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ESTOCOLMO, 13 (R.) - RUMORES AINDA NÃO CONFIRMADOS ADIANTAM QUE HITLER ADQUIRIU UMA PROPRIEDADE EM SIGTUNA, RETIRO DE VERÃO, A CERCA DE 32

AO NORTE DE ESTO�OLMO. ENTRETANTO, AS AUTORIDADES SUECAS NEGAM O CONHECIMENTO DE SEMELHANTE TRANSAÇÃO, ASSINALANDO-SE, AO MESMO TEMPO, QUE, DE A
CoRDO COM AS LEIS DÊSTE PAíS NENHUM ESTRANGEIRO PÓDE ADQUIRIR PROPRIEDADES NA SUÉCIA, SEM A PERMISSÃO DO GOVÊRNO.

ANGORA, 13 (U. P.) - CíRCULOS NEUTROS BEM INFORMADOS, E EM íNTIMO CONTACTO COM ESFÉRAS DE BERLIM, AFIRMARAM QUE O MARECHAL HERMANN GOE,"
RING E O DR. JOSEPH GOEBBELS ESCOLHERAM A TURQUIA COMO PAíS ONDE BUSCARÃO O EXíLIO, CASO A ALEMANHA SEJA DERROTADA.

KMS

Uma gran$le perda
para a tê\:lViSão

Londres, 13 (Reuters) .- A
nuncia-se que o perito em te
levisão Cecil Oswald Browne,
de 37 anos, foi morto, "em eon

sequência de um acidente".
Browne fôra emprestado ao go
vêrno pelos seus empregado-
res, nas indústrias elétricas e
músicaís. Segundo a nota go
vernamental, nada se poderia
dizer sôbre as condições de sua
morte. O perito achava-se em

penhado em trabalho de gran
de importância nacional. A
morte de Browne, que era um
destacado engenheiro de pes-

. quisas, "será grande perda pa
ra o futuro da televisão", a
crescenta a referida nota.
Browne auxiliára a construir

o aparelhamento de televisão
da B. B. C.

Caspa � LOÇÃO MARAVI"
LHOSA!

E' bom explicar
Buenos Aires, 13 (A. P.) -

Por noventa e seis votos con
tra quatro, a Câmara dos De
putados aprovou a moção Ta
borda, pela qual o chanceler
Ruiz Guinazú deverá compa
recer perante êsse orgão legis ..

lativo, no dia 17 do corrente,
para responder às interpela
ções do plenário sôbre a sua

política exterior.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�n�o Creos8ta�8
"SILVEIRA"

Gr.nd. Iõnlee

COMBATE AOS CAH<iACEIROS

Recife, 13 (C. M.) - A polí
cia, no município de Corren
tes, numa diligência para pren
der um grupo de bandidos, foi
recebida à bala. Após a luta ja
ziam no campo um bandido e

um soldado, tendo sido preso
outro bandido, em poder do
qual foram encontrados .

10: 500$000, em dinheiro, joias,
O rifle e munições e outros ob
jetos,

,\

ESMALTE
PARA UNHAS

Comece, hoje mesmo,

a usar Cu/ex. Suas
mãos serão semprealvo
de admiração geral!
Vtia êstes novos tons:

BURGUNDY
LOLLIPOP
RIOT
RUMPUS
'BLACK RED
Rua!
R.OSA ANTIGO

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

ANO XXVIII N. 8561

o delegado do Serviço Flo
restal no Paraná comunicou ao

diretor dessa repartição que nos

estudos realizados sobre a im
búia verificou, ao contrário do
que é corrente nos meios ma

deireiros locais, ser o crescimen
to da imbúia, em condições ra

cionais de cultura, quase igual
ao do pinheiro. Acrescentou ter
tido oportunidade de constatar
êsse fato numa plantação que
visitou recentemente, com o

plantio de mudas da preciosa
essência ao lado das de pinheiro.Londres, 13 (R.) - O embaixador do Brasil na Inglater- O delegado do Serviço Flo-

Vichí, 13 (A. P.) - O marechal Pétain fez um "apareci- ra, sr, lUuniz (le, Aragão, foi recehido como hóspede �e honra restaI vem fazendo intensa pro
mento súbito" num banquete que estava sendo oferecido

pe-I
da Junta. r.�rtuarIa en� ll'Iersey D?c�s, ao vísítar Liverpool. paganda para o plantio da irn

lo chefe do go�êrno, sr , Pierre Laval, e declarou que "já não �esi'>!! ,0clHuao o emh.aI�8(lO; h�·il.sIlel�·O (lecl��ou.: '_.' búia na larga região de seu
mais existe nenhuma nuvem entre êle e o sr. LavaI" e acres- Conquanto o Brnsll nao seja aliado mllítar da �ra Bre- "habitat", oferecendo aos inte
centou que agora "ambos estão trabalhando, de mãos dadas". tanha na -!Hesente g�erra, c?u!orme 'sucedeu no conflIt?_ pas- ressados a assistência dessa re

Ao levantar-se para agradecer ao velho marechal, o sr. Pierre sado, � a!ItU{le d� mínha �atl'la,_ en,tretanto, !lOr ocasiao du partição do Ministério da Agrio-
LavaI derramou Iázrtmas eoníerêncta do RIO de Jnneíro, uno somente deIXOU hem claro cultura.

O banquete e� que 'essa cena dramática se deu, era em flue .nã� tolerariamo�" a�'l'essão estrnugelra, �o!no também 'x<

honra dos chefes rez ionais da Legião dos Veteranos da Gran- exprmuu a nossa solíôurtedade e pronta dísposíção em colabo- Estará amanhã de plantão a
de Guerra.

b

r:U' com todo o continente em sua tradicional política paname- Farmácia Nelson, â rua Feliperíeana", Schmidt.O ilustre diplomata sul-americano rendeu homenagem
"à vígílânela nunca neglfgencíada, ao poderio e à resoluta
determinação" da esquadra britânica em conduzir a luta até
a hora final quando se alcançar a vítõrla decisiva.

A seguir o sr, :illuniz de Aragão relembrou o fato de que
em 1919 tivera oportunidade de acompanhar o então presíden
te do Brasil, sr, Epitácio Pessôa, em sua vísíta à Grã-Breta
nha, a convite de S. :ill. o falecido rei Jorge V. "Terminada a

nossa estada na Inglaterra, o govêrno britânico dignou-se pôr
à disposição do presidente Epitácio Pessôa e sua comitiva um

importante navio de guerra da sua esquadra para nos condu
zir até Lisboa. Embarcámos em Liverpool e então aprendi a

apreciar a grande fôrça e o poderío da real marinha britâ
nica" •

IFlorianópolis -Sábado, 13 de Junho de 1942

Pétain . fala e Lavai chora

Firmas do do EstadoInterior
presteza serviços de
registro de firmas, de
petições, etc.

