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Virão nordestinos para Santa Cata ílJ�iajRIO, 15 (UESTADO") ".. O CONSELHO DE MINAS E METALURGIA, EM SUA úLTIMA .REUlll!i�.Jr;:jSOLVEU RECOMENDAR o APROVEITAMENTO DE NORDESTINOS, VíTIMAS DO FLAGELO DAS SECAS,
NAS MINAS DE CARVÃO DE SANTA CATARINA.:

I

Em viagem o «Siqueira
Campos» e o «Bagé-

, '

\

,.
Atitude do ��miranteMuselier
Londres, 15 (Do correspon

dente da Reuters) - O almi
rante Muselier, comandante
chefe das fôrças navais do ge
neral De Gaulle, desligou-se do

Imovimento dos franceses li
vres.

"Coloquei minha espada à
disposição dos aliados" - de
clarou o almirante Muselier
numa entrevista à Agênci�
Reuters, explicando a sua ati
tude.
Não se sabe ainda que car

go lhe será designado: porém,
sugere-se que sua assistência
aos planos de ataques dos "co
mandos" à costa francesa se
rá excelente, e talvez o coman
do aliado o aproveite nessa ta
refa.

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

ANO XXVIII Florianópolis -Segunda-feira, 15 de Junho de 1942 N. 8562

Rio, 15 - Pelo Lóide Brasi
leiro foi ontem recebido tele
grama de Lisboa dando notícia
da partida, há dois dias, dos na
vios "Siqueira Campos" e "Ba
gé", que conduzem de volta os

diplomatas brasileiros. A re

tenção dêsses navios na capital
portuguesa, sem que se soubes
se ao certo os motivos, vinham
provocando comentários, até
certo ponto, justificados. Tanto
assim que a diretoria do Lóide
Brasileiro, tomando as provi
dêncías que se faziam necessá
rias, tudo resolveu para o re

gresso dos seus navios, que, a
gora, já devem estar navegando
pelo Atlântico. Deverão chegar
provavelmente nos últimos
dias do corrente mês.

�!!r�;!STa!al1!,a!! !!�eq�!! �nt������i��a������:li���:n��;a.�����Quatro bombardeiros norte-a- ctos, enquanto o quarto, perse- penalista co-autor do Código Penal Brasileiro declarou
meric�nos aterrissaram na guido por �"parelhos do

"e�-,,:o".' I que o m�lhor remédio contra a espionagem o�ganizadaTurquia: 3 em Ang?ra e um tem os dOIS. motores danifica- é a adoção de enérgicas medidas. Urge a proclamaçãonos arredores d: IS��Ir. Trat�� dos e a C�blll� �u.rada por ba- de uma lei complementar às leis de segurança ou trans
se de .bombardeIros Douglas l�s. Os dOIS o�IcIaIs _norte-ame- formar em lei o projéto do novo código penal militar,
quatnm�tores. .

ricanos da tnpulaçao ?eclara- o qual prevê e manda punir severamente todas as mo-Os aVIa�ores norte-ameríca- raJ?-: qu� �or�m perseguidos por dalidades de crime de espionagem, notadamente a manu
nos, em numero de 25, :ecus�- aVlO.es I.n�mIgos sobre as aguas tenção de serviço secreto de informações, o. favor de paísrarn-se a �az�r deelar�ç�es so- terrttortaís tur�as. , estrangeiro. Concluiu que é passiveI enquadrar-se � obre sua missao e se limitaram T�dos os a':IadOIes norAte-a- quinta-colunismo no artigo 2 número 4 da lei 431
a dizer que se tratava de uma meneanos, tnpulantes desses- 1'·· d t

' , ,

missão no Mar Negro. Os cír- aparelhos são tratados do 111es-
o qua comIno. o. pena e mor e,

culos militares turcos supõem mo modo que os outros aviado
que os referidos avioes iam res dos países beligerantes, is
participar da defesa de Sebas- to é, permanecerão em liberda
topol. de sob palavra e os soldados

Os 3 bombardeiros, que pou- serão internados,

Avião alemão sobre I Olhando
a Guiana

os Estados Unidos Francesa
-

Washington, 15 (R.) - Em
�ov� Ior,�ue, 15 (R.)

. -: o entrevista à imprensa, o sr.

pnmell;:o Messe:s?�mItt..a Cordell Hull, secretário de Esvoar sobre o terrrtórío arnerr- tado adiantou que o Est do'

Escritório de contabilidade I ����n���lsará em N�va Iorque, Unidos est�o a�entos �o de;en�rolar da situação na GUIana
. . _ . Trata-se de um aparelho que Francesa afim de evitar as in-Serviços avulsos de cnntadnría e de escríturaçãe mercantIl i foi derrubado na Grã-Bretanha, t " dovei "

O
. -

d
. .

tA' . ngas o eIXO .

rganlzaçao e escritas, SlS ema econornrco , reparado e enviado aos Esta- _

controle perfeito. dos Unidos afim de tomar par- « Elxlstes» para a Ilha Grande
te, com "Spitfires" e "Beaufi- Rio 15 - Para a Ilha Gran
ghters" e aviões americanos, de aÚm de alí serem interna
na campanha dAe intensificação do�, seguiram 30 integralistasda venda de bonus dg guerra. e mais 15 perigosos ladrões.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA!

