosa Academia de
West Point, no ano de
1903, foi�por isso êste dia
o escolhido, pois relembra
aos moços da América,
que estão a ingressar na
vida militar, a quanto
poderão chegar se persis
tirem pondo a pátria a

cima de todos os pontos
da vida social Mac-Arthur
é um bravo. Merece, por
tanto, ser tomado como

símbolo, exemplo digno
para todos aqueles que,
no momento atual, lu
tam pelo liberdade e por
uma existência digna,
sem:opressões e sem mi
sérias.

Uma rolha no pulmão
Rio, 11 - O dr. Caido Cas

tro operou uma criança que ti-
nha uma rolha no pulmão ná CASA MISCELANEA, distribui- Tóquio anunciou a ocupação

COMUNIDADE DA CAMPANHA 52 dias, sendo medicada nc dora dos Rádios n. C. A. Victor, de diversas das ilhas Aleutianas

DO FOLE Espírito flanto, de onde proce- Vávulas e Discos. - Rua Traja- por tropas japonesas; porém

3 8 3 deu.� .no,12. Washington

dct,sm,ntiu1:anotíCia.foi o número de aviões abatido,Cartazes dodurante o mês de Maio p.p.

RIACHUELO

• Com a revista que ontem o
rei Jorge VI passou a navios
norte-americanos em certo porto
inglês, revelou-se que uma es

quadra ' 'yankee" se acha em

operações lado a lado com a

Clínica médíco-clrúrglca do

I
frota britânica do Atlântico.

DR. SAULO RAMOS Os alemães estão atacandoEspecialista em moléstias de
senhoras - Partos. violentamente no istmo de Carê-

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es-
tômago, vesícula, útero, ovários, lia, em Leningrado e Sebastopol.
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA •

PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vario
zes - Practuras: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitals de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, díarla

mente.
.... .....""_IIIIIIiIII ..::

gases letais, e negam!Chung-King, 11 (Reuters) - "A resposta dos Estados
Unidos e da Grã-Bretanha ao apêlo da China, em prol de aju
da, foi pronta e calorosa" - declarou o porta-voz do govêrno
nesta capital.

O informante acrescentou que, todavia, a situação con

tinua grave e os próximos meses serão críticos ao extremo.
Foi desmentida a declaração 1aponesa de que as fôrças

I do Micado não haviam recorrido ao uso de gases. Disse que
os japoneses tinham-se utilizado dessa arma em mais de 800
casos, sendo que em muitos deles, o gás é de mostarda.

Lancam,

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A l<'AMÍLIA
E PARA A RAÇA

pU05PunTAN�fViNlió··RECbN'sHtüINt('.)':·�I '• � _', ----"_", " _- .,..,1, I

;OHICO MS AFJ:����.; LAB. PHYMATOSAN _ i

Há precisamente 77 anos,
no dia de hoje, travava-se,
pouco abaixo de Corrientes,
em trente às bocas do Ria
chuelo, a maior batalha na

val, apoiada por baterias de
terra, de toda a guerra con

tra o ditador do Paraguai,
Solano López ,

Sem entrarmos em porme
nores quanto ao desenvolvi
mento da mesma, podemos,
no entanto, dizer, como Ro
cha Pombo, que a sorte da
guerra residiu nela, Ela deu
nos, a bera dizer, a carta de
alforria tão almejada, como
tambem às outras nações la
tino-americanas que temiam
e previam, mesmo, o jugo
de um ditador prenhe de co

biça e falto de sentimentos.
A vitória nos sorriu ao en

tardecer, mercê do heroismo
de Barroso e da audácia de
nossos bravos marujos, que
ali estavam a revidar o a

gressor de sua pátria, o des
respeitador de nossa sobera
nia.
Hoje como ontem, atirados

fôssemos às mesmas condi
ções de Riachuelo, nossos ho
mens saberiam lutar, brava
mente como os comandados
de Barroso, pois sabem pre
zar a liberdade com fé na

democracia e a soberania do
Brasil com os olhos volta
dos para o tuturo brilhante
dessa sua pátria.
Riachuelo é e sempre será

o exemplo digno do quanto
pode a nossa gente, ainda
mesmo nas condições mais
adversas.

IEcos e Notícias
Foi entregue ao sr , Crispim

João da Cruz, tesoureiro da
União dos Artistas, o mólho de
chaves depositado nesta reda
ção e encontrado em uma das
ruas da cidade de Palhoça.

*

Durante o corrente mês, a

Coletoria Estadoal procederá à
cobrança das taxas d'água e es

goto.
•

No dia 17 do corrente, será
julgado pelo Tribunal de Ape
lação, o processo nv. 2.326, em

que é apelante o Democrata
Clube e apelado Euclides Silva.

.

Reune se hoje, às horas de
costumes o Inst. Hist. e Geo
gráfico.

*

Visitou- nos o sr. Cídio Valen
tim Ferreira pedindo-nos decla
rassernos que não é contribuinte
da Guarda de Vigilantes Notur
nos o sr. Rúbem Lira, de cuja
residência foram furtadas várias
galinhas.

AUXILIE A COM
BATEL-A COM O

I; I f] I [11]1:[1 I�llIlili1
úLTIMA HORACorrente há mais de 4 dias
a notícia do torpedeamento do
navio brasileiro «Alegrete)), no
mar das Antilhas, foi ela ontem
oficialmente confirmada pelo go
verno. Todos os tripulantes fo
ram salvos.