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

Descoberta a bordo do «Windbuk» uma
estação de rádio clandestina

Rio, 13 (C. M.) - Há me

ses, ancorado na Guanabara, o

cargueiro "Windhuk" vem so

frendo reparos indispensáveis
para que possa voltar às suas

condições normais de navega
bilidade. Obras de sabotagem,
praticadas pela tripulação
quando o navio se encontrava
atracado ao cáis do porto de
Santos, logo após a deflagra
ção da presente guerra, fize
ram com que o mesmo fosse
rebocado daquele porto para
esta capital, aquí entrando em

demorado trabalho de esta
leiro.
E' que, logo após a invasão

Atendemos com
regu larizações,

livro s,

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

do Hospital Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento Ate' que possa "cl'rcular com
sem operação e sem dOr.. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno dI! d'

�
ld d

' III «

tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. por nrece- Igm a e e com honra»
sos elétricos._Eletricidade médica -Diatermia - Diatermo - Coag_ulacão e Infra Vichi, 13 (A. P.) - O ves-
Vermelho. Pelos supérfluos. So�dagem duodena.l. Transfusao de sangue. Ipertino parisiense "L'Intransi-

CONSULT�S: Das 10. as 12, e das 3 as 5. geant", que só se publicouCONSULTORIO: Rua VI!or �elreles, 18. - Tel. 1663. duas vezes desde que o govêr-RESlDtNCIA: Rua Joao PlOtO. 9. - Tel. 1601. no francês deixou Paris, anun-
ciou, numa dessas suas raras

edições, que não circulará
mais, enquanto não puder fa
zê-lo "com dignidade e com
honra".
"L'Intransigeant" circulou

em 20 de junho de 1941 e no
dia 10 do corrente, bastando
que o faça uma vez por ano
para manter o direito a seu
título.

Brasil e Grã-Bretanha

I Ecos e Notícias I

Os tons mais modernos!

Para dar uma nota alegre e festi
va às suas unhas - e para estar

sempre à altura da oc�sião - use

estes novíssimos e caprichosos tons
I do Esmalte Salon Cutex,

«Sugar Plum» - Ul.l1 vistoso v<:!:
melho-ameixa que favorece a rnao

fina e faz as suas mãos parecerem
mais finas e delicadas... «Ginger
bread» - uma das mais notáveis
tonalidades do Esmalte Cutex,
com um suave toque marrom ...

E não esqueça o to� «Sheer �a
tural» - de todos Jl produzidos
até hoje, é o que mais se aproxima
do verdadeiro tom natural.
Há, ainda, outros variadíssimos
tons Cutex para satisfazer todos os

gostos e para dar às unhas um

toque de distinção e elegância.

Encarecimento do ma·
terial de construcão
Rio, 13 ("Estado") - O sr.

Ari Fontoura Azambuja, dire
tor dos Serviços de Obras do
DASP, autor da exposição que
determinou inquérito sôbre o
encarecimento de preços de
material de construção, decla

i rou à imprensa que não se jus
tifica o aumento dos preços de
mercadorias para cujo fabrico
concorre, de maneira dominan-

I,......�=:::. --------------- te, a matéria prima nacional.

CUT�X

da Polônia pela Alemanha,
aquele barco germânico dera
entrada no porto paulista, ar
vorando bandeira "japonesa".
Deslocando 16.700 toneladas, o

moderno cargueiro, cuja cons

trução data de 1936, procedia
da África do Sul, empreenden
do, então, sua primeira viagem,
demorando-se, por longo tempo
em Santos, aguardando o de
senrolar dos acontecimentos,
até que sobreveio uma ação ju
dicial promovida pelos inte
ressados na carga que trans
portava. A tripulação, na, imi
nência de ver o navio arresta
do, praticara revoltantes atos
de sabotagem, tentando, logo
depois, uma fuga em barco a

motor, sendo, ainda assim,
aprisionada em alto mar, fato
de que, a seu tempo, se ocupou
o noticiário.
Uma vez em nosso porto, o

citado cargueiro sofria as
obras de reparação de que ca

recia, empenhando-se nesse
trabalho cuidadoso os operá
rios de um dos estaleiros desta
capital. Detido exame mere
ciam todas as dependências de
bordo, verificando-se, no dia
10, na chaminé de popa, um
volume extraordinário, que
despertou a atenção dos tra
balhadores. Uma pesquisa mais
atenta revelou a existência da
instalação, naquele local, de
uma estação rádio-transmis
sora.
A notícia correu, rapida

mente, nos círculos marítimos,
causando, como não poderia
deixar de acontecer, a maior
indignação, visto que o fato re
vela as criminosas intenções
da tripulação do navio alemão,
que, além dos atos de sabota
gem praticados, ocultava a es

tação transmissora, ora desco
berta, no incontestável intuito
de exercer a espionagem.

O general Souza Ferreira. di
retor de Saúde do Exército, a

tendendo aos relevantes serviços
qJe vem prestando o manipu
lador de radiologia, 10. sargento
Gilson de Almeida Seixas, da
Políclina Militar, resolveu pro
mover o mesmo, ao posto de
sargento ajudante, por mereci
mento.

O referido manipulador, que é
antigo auxiliar do capitão mé
dico Carlos Sudá de Andrade,
chefe do Serviço Radiológico
da referida Policlína, foi há pou
co agraciado pelo nosso governo
com medalha militar de bronze,
por contar mais de 10 anos de
bons serviços prestados ao Exér
cito.

*

O relatório mensal da Caixa
Escolar do G. E, A, "S. José"
correspondente a maio último,
acusou o seguinte movimento:
Receita: mensalidades do referi
do mês - 305$000. Despesas:
pagamento conforme documento
n", 4 -36$000; saldo- 269$000.
Total; 305$000.

*

Hoje haverà sessão doutriná
ria no Centro Espíri ta ' 'Amor
c Humildade do.Apóstolo" com
início ás 7.30 horas; e, amanhã
no mesmo horário, no C. E.
"José do Nazaré".

Antes de comprar

veja os preços excepcionais de

Sobretudos ..<iabardines-Ternos
na A MODELAR

TOSSE � BRONCHITES?. � .

r::UMiNA !,FORTALECE f
. .'

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA!

Iminente a ofensiva
alemã de verão
Berlim, 13 (U. P.) - Consi

dera-se iminente o início da
ofensiva de "verão" de Hitler
na frente Oriental. A rádio lo
cal anunciou que esquadrilhas
de aviões, tropas de infantaria
e unidades blindadas nazistas,
bem como consideráveis quan
tidades de abastecimentos estão
alinhados ao longo da frente
russa, para dar início à ofensl�
"la de verão,

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

preços só na CASA MISCELANEA.
I

- Rua Trajano, 12.

Expurgo no partido fascista
Genebra, 13 (R.) - Sabe-se agora que em consequência

do "expurgo" levado a efeito nas fileiras fascistas, Mussolini
expulsou trinta mil membros do partido, entre os quais figu
ram muitos veteranos das primeiras lutas políticas sustentadas
contra o antigo govêrno.

Como se sabe, êsse expurgo foi principalmente dos' que
se opunham a uma cooperação incondicional com o

"Reich" ,

isto é, de todos aqueles que em dias passados demonstraram
qualquer sentimento anti-germânico.