Adestramento de pilotos para
a aviação naval

Washington, 15 (R.) - No
fim do corrente ano a marinha
de guerra dos Estados Unidos
estará adestrando pilotos à ra

zão de 2.500 por mês, segundo
declarou o sr. Vinson, presiden
te da Comissão de Assuntos Na
vais da Camara dos Represen
tantes ..
Essa declaração seguiu-se à

reunião da Comissão durante a

qual o contra-almirante Towe
rs, chefe do Departamento de
Aeronáutica dos Estados Uni
dos anunciou que a produção
da aviação naval era superior
a qualquer das mais otimistas
perspectivas.

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos menores
preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

Vai ter abrigo anti-aéreo
Rio, 15 - Informa-se de Re

cife que o edifício que servirá
de agência ao Banco do Bra
sil, a construir-se na avenida
Rio Branco, será o primeiro
prédio da cidade dotado de a

brigo anti-aéreo.

Pondo abaixo os
professores nazistas

São Paulo, 15 - Solidarizan
do-se com os estudantes baia
nos, ao alijar os professores
nazistas, a mocidade paulista
realizou uma manifestação pú
blica, pedindo o afastamento do
sr. Herbert Fortes Alexandre
do magistério da Baia e de to
dos os professores nazistas do
Brasil.

Pôs O retrato em lugar impróprio
1lIdri, 15 (R.) - O marechal Pétain demitiu o prefeito de

Brintes, localidade próxima de Bordéus, por duas razões, de a
côrdo co minformações recebidas de Paris: P - O prefeito
pintou umas figuras simhólicas da Franca em vermelho; 20 -

O prefeito retirou o retrato do marechal Pétain do seu gabi
nete e pendurou-o num local bastante inapropriado".

Organização Comercial Catarinense

Agências e

Representações
Caixa pOltal - 37

Rua Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS Colônia é um inferno!

TOSSE'2 BRONduTES'2'. ,_,....... Rua João Pinto n. 18 - Fone 1.467

. Washtugton 15 (Reuters) - "É milagre eu ainda estar
vivo" - escreve um _operário alemão de Colônl'a, comentando
0, ataque da RAF contra aquela cidade germânica, numa car
ta irradiada pela emissora "Revolução Européia" e escutada
pelo Departamento de Estatística Norte americano. "Estava
mos trabalhando na turma noturna da fábrica de automóveis;
local, gravemente atingida. O mesmo aconteceu ao Departa
mento de Policia, à Ponte Bismark, um teatro e um cinema.
Não sabemos quantos morreram nesse bombardeio, mas acre
dita-se que o número de vítimas seja considerável. Acredito
que muita gente tenha morrido nos abrigos, que são despro
vidos de proteção adequada. Corrtamos todos pelas ruas, feitos
loucos. Todos os habitantes desta cidade desvastada queixam
se amargamente e perguntam ansiosamente quando terminará
êste inferno".

Cinco milhões de chineses em armas" ..
'.

Machado & Cia.
Londres, 15 (R.) - A China possue cinco milhões de no-::

mens 'em armas e 10 milhões em adestramento QU na reserva,
declarou o conselheiro da embaixada chinesa, sr. Jorge K, C.
Yen, que chegou a esta capital por via aérea procedente da.
China,

Até o fim de 1941 o Japão havia perdido, pelo menos, dois
milhões d� homens na China, entre mortos e feridos. Acres
centou o sr. Yen que a China ainda estava mobilizando um

milhão e meio de soldados nipônicos.

r.LlMINAf FORfALECE!
Fogos de artifício lançados do

« Dedo de Deus" e do
«Nariz do Diabo» Sub-.gente. no. príncip."

muncípio. do Estado.

Aldeia por aldeia 461:i:istassegUi,ãO no .Cuiabá.
Otava, 15 (R.) - Referin�lo-se a aldeia checa :le Lídice, Rio, 15 - O total dos ("l,\pto-totalmente arrazada pelos nazistas, o senador Hugesson �u- matas embarcados no "Cuia

geriu que o� aliados irradiassem uma mensagem de. adver�en-I bá " foi de 46, dos, quaí� 38 ale
ela aos nazistas, declarando que determllladas al?eIaS serram mães. As bagagens foram re
destruidas quando o mesmo aeontece�s.e com aldeias da Euro: I vístadas cuidadosamente, sendopa ocupada e que se pusesse em pratI�a a ameaça, logo gu«., apreendida grande quantidade
houvesse conhecimento de outra atrocidade nazista seme - ! de filmes rotogréticos, etnema-
lhante. tográtícos e outros objetos jul-

"

g"a:dos tnconvenlentes. Proce
(leu-se a vistoria minuciosa em

todas as acomodações do na-

Rio, 15 - Realiza-se no pró
ximo dia 20, às 9 horas da noi
te, em Teresópolis, promovida
pelo Centro Excursionista Bra
sileiro, em colaboração com a

Prefeitura Municipal, uma be
la festa joanina em' homena
gem à cidade. Essa festa con

sistirá no lançamento de fogos
de artifício do alto dos picos
Dedo de Deus e Nariz do Fra
de na serra dos órgãos. qI.. . , . _ � : r .. _.'