Figueirense F. V.
CONVITE

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, dever-do 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 inscricão encerrar-se-á no dia 17 do corrente, às 13 horas.
Quaisque"r 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 COMÉRCIO
Guida Eott Orlando Fernandes

Gerente Contador

Passou ontem o 2.0 aniver
sário do 1.0 bombardeio aéreo de
Malta. Nestes 2 anos a ilha já
sofreu 1.066 ataques aéreos.
Foram derrubados sobre ela 590
aparelhos inimigos e, possivel
mente, mais 231 nas suas águas.·

Os aviões aliados bombardea
ram as bases aéreas japonesas
de Lae e Salamaua (Nova Gui
né), abatendo 13 caças inimigos
que procuraram interceptá-los.·

O rei Jorge da Grécia, acom·

panhado do seu ministro Tsou
deros, chegou aos Estados Uni
dos.

Foi ontem lançado ao mar
um novo cruzador -pesado norte
americano.

Será hoje lançado ao mar, no
•

Rio de Janeiro, um dos "pes
queiros" armados, encomendados
pela Inglaterra ao Brasil.

•

Serrano SuÍÍer, cunhado do
gral. Franco e ministro do
Exterior espanhol, partiu para
Roma.

Acusados de terem acoitado
os matadores de Heydrich, o

"verdugo da Boêmia e Morávia".
todos os habitantes masculinos
de uma aldeia chéca foram
fuzilados pelos nazistas. As mu

lheres foram recolhidas a cam

pos de concentração e as cri
anças a supostas "casas de en
sino". O nome da aldeia foi
riscada dos registos oficiais.

Foram rechaçados
ataques do "eixo"
aliados, na Líbia,

·

todos os
contra os

A aviação britânica bornbar
deou a báse naval italiana de
Tarento e o aeródromo alemão
de Heraklion (ilha de Creta).

·
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CINE REX
- FONE 1587 -

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

-&-

IMPERIAL
- FONE 1581 -De ordem do senhor Presí

dente tenho a subida
-

honra
de convidar 03 senhores só
cios dêste clube, Imprensa e

Larápio «engaiolado» Diretores dos Culbes Espor-
Foi preso ontem, pelo guarda- tívos desta Capital pera assís-

noturno de nome Eduardo Ba- tirem à Sessão Solene. que Com Francois Rosay, Pierre
rão um indivíduo que havia será rés ltzada em nossa sé- Renoir e Sylvia Bataillefeit� "limpa" na residência do de social à Tua Cons. Mafra
sr. Cid TauJois, funcionário do -n-, 9 (sobrado), no dia 12 do
Banco do Brasil e residente à corrente (S�'xta feira), às 19 e Complemento Nacional (D.F.B,)
rua Tenente Silveira na 128. 30 horas, em comemoração

I
O audaz meliante havia "sur- à passagem do 21° a nlversá-

rupiado" da referida residência rio de sua fund�ção. Preços: 2$000, T $500 e 1 $000
os seguintes objetos: 2 casacos Secretaria do Ftguerense F.

r Imp. até 14 anos
de senhora. 1 chapéu, 1 terno de C. 9 de junho de 194'2.

_....--------�� casirmra, 2 pares de sapatos, OSCAR ABRAHAM, secretá"I ---

:3v,· � 1 capa, 1 casaco e 1 suspensQrio. rio geral.

Bravos rapazes, continuai!
Rio, 11 - O comandante Fuad Estrela, presidente do

Sindicato dos Oficiais Náuticos da Marinha Mercante, em en
trevista ao "Diário da Noite", dirigiu um apêlo aos pilotos da
F. A. B. para que prossigam na destruição dos piratas do
"eixo", limpando dos mares os perigos aos nossos navios, que
trazem os recursos necessários à economia e ao progresso do
país.

c O N C U R S O PARA P O S T 1\ L 1ST A
Prática de Serviço Postal.

Explicadores: Octávio Marques Guimarães, Christóvão
Nunes Pires e Alberto Veiga de Faria.

Inscrições e informações: Dias 11 e 12, das 17 ás 18 hs.
- Rua Vidal Ramos - (Casa Paroquial).

Desacato à bandeira,argentina
Londres, 11 (Reuters) - A

polícia da província de MiSSiO-1nes deteve 50 súditos alemães,
que, a 25 de maio, desacataram
o pavilhão nacional da Argen
tina, segundo o que declara a

rádio de Havana, citando des
pachos de Buenos Aires.

7,30 horas

O preto que tinha a
alma branca

Com Estrelita Castro e

Roberto Tey
Complemento Nacional (D.F.a,)

Cinearte n° 10

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura I)

--ô-

CINE ODEON
- FONE 1602-

_.,.-

A's 7,30 horas Apresentação da super produção
lírica contendo trechos das

Operas: «Guarany», «Barbeiro
de Sevilha" e "Lucia de

Lamermour"

i Cumpra-se o destino
Com R. Massardi (soprano) P.
Mirassov (tenor) V. Damiani

(baritono)
Complemento Nacional (D.F.B.)
O Tesouro do Ca pitão KIDD

(short)
Preços: 2$000 e 1$500

Livre de Censura
\
.....

Sergio Panine

'1 de Setembro 19ftl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