Além disso, acredita-se que o expurgo se vai estender a·

gora às fileiras do exército e da marinha, admitindo-se tam
bém que se faça sentir com mais violência na área de 'I'r ies
te, onde os sentimentos anti-germânicos se têm manifestado,
ultimamente, com particular violência.

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Ridiculizando os italianos
Lisboa, 13 (Reuters) - O dr. Goebbels já anda se exce

dendo em sua máquina de propaganda contra-producer.te, a-

centuando a fraqueza dos contingentes italianos, na frente
oriental.

Na última edição do "Signal", revista nazista publicada
em várias línguas e circulando em países neutros, há interes
sante episódio ilustrado, sob o titulo - "O setor italiano no
"Front" soviético". Na gravura explicativa aparecem dois
pesados "tanks" russos, abrindo caminho em meio aos baluar
tes italianos, cujos defensores se mostram apalermados ou em
franca carreira; e a legenda reza: - "As metralhadoras- ita
lianas são impotentes, diante dos monstros pré-históricos... "

PRODUTO *IlÂUIIUM LIITE"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR

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

Ex-interno do Serviço de Clinica Médlca do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

Consultas das 5 CLINICA MÉDICAem deante.
Moléstias internas ríe adultos e crianças.

,
RESIDENCIA: Consultório: Rua. Felipe Schmídt n. 38 - Tel. 1426

Rua Blumenau, 28 Resídeneía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 - Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLlS.'---;

I Dr. Antônio Moniz I D AU(iUSTO DE PAULA DJ�etoéa��a':s��:)de Aragão r. Florlanopohs •

MÉDICO Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
Ci

.

O t d' (próximo 80 Teatro).rur�J1a e r ope la.
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.Clínica e Cirurgia do Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violete.torax. Partos e doenças CONsULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante. A'l 4a8. ede senhoras. Sábados: Das 3 às 6 horas, - Fone 1.644

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HEsmttNcIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

Com calçados para todo gôsto e todo preço.
V. S. também é convidado para visitar-nos sem com

I
promísso. Não compre, pois, o seu calçado, sem apreciarAUende a chamados primeiro o sortimento de «A METROPOLE-, de Sabota &

;...
14
..............._.__..... Silva, à rua João Pinto, 4. 28v·18

mSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNIVO

Dr. Ojalma Mozllmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça] ,CO'll prãtíca nos bosprtaís enropeus
Cl:nlca médica em geral, pedíatrta,
do 3ncaa do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarto do homers
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlolog'a Clínica com o
dr. Manoel de Ab-eu Campanarlo
São Paulo). El'pfciallzado em RI
g'!>ue e Saúde Pübllca, pela Unlver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiogratla clinlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraola

Laboratório de microscopla e

análise clín íca

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

fllORTAN'OPOllS
---._---------

�------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi-
cina. e do Hospital Psl-

I

IIr
quiátrico do Rio de

.Ianeiro.

I CONSULTORIO: R. Tra-

':',
'

I.
[an o 33. Das 13 às 15 bs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, b5.

e

.1', I
I
I

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

(Profs L. BUI khardt e
E. Kreute r)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Resldencía à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

horas

('
,/

.� : Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

�iEDICA
CONSULTORIO:

Rua Tr�j8llo, 33
Sobrado

I
Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

t-(ua Felipe Schmidt-Edifi
CIO Amélia Neto·-Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 horas

RESIDENCIA'
Av Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

MEDI{JO
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível. tranuuíle e saudàval

A fulgurante «eslrêla» de Nova Iorque
Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts

mann e Aurélio RotoIo

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

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, GARGANT A

-------
J)r.

r'

Especialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
On'!U ta�! A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

ir
(' II,1

.. j
)

I

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Apertetçoamento e Louea Prática DO n.o np Janeiro

CId' . Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsuttes larlamente à tarde: das 15 as 18 haras
Consultório: Rua João Pinto n 7, �olmido - Fo no: 1 �67

Residência: Rua Presidente C .iutinho. 2:3.

."�
--

Norina Greco, a grande e�trêla do "M€'trop�litan", �m dos mais notáveis sopra
nos da a tualidade. dará, hoje, dia 13. seu grande concerto em Florianópolis.

O Lira Tênis Clube, concretizando mais uma das suas aspirações, apresen
tará aos seus associados a bela e gloriosa artista.

E' o seguinte o programa do concerto:
I - Spirate, pur spirate Donaudy

Voi che sapete - Mozart
Ah! perfido spergiuro - Beethoven

II - Because - G. d'Dardelot
La Jota - M. de Fo Ilc
Ouvre ton cO:ur - Bizet
Vendetta (Op. Maria Tudor) - Carlos Gomes

III - Nebbie - O. Rispighi
Colombeta - Buzzi-Peccia
Un bel di vedremo (Op. ButterfJy) - Puccini

Miss Norina Greco, a pedido, concederá "bis" e "extra-programa".
concêrto, assistirá às dansas, permanecendo na "soirée".

Após o

INGRESSOS
sócios do Clube).
-----_--- ------------_.-

--=-=-=-=-=-=-=-;:::;;;;;;;;;;;;;;;;���BRASILEIROS E RESERVISTAS DO EXÉRCITO

I Dr. ALDO ÂVILA INACIONAL! DA LUZQuereis melhorar a vossa situação militar, de Reservista

Ide 2" Categoria?

I
.. ADVOGADO

Quereis ser Cabo e Sargento da Reserva de 2a Categoria? Rua Vidal Ramos, n0. 30
Quereis ser Especialista de 2a Categoria (Sapador, - Ve-

terinário, Saúde, Condutor de Baléa, Observação e Transmis-
sões Telefonista, Rádio-Telegrafista e Sinalisador? Roubaram a ima gem

Ingressai na Companhia - Quadro do 14° B. C.! Lisboa, 12 (A. P.) - Desapa-
Matrículas abertas, até às 10,00 horas do dia 13 do cor- receu a imagem de Santo An

tônio, avaliada em 4.000 escu-
rente mês.

I dos e que figurava na Exposi-O BSE R V A ç Ã O: ção de Floricultura. A referida
Os candidatos deverão apresentar os seguintes documen- imagem pertencia à família Ca-

tos (todos com a firma reconhecida): nas Martins.

1) - Atestado de conduta passado pela autoridade po- .;;;;;;;;;;;::;=========..
licial da localidade onde residir;

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

completado 18 anos não precisam apresentar êste documento);

(Mesas) à venda na Relojoaria Moritz (exclusivamente para

Josephlne S(hweid50n
MEDICA.

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Ora.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARM INIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMQDAÇÕES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinarI Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-ResiCêocia 1450

I Dr. SAVAS LACERDA

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

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

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

Mercado, frente à Casa Hoepcka),
FONE 1.642

Oculista do Centro de Sc1úde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente
A

mes ..

DANIEL C. DI PIETRO e
IRMA MUND DI PIETRO

participam a seus pa
rentes e conh�cidos o
nascimento de sua
filhinha JOYCE.
Fpolis., 7-6-19ft2

De enças dos ouvidos, nariz e garganta, e
dôres de cabeças rebeldes

ASSi.t.P.f: pr��o��àS.Y;��'t!.�r?L.ciQ Ilista do Departamento de Saúde do Estado.
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente
Rua João Pinto - 7 (sobrado)

Notí(ia de última hora
Dentro de poucos dias será Inaugurada em Florianópolis

A CASA «A METRÓPOLElft

Farmácia ((Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS

590 5 v.·3

A Academ,ia Francesa

I e a guerra
Vichy, 12 (U. P.) - O sr.

Pierre Bénoit, membro da Aca
demia Francesa, anunciou que
esta instituição deliberou não
realizar mais sessões enquanto
não terminar a guerra e as

tropas alemãs de ocupação não
abandonarem o solo pátrio.
A Academia Francesa tem

atualmente nove vagas sôbre
o total de quarenta membros
e o regimento da instituição,
fixado peld cardial R'icheleu
há três seculos, dispõe que a

realização de eleições tenha
lugar no Palácio da Academía,
em Paris.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o incomparável «Hurricane» da RAF

tsse temível aparelho l'n'gl'" d' - .es e emprega o continuamente em operaçoes díurrrcs e

n:>turnas, nas ofensivas contra a França ocupada na Líbia na Rússia' e na prote-gao dos c b' ,

d
"

om aIOS, em aguas o Atlântico. Os «Hurricanes», armados de canhão em-

p:_egados contra as linho.s inimigas de navegação e contra' os objetivos de terra' dis
po.em de potencial de fogo maior que qualquer outro caça mono-motor atual�enteexísterrte. Ouando dotado de duas bombas localizadas sob as asas corno se vê nafoto a_:ima, � "Hurricane" leva tanques extras de combustível, que' lhe dão um raiode açao equIvalente ao dos bombardeiros de porte médio. �British News Service),

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

EDITAL
FORNECIMENTO

I
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade

do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta
Capital, previno aos interessados que, até o dia 22 deste

_______ .. --= mês, às 12 horas, receberá esta Irmandade e Hospital,3vs-3 na sua Secretaria, propostas em cartas fechadas, 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
t�dos os artigos, aos quais se refere êste edital, no Hos
pItal, ou com o Irmão Secretário, à rua Crispim Mira, 49.

Consistório, 10 de junho de 1942.

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

I ADÃO MIRANDA
e

JOCELINA C. MIRANDA
participam aos parentes e

pessôas de sua relações o
nascimento de seu filho

WALTER
Fpolis., 8 - 6 - 1942

o PBRIGO DA RBCAIDa •••
Depois de uma enfermidade, quando o

-

r
organismo está enfraquecido, ainda há o

II}} perigo da recaída que é sempre muito
III grave. A EMULSAo DE SCOTT - do mais

puro 61eo de fígado de bacalhau - é re-
constituinte de segurança, para velhos e
moços. Quasi 70 anos de aplicação por
médicos do. mundo inteiro. Em qual

quer época, não há substitutos para a

EMULSÃO dt SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saudeI

AVISO AO POVO CATARINENSE ILinh. direta Porto Alegre-Florilnópolis_
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
Aqente em FlorlanoDolIs: MÁRIO MOURA

PRAÇA H') DE NOVEMBROI

Sem Asma
hóDois Anos

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

SOliO
TRANQUILO��

Quando o sistema nervoso fun
ciona normalmente, o sono vem

rapido e decorre tranquilo,
povoado de sonhos agradaveis.
Se qualquer motivo fisico ou

mordi vem perturbar. a ncr

malidade dos nervos, um ou

dois comprimidos de ADALlNA

bastam para restituir-lhes a

c:alma. Pode-se, então, dormir
naturalmente, ::lando ao orga

nismo o suave repouso de

que ele necessita. ADALlNA

nõo prejudica orgõa algum.

Há dois anos que o sr. J. Richards, de
Hamilton, Canadá, estava de cama, sofren
do de um lorte ataque de asma. Havia
perdido 15 quilos de pêso, sotría de ataques
asmáticos que o impediam de dormir, e
quasí havia perdido a esperança de contí
nuar vivendo. A primeira noite em que usou
Mendaco êste acabou com os acessos as
máticos. Há dois anos não voltou a solrer
de asma. Me n d a c o tem tido tanto êxito
que se oferece com garantia de dar aos

pacientes respiração fácil e livre em 24 ho
ras e de a c a b a r com a asma completa
mente em 8 dias, ou se devolverá o dínheí
ro, mediante a restituição do' pacote vazio.

Menda co A:,.:.:::.m

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DE.ODORO -- 33

Cumprindo AO PI' DA LETRA a promessa
de que fariamos

UM INVERNO DE GUERRA,.

I Fogos Adrianinos
Para as festas Joaninas de Santo Antônio, São Jeãe,

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

ArlDaZelD Kolzias
42 -- Rua Conselheiro Mafra -- 42

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

(Defronte à casa Heepckel

•

apresentamos, po:r preços que confirmam essa promessa,
as últimas e belíssimas novidadetl recem-chegadas:

Para Senhoras
Manteaux tipos Americanos a 150$000
Tailleurs pura lã a 140$000
Casacos 3/4:.0 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 145$000

» » 1/2 cinto
inteiramente forradas a seda, a 240$000 I
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,
Pulloweu e lindíssimos casaquinhos para meninas.

Não comprem sem verificar os nossos
preços!

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 tas novidades em Bol'rol
de péle

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�o ESTADOq;;
DUBlO VESPERTINO

Redação e Oficinu à, Rua
João Pinto a. 13

Tel. 102.2- ex.. poatAl1S9
I'I 1\

ASSINATURAS

Na CapJtah
Aumo ....•..••••

Semestre ••••••

Trimestre .•••••

Uêa .••••••••• ,.

No Interlorl
Ano ..••..••••••
Seme..<rtre .•••••.

Trimestn' ..•••.

Anúncios mediante eontrato

Os originais, mesmo não pu

blkadoli, não serão devohidoo

A direção não se responsabi
li� peJos conceito. emitidos

'"" llOfJ artigoe IIBSinadoe
.'.� ""

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

o. . Clarno .. G. I. Gallettl
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.It68.

Represen tan te s:
MACHADO & Cia.

VENDEM-8EI�;' ��u:��.
do conforto, móveis para ga
bínete, quarto para casal e _"",.m _._.,_ em- -I IIIDÓ'�#MAA
solteiro, sala de jantar e vi
sita, copa e cozinha. Ver e
tratar à rua Joinvile, N°. 10

15 v. alt.-5

w tt ••.• Mi; HA

novidades
Rua Felipe_' Schnlidt, 54-Fone 1514

Diáriamente recebemos

- -

=;�;;�-��';�1TURO DE SU A FAMILIA ?
Vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

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

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

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

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de (rédlto Popular e AS�í(ol;,
de S�nta Catúrina

Precisa-se

Rua Ireleno fi.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certíücado

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

FLOHIANuPOL1S
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
H.epresentante da Caixa Economíca Federal para a v euua

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

Paga todos os cuunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernamhuce.

Mantem carteira especial para admínístraçau de prédios .

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

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

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das 88 Repartições Federais. Estaduais e Muntcípais.

30 v. alt.-16
.._---_._---,

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

lTendem-sePor 7 :000$ um
" terreno de
14x29, cercado de arame far
pado, uma casa de 5x:7 mts.
com luz elétrica, água potá
vel, móveis e:c.,-à rua 15 de
Novembro, na

,. Ponta do le
al " (praia), Tratar à rua Join
víle, N°. 10 15-v. eu.-s

Aluga-se uma salaIMPORTADORA AVA - RADIOS grande e confortável para casal,
S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063 na PENSÃO SUIÇA, à rua

Todos os rádios têm alcance mundial
Esteves Junior, 135. _: V 19

em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA . Gladíator 5 val v. 530$
7 valv. 59;)$, para pilhas 500$, para
acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con
I sertos. peça orçamento.

de um casal moço, sem fi
lhos, para trabalhar na chCí
cara da ,<A Floricultura»,
prefer lndo-se casal morador
de sítio. ISvs-5

'S.

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

12 mezes de estudos. Mensalidpde míním». !-'recü'o de agentes e re

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

IOFIL
limpar metal
e cristais

PRÁTICO e

fE(��ÔMICOV·_ 30

Para

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó

poiis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo

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

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

Matricula: 15$000. - Mensalidade: t 5$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

V. 19
• ;"'i..71'Fil

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro» ,no 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal 110-Fone: 1277

NARIZEH"UP''t�i'ft3 (�!6<Bastam umas gotas •••
e V. S. pode respirar!

"Desentupa" seu nariz! Como? Sim
plesmente pingando umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante
mucosidade, alivia a irritação, con

traí as membranas inchadas e faz
desaparecer essa sensação de entupi
mento. Va-tro-nol é o favorito mun
dial para alívíar resfriados nasais.

EDITAL
o Dou tor Marcílio João tIa Silva Me

deiros, Juiz Substituto, no exercício elo

cargo de Juiz ele Direito da Comarca ele

Tijucas, na fórma ela lei etc.
Faz saber a todos quanto êste "'di tal.

com o prazo ele 20 dias, virem, que o

porteiro elos auditórios dêste Juizo, ou

quem suas vezes fizer. trará a públ ico

pregão rle venda e arrematação a quem
maís c1er e maior lance oferecer, sobre
a avaliação, no dia 3 de julho do cor

rente ano. às 11 horas, na frente ela Pre
feitura Municipal, os bens pertencentes
ao espólio ele Sebasliana Florentina ela
Silva. os quais são os seguintes: Trinta e

oito metros e meio de terras de frentes,
com mil metros de funelós, sitos no Dis
trito de São João Batista, frentes ao

Norte do Rio Tijucas e fundos ao Sul
no Ribeirão das Águas Negras; extre
mando com terras legadas a hereleira
Marta Rosa ele Amorim e COI11 quem ele
Direito. com a área de trinta e oito mil
e quinhentos metros quadrados, avalia
elos por elois contos ele réis, Um outro
terreno sito à margem Sul do Rio Tiju
cas, distrito de São João Batista, com

dezessete metros e seis çlecímetros ele
frentes que fazem ao Norte em terras de
.Ianuárío José Soares e trezentos e trin
ta ele fundos que fazem ao Sul no Ri
beirão das Águas Negras, com a área de
cinco mil oitocentos e oito metros qua
elrados, avaliados por duzentos mil réis.
Uma casa construída ele madeira, ava

liada por quatrocentos mil réis. Duas
pequenas casas, também construiclas de
madeira, avaliadas por quatrocentos mil
réis. Cujos bens vão a praça a requer-i
menta do inventariante, Durval Amorim,
para pagamento ele impomos e cust.as. E
para que chegue ao conhecimento de to
dos, que os queiram arrematar, passou-se
o presente edital, que será publicado na

imprensa e afixado no lagar elo costume,
tudo de acôrdo com a lei. Dado e passa
do, nesta cidade de T'ijucas, em treze de
junho de mil novecentos e quarenta e
dois. Eu, Rodolfo Luiz Blichele, Escrivão,
que o escrevi. (ass) Marcílio João da
Silva Medeiros, (Selos afínal) , Está C011- Sub-Igente. no. prineiplltforme, IO Escrivão muneípio. do E.tado.

l\udolfo :(,ui'll Büehele .

__
, 7_P_o -

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Cllxl postal - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Uma surpresa no Atlântico sulWash.i ngton Junho (De Horácí 1" 'II' ..

1
. -'" ,. aIO. tepu ) [ca do Sul, destacando o ex- mo os pIOnel1'OS da co ornzaçaoJ{ Peter) - Uma das noticias (['10 LI"I()' I'

, .

"l
. .

1 M
•

, ." c c I (ll1ano papel que os hrasi- brasi eira conseguiram- ovar o c-
aquI correram. mais céleres, cau- leiros podem ainda vir a represou- r irlano do tratado das Tordesilhas·ando a Flt â f S agradavel surIJresa t· .

.s
,.

o c ar no panor-ama intcrnacíonnl. Semnestes últimos tempos, foi, sem dú- ferir a" boas lidad I 1
.

. <.,. crua I ar es ( os I curaisvida, a de que u n idadns ela "Brazi- pOVOS da América do Sul os arti-lian Air Force" haviam se empa. culístas destacaram certos caractcnhado na caça �le subm�'inos cio risticos do povo do Brasil, cnnltc
"eiX_O" que, ha ten�po� vinham cendo a tenacidade da raça e suacastIgando a navcgaçao c�llercial extraordinária capacidade de ex ..

brasileira. A propósito, os príncí- pansão . Lelll])l'am a grande exlcn
pais artigos publicados nos Estados são territorial que os brasileiros e
Unidos referem-se sempre com ex- seus ascendentes ocuparam na
trema simpatia para com a grande América do Sul e se pergunta co-

LIVRE ..SE DESSE
RESlrRIADO •••

Eurythmine evita a inf luenza, a

grippe, as febres de qualquer na

tureza. A acção de Eurythmine
é inoffensiva a qualquer or

gão. Não tem contra-indicação.

GRIPPE - NEVRALGIAS
RHEUMATISMO - D.ORES

Instituto Brasil- EE. Unidos,
de Florianópolis

1.a CONVOCACÃO
De ordem do sr. Presidente, convo'co os srs. sócios

para uma Assembléia Geral Extraordinária, a rea

lizar-se no próximo 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.

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

3 v.·3

o novo chefe da defesa aérea

O· 1 C G Liardet, há pouco nomeado parama]or-genera . ,

r

df
- d diretor-geral das defesas anb·aeraas o

as unçoes e
h b Ih dM· . ,. d Ar da Grã·Bretan a, tra a an o no seulnlsterlO o .

d RAFb··t l'ação do novo reglmento a ,a ser
ga rne e na cr

r b dd d defesa dos aerodromos e ases e terra.encarrega o a
1 L' dA f f· cirnu nos mostra o genera lar et emotogra la a

d d f'
.

1 d1 b Ih (a esquerda) ao la o e um o icru a,peno tra a o 'S .

)RAF. (British News ervrce r.

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

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

6 DE MAIO
Foi entregue as ;:>restamistas Norm.a Menezes Reis e

Nadyr Reis residente em RIO do Sul,
possuidora da caderneta fi: 1082-1 o prêmio

que lhes coube em mercadorIas, no valor de rs.

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

Mais
18 DE JUNHO .,

um to rmidável sorteio rf>alizará a Cré�lto Mu
tuo Predial, no dia 18 de Junho (õa.Ielra),

com prêmios no valor de

6:250$0'00
'1 adquira já a sua caderneta na sé de da

va8r�ditO Mútuo Predial à roua Visconde
de Ouro Preto n 13.

Não

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

Consulta médica gratis !

apenas 1$000Contribuição
�------------------------- ..I----

quase até o Pacífico.
Bem pesadas as coisas, transpa

recc claramente que os ascenden
tes históricos do Brasil constituem
serena garantia de sua dctermína
ção e tenacidade. Na verdade, po
vo pacífico e digno, o brasileiro
não procura entrar em conflitos.
Quando sente, entretanto, o cheiro
da pólvora, suas narinas se dila-
tam e discute, então, a pendência
em qualquer campo, mesmo nos

campos de batalha. Isso verificou
se quando, no passado, o Brasil se
viu envolvido numa guerra com

um dos países do sul, guerra essa

que teria sido insuflada desde Ma
drí. O Brasil reeditou nessa oca

sião as boas qualidades da raça e

Iinflingiu a derrota ao adversário,
levando a guerra até o território
inimigo. Conduzidos pelo grande
general Osório, que teve de reunir
elementos para a ofensiva final, os

brasileiros puderam dar uma pro
va de seu valor e determinação.
Relatos como êsses são agora lem
brados na imprensa norte-america
na a propósito da energia revela
da pelo govêruo brasileiro em re

vidar os ataques desfechados pelo
"eixo" contra a sua liberdade nos

mares. O Brasil futuramente será
uma potência marítima. Não pode
aceitar limitações impostas pela
pirataria alemã ou italiana. A F.
A. B. - ou Fôrças Aéreas Brasi
leiras - já mostrou ao "eixo" que
cumpr irá o seu papel da patrulhei
ra das costas do Brasil. A façanha
do capitão que afundou definitiva
mente o submarino alemão que
"tacava unidades comerciais brasi
leiras empregadas em comércio pa
cífico, foi a assinatura de sangue
aposta ao protocolo do Rio de .Ta

ncíro, que afirmou a solidariedade
continental, verdadeira politica da
América. Já se disse que a atual
posição do Brasil perante agueI'·
ra alemã é idêntica à dos Estados
Unidos antes de Pcarl Harbour.
Isso parece ser verdade, mas com

uma pequena diferença: é que o

Brasil já começou a destruir os

submarinos corsários que ronda
vam as suas costas. O Brasil não
esperou um 7 de dezembro, Per
deu a paciência quando tentaram
afundar o seu barco "Comandante
Lira", ato êsse que constituiu o

:Ilentado número 7 contra a sua

navegação comercial.

Parece que a capacidade de de
"csa dos brasileiros tC11l sido su

'restimada . Seus próprios vizinhos
·la Améri'ca do Sul não estão bem
�!O par das possib ilirlarlcs do Bra
xil em matéria de guerra. A ver

dade é que a grande nação ameri
cana vem se armando sempre. Pos
me um exército disciplinado e nin
guem, sabe exatamente qual o seu

efetivo. As Forças Aéreas Brasilei
ras têm-se enriquecido extraordi
nariamente e os oficiais (lo ar são
absolutamente capazes. A Armada
Brasileira é outra agrndavcl incóg
nita. Sabe-se, entretanto, que mui
ta coisa tem sido feita. O govêrno
brasileiro há mais de seis anos tra
tou de melhorar as fôrças ativas
do pais e, agora, essa previdência
evidencia ter sido muito acertada.
Há ainda a considerar que o Bra
sil tem a sua mocidade treinada
para as armas, embora êsse treina
mento da reserva não tenha sido
o que a guerra moderna exige. En
tretanto, a adaptação para Os mé
todos modernos não é "bicho de
sete cabeças", como diz o delicio
so aforismo brasileiro. O Brasil

relativamente

5

Você sabe fazer uso da

Como Salvar Uma Vida Em Caso de
Acidente - 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 Viver as 24 Horas de Um Dia» -

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

A Desastrosa <lBlit"krieg» de Napoleâo-

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

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

«Outra
Metade»

do seu

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

«Somos o Que
Comemos»

possue um corpo
grande de oficiais da reserva, e que
podem ser chamados a qualquer
momento. O número de seus pilo
tos civis cresce cada dia e já cons

titue reserva da Aeronáutica. E é
um corpo formado pela élite brasi
leira.
Não há a menor dúvida de que

dentro de pouco tempo o Brasil re
ceberá consideráveis remessas de
unidades aéreas e das mais moder
nas. Isso poderá" continuar de
uma forma cada vez maior", segun
do a observação de U111a alta pa-

I
tente da Aeronáutica Norte-Ameri
cana.

Os bons vizinhos brasileiros go
zam da melhor consideração neste
país e o afundamento do subma
rino alemão pela F. A. B. veio
por em destaque o valor do brasi
leiro. Os norte-americanos lutam
em todas as frentes por um princí
pio que o Brasil também defende.
Nós já sabemos o que é a guerra
de Hitler e, por isso, o brio reve

lado pelo Brasil mais nos é grat i
e mais o admiramos com respeito.
Obrigado, Bom Vizinho I

o' 'torpedo\�\ert· ídica narra-
., te e ver

f asaBorripLan '1 Brown. arn
do. de Cec' ericano,t'::respondente a; poderc:sosc

f ndamento d britân>cosa u guerra
vasos de «prince of
« Repulse» e

um enxame
Wales �:por torpedeiros
de avlOe� So\ 1'1 as-éno do .
do lmP f riosa e in-

en' u dacente• \ha trava
fernal bata saS águas
as rnisteno OreauJ,n inquO =: )'

do long "pacíhco,chamada

Régras interessantes ensinan
do como transformar o com

passo da nossa vida física e

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

Como uma alimentação sa·

dia e adequada pode me

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

Poro assinaturas dirigir�se unicamente aos agentes abaixo: ----- _

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schrnidt, 8
Uepresenlante Ceral no Brasíl : ....,E H.1'l A "JD(().' CIIINACLIA - Rua do Rosário, 55-A - 2.0 andar - Elia

Como Realizar Mais
e Fazê-lo Com Alegria

E NO MESMO

NÚMERO!

Agradecimento e Missa I

t
Viuva Mônica Siqueira da Cunha, � filhos, genros, noras e

netos do sempre lembrado ANTONIO FERREIRA DA
CUNHA, agradecem, sinceramente. a todos que manifes
taram seu pesar. quando do falecimento de seu esposo,
pai, sogro e avô; estendem êsses agradecimentos aos ilus
tres facultativos drs. Djalma Moellmann e Augusto de

Paula pelo desvelo com que o trataram. Aproveitam, também,
o ensejo que se lhes oferece para convidá-los para a missa de
7.° dia, a realizar-se, segunda-feira próxima, dia IS, às 7,30 ho
ras, na Catedral Metropolitana, no altar do S. Coração de jesús.
A todos que comparecerem a êsse ato de piedade cristã o seu

eterno reconhecimento. 2 v.-2

IOrnor o

PorOcontribue eliminon-
I o"eludado. spinhos.pe e e e

monchos le irr',IO-do o pe sc.()·z.ondo -

O RU v-

suo'" 5"''0'"Useda. líquidO.sólidO ou

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

do pais, sem prejuízo das suas ocupações; terão sua ren
da aumentada imediatamente, num ramo distinto, Iacíl e
de futuro. Escreva-nos sem compromisso. pedindo mais
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo.

Fios AYllI0RE�
«Dois Cachorros» e -Pescador»

(Torcido e Destorcido)

Armazem Kotzias42 - Rua Conselheiro Mafra - 42

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeitos e mo·
dernos de imbúfa com
pensada. de canela.
, de pinho. etc.
Rua João Pinto, 34

30v·22

Resfriados
d8SCriançasFriccione este agradaveI unguento

no pescoço e peito. Evita perturbar
o estomago com medicação interna.
Proporciona allivio mais rapido
porque combate o resfriado de duas
/' maneiras directas.

CASAS Precisa com-

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

30v-14

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

Esteves Junior, 48.

Dôr de dente?

. -J
'II.� ••••••••••.a.r

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

Agrícola de Sta. Catarina�
Rua TrajanQI 16. .v=�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRa T. C. - o concerto do famoso soprano Norina Greco terá início, hoje, às 21 horas

anrversãríom
Transcorre hoje a data na ta

lícia da senhorinha Némesis de
Oliveira, filha do sr. Oscar S.
de Oliveira, professora do Gru
po Escolar' "Prof. Vencesláu
Bueno" e Curso Complementar
anexo (Palhoça). Inteligente e

possuidora de inumeráveis' dotes
de espírito e coração, vem pres
tando serviços à intrução e com

proficiência que dirige o Clube
Agrícola, instituição ora em fran
ca prosperidade e que já pos
sue um pomar em formação,
uma biblioteca, um jornal e a

Cruz- Vermelha. Desenvolvendo
os esportes, no sentido de criar
uma geração forte e sadia para
a nossa pátria, mantendo assí
dua correspondência com o Ser
viço de Informação Agrícola,
vem obtendo, para o Clube A
grícola, ferramentas, sementes,
e, para os associados pobres,
livros, cadernos e boletins. Com
prazer a saúdamos na jubilosa
data do seu natalício.

Viajantes:
Para Curitiba seguiu ontem

a exma. sra. dra. Josefina F.
Schweidson, estabelecida com

clínica médica nesta capital.
Clubes:
O Lira Tênis Clube realizará

hoje, animada "soirée" dansante,
após o concêrto do consagrado
soprano Norina Greco.

Completou ontem seu primei
ro ano de vida o interessante
garotinho Joaquim-Geraldo, fi
lho do sr, João Joaquim Rosa.
Em regozijo à data, seus país
ofereceram, a seus inúmeros pa
rentes e amigos, lauta mesa de
doces e bebidas.

Oferecido a seus associados,
o Cantista R. F. Clube, do Es
treito, realizará hoje, com início
às ?1 horas, o «Baile de Chita»,
animado saráu-dansante al1toni
no. Haverá ônibus para a capi
tal após a terminação do baile,
segundo nos informam.

, Del lue amanhã o dia natalí
cio da graciosa senhorita Maris
Estela Corrêia, aplicada aluna
do Colégio «Coração de Jesús»
e tino ornamento de nossa so

ciedade.

Fazem anos hoje: Chaves perdidasA prendada senhorita Anto- Gratifica-se a quem, ten-
nieta Medeiros, filha do fiOSSO do encontrado um estojoprezado conterrâneo sr. Fran- com várias chaves, perdidocisco Medeiros, leiloeiro; en tre o Mercado e rua Gral.

o sr. Erice Couto; Bittencourt, o entregar à
o Sr. dr. Barros Lemos;

I
rua Fernand.o Machado, 38.

o sr. José Madaloni; 5 I
J 'V 1 J

. v.-
o sr. ose are a umor; ----'--- _

o jovem Norton Paulo, resi-] Caspa t LOÇÃO ])IARAVI.
dente na Laguna; I LHOSA !

Vende-se um forno de í

er
ro dup o, marca Gebrneder
Oberle, de Baden, para pa
Iaría ou làbr loa de bíscoutos,
ou outra indústria qualquer
\. b I Afim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Sucur
: complln a-o p anta, para sal e nas Agências a serem instaladas, brevemente, neste Estado, fica,nova moutsge m. Cada chapa a partir desta data, aberta a inscrição para candidatos solteiros às pro
de ferro tem um metro e ses vas para cargo de praticante, devendo os do sexo masculino apresen
-enta e seis centímetros df' tarem caderneta de reservistas, certidão de idade e atestado de saúde;
largura e tres metros ci o co e os do sexo feminino, atestado de saúde e certidão de idade.

Só serão inscritos os candidatos que provarem ter mais de 18 e
enta de comprimento. For- menos de 30 anos de idade.

Londres, 13 (A, P.) - Reve- nalha, iOde pendente do lnte O concurso constará das seguintes disciplinas: Inglês e Francês
la-se que o novo couraçado bri- rior do forno. Caldeira para (tradução), Contabilidade Bancária, Geografia, Matemática, Português
tâníco de 35,000 toneladas água, 2'rossura 40 centím e-

e Dactilografia.
"Duke of York" está servindo � A inscrição encerrar-se-á no dia 17 do corrente, às 13 horas.

t ros, compri m en to dois e PJ e Quaisquer outras informações poderão ser prestadas aos interes-
como capitânea da Home Fleet, (o metros. Forno aquecido sados, diariamente, das 13 às 15 horas, na Séde desta Sucursal.
a que se reuniu, recentement�, com lenha. Dois graduadores Florianópolis, 5 de junho de 1942_
uma força naval americana, a de calor. Inlr JITt rÕH r�

BANCO NACIONAL DO

qual inclúe, pelo menos, I cou-
) Guida Batt

gerência do ESTADO .15vp -1 Gerente
raçado. _

•...... ��•..........................•
•

•

•

g��::�,lt?;;E;�:t�i��:�� i EQUITATIVa TERRESTRE, ACCIDENTES !
�::��;:��i : E TRANSPORTES, S. A. :ur a lo�· • •lidade sem .' C A P I T A L
mostrar sua •
gratidão. • "Subscrito: 3.500:000$000 Realizado: 2.600:000$000 •
Assim é que • •

�l:r,V���?�� : Matriz: RIO DE JANEIRO :Teatro Irn- •pério, um es- A atriz Madalena (Avenida Rio Branco, 125) •
petáculo em Sarquís • •
benefício das obras do campo de • DIRETORIA •
esportes do

"

Cantista R. Fute- • •
boI Clube", em que serão exi- • Dr. Affonso Penna Junior--Presidente •bidos o drama" A mãe mártir" • Dr. José Mendes de Oliveira (estro-Yke-Presldente
e um curioso ato de variedades • Charles Barrennes-D,'retor •
o espetáculo começa às 19.30 •

• Dr. João Prcença-ülretorhoras; sendo os preços das en- •
tradas 1$500 e 1$000. • Dr. Roberto T. Boavista--Diretor ..

• CONSELHO FISCAL ta

: MEMBROS EFETIVOS :• Dr. Guilherme Guinle •
• Dr, Cesar Rabello •:m Dr. Heitor Beltrão 1m
• •
ct SUPLENTES: 4t
• Dr. Carlos de Saboia Bardeira de Mello ." �
• . Ernani Coelho Duarte •
• Dr. Arthur de Lacerda Pinheiro •

: Gerente Geral:-R. CASSINELLI :• DADOS RELATIVOS AO ÚLTIMO EXERcíCIO, •
ti ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1941: •

: Receita de prêmio 14.045:8121500 ••Sinistros pagos 5.691:9811700• Bônus e Dividendos aos Acionstas 383:3331300 •
• Reserva 3.749:0471200 •

._ Opéra em : Incêndio-Transportes-Responsabilidade e.Civil-acidentes Pessoais-Acidentes do Trabalho.• •

: Agentes gerais em Santa Catarina: :
: MACHADO & CIA. :• RUA JOÃO PINTO, 5-CAIXA POSTAL 31-FLORIANÓPOLlS •
• • •
• •
• PARA SEGUROS DE V,DA: •

: A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL :• FUNDADA EM 1896 •
• i J! ..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vida EsportivaFIGUEIRENSE x 'l'AMANDARE
Em prosseguimento ao cam

peonato citadino de futeból, en

frentar-se-ão, amanhã, no gra
mado da rua Bocaiúva, o "Fi·
gueirense" e o "Tamandaré"
Ambos colocados em iguais

condições, reIativamen te aos pon
tos conquistados durante o prr
meiro turno encerrado, tudo
farão para resolverem o pro
blema da colocação.
Portanto, existe grande espec

tativa em tôrno do encontro,
muito embora as opiniões, em

percentagem maior, pendam favo
ravelmente aos alvi-negros, To
davia, o quadro rubro, bem pre
parado e esperando contar com

o concurso do center-halfMinella,
constituirá verdadeiro obstaculo
às pretenções do antagonista.
Aguardemos o início do pe

ríodo complementar (segundo) da
vigente temporada futebolística.

VAD

Cabelos brancos 'l
MA.RAVILHOSA I

LOÇÃO

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Garganta do

DR. TUJ�IO I�AMOS
Assistente efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de .Ianeíi-o, com curso
de especíalizacão e prática de ouvi
dos, nariz e garganta no Serviço do
Prof. David Sanson, na Policlínica ue

Botatogo - IUo de Janeiro
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas elas 17
às 19 horas

O «Duke of York»

DIVERSÕES

Cartazes do dia
GlmDlXllDDc..a:xxx:xm���DCIIXXJiIDODCJIlDDI:XJDOor:'IOOOCIOCIOOOODDOPDlJOODDDOCD�'DIODIlIlOll CI)!JQlDIlDOD���QODIDCICII;JtaOODllOOOO

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

CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1SS? - - FONE 1602 - - FONE ISS? -

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

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

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

ROOORIA
O Tesouro do Capitão lUDO

(shor t musicado)
Preços: 2$000 e 1$500

Livre de Censura

Programa duplo
«Joux Joux e

Balangandans))
O preto que tinha a

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

Educação fisiea
Preços 1$500 e 1$000
Livre de Censura

A's 7,30 horas

Sergio Panine
Com Francoise Rosay, Pierre
Renoir e Sylvia BatailIe

Complemento Nacional (nF,B.)
? de Setembro 19ftl

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 14 anos

AVISO
Laboratório Phyrn�':osan S.A.

Em virtude da excessiva alta no custo de todo
ma terial que entra na confecção do PHYMATOSAN, o

LABORATÓRIO PHYMATOSAN S.A. avisa aos Snrs.
Médicos, Farmacêuticos e aos seus inúmeros consumi.
dores que foi, bem a contragosto, forçado a fazer, a

partir de 'IS de Junho próximo; um pequeno augmento
de dez por cento no preço de venda dos tres tamanhos
do vidro de PHYMATOSAN.

w-

EUCLIDES SILVA "participa a seus parentes
e amigos o contrato de
casamento de sua filha

rI
Eloá com o sr, sargento
CeUno Pires Camargo."

ocx:xx.a:JOOOOOCXXlOOCXXICIJooCXXJOOOOQ!XJOOUOCJa

CELINO e ELOÁ
apresentam-se noivos.

Fpolis., 7-6-9ft2

3v.-2
Passando o situação anormal que o mundo atra

vessa e cessando as razões que motivam tal ato, o

PHYMATOSAN voltará aos preços atuais.

O LABORATÓRIO PHYMATOSAN S.A. aproveita a

oportunidade para agradecer, mais uma vez, apre·
ferência que sempre foi dispensada aos seus produtos.

Rio de Janeiro, 1 de Junho de 1942.
A DIRETORIA

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

13, Sobrado.

Missa em Ação de Graças
Os filhos do casal José Pedro

Gil convidam aos parentes e
pessoas de suas relacões para
assistirem à missa que mandam
realizar. na Catedral Metropo
litana, às 7.30 horas do dia 16
do�corrente. em ação de gra
ças pela passagem do 25' ani
versaria de seu consórcio.
Antecipam agradecimentos

A «ingenuidade» de Herr Scholtz
o D. E. I. P. distrfbuíu à imprensa o seguinte comunicado:

"Tendo o cídadão de naeionalhlnde alemã Guilherme Scholz,
em Blumenau, dlrtgído ao Departamento Estadual de Imprensa
e Propaganda um requerimento, solicitando autorização para
tirar vistas e fotog'l'ai'ias da cidade de Blumenau, foi pelo sr.

Gustayo Xeves, diretor daq nele Departamento, exarado no

mesmo, o seguinte despacho: - "Indeferiflo, em face da in.
formação da Delegacía de Ordem Polítíca e Social".

Forno para Padaria

COMÉRCIO
Orlando Fernandes

Contador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