.
.

_. .�

grandioso �spetaçulo sera V!i>l::-.
vel em larga zona do Estado
do Rio e do Distrito Federal,
sendo o primeiro no gênero que
se realiza nos lugares meneio

nados, constituindo novidade
interessantíssima.

veja os preços excepcionais de

Sobretudos.Gabardines-Ternos
na A MODELAR

A .média» e a guerra
Rio, 15 - Os proprietários

de bares e cafés entregaram um
memorial à comissão de tabe
lamento, pleiteando o aumento
para 700 réis da chícara de ca

fé, pão e map.teiga,

Antes de comprar vio.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

Ouinta.coluna fascista na França
Angora, 15 (Reuters) - Fo

ram presos dois italianos em

Annecy, disfarçados em fran
ceses, os quais revelaram �
existência de extensa organi
zação, empenhada em prepa
rar um golpe para a captura
dá Sfl-bóia. francesa. Segunp.o a

i(gência Tass, j� fo��_m efetua
das cêrca de 30 prisoes, rela
cionadas com êsse fato.

Esse espanhol distribue dinheiroManagua, 15 (United) - A polícia deteve o arquiteto es

panhol Felicissimo Carpena, em cuja resid�ncia foi. en�Qntra·
da uma caixa-forte contendo importantes documentos perten
centes à legação da Alemanha. '9 çlfti<,lo é acusado de distri
buir dínhêíro (;l elementos de propaganda entre os simpatizan
tes dos totalttários, Há uma quinzena, O general Franco havia
designado Carpena para cônsul da Espanha nesta capital, po
rém o govêrno da Nicarágua recusou conceder-lhe "exequa-
tur" .

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho CreosBtada
"SILVEIRA"

Grand. T6nico

Novos contingentes
canadenses

Londres, 15 (R.) - Novos
r,eforços de tropas canadense&
chegaram sem novidade à Grá
Bretanha, contando-se entre
os mesmos batalhões de infan
taria, de engenha.ria, sinalei
ros, corpos de intendência e
artilheiros anti-tanques.

�E SÓLIDA PARA Ut.1A{;fti 1ST Ê N C I A S A O I A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO
INSTITUTO DI DIA6NOSTICO

CLINICO J

Dr. Djalma Matllmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça)
Com prãttca nos hospltaís europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doençal!l do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníca com o
dr. Manoel de Abreu Oampanarto
Silo Paulo). Especializado em HI
gtene e Saúde PúWlca, pela Uni ver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório de microscopia e
análise clínica

fASA DE SAúDE E MATERNIDADE'
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

Galopando, galopando, vai José ao po
voado a mandado do patrão, porém está
com uma dôr de cabeça que o põe louco.
Na primeira farmácia que encontra,
desce e pede:

- Por favor! Estou com uma dôr de cabe
ça terrivel, pode dar-me um bom remédio?
- Vou dar-lhe o que tenho de melhor:
MelhoraI.

Raios X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das curtas, Cístoscopia, UretroscopiagCorrente galvânlca

e Farádíca,
Cozinha dietética.

SEJA PREVIDENTE:Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 28 ê 38 classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Tenha sempre
à mão alguns
comprimidos de

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com toãas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

para cornbctter suas dores de cabeça,
resfriados e outras in.disposições se

melhantes. MelhoraI corta a dõr e

baixa a febre.
Rua Fernando Machado, I

Telefone 1.195
fLORTANOPOLIS

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis E José continua seu caminho já alivia
do e contente, sem se importar com o

sol, o vento e a chuva que o esperam.

Dr ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
__.____ NARIZ, GARGANTA

------------------------�

A
. / .

Vl ro r
í

aDr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi-

Icina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, M.

.

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMESAusente durante o corrente mês. Foi na primavera de 1917, amplo desenvolvimento assu

quando os exércitos aliados, 8,- miu a indústria aviatória nos

pós três anos de lutas, já se res- dois países aliados que nin
sentiam de irresistivel cansa- guém porá em dúvida que a

ço, que surgiu a idéia salvadora arma aérea, embora com o con
do emprêgo intensivo dos "tan- curso indispensável das outras
ks ", os quais, surpreendendo os armas, elará a última palavra,
alemães, poeleriam - como nesta guerra.
lembra Churchill - ter precí- Já se verificou na batalha do
pitado a vitória, não fôsse a mar de Coral, como nas de Mid
circunstância de haverem sido way, os norte-americanos,
empregados em quantidade li. .. antes de empreender o ataque
mitada, permitindo ao inimigo naval definitivo e demolidor,
copiá-los e usá-los em seguida. tiveram a prudência estratégi
para contrabalançar as derro- ca de preparar a vitória sola
tas decorrentes da surpresa. parido à armada japonesa pOI'
Se, na outra guerra, o emprêgo intermédio de seus bombardei-'
de "tanks" teria mudado a ros e aviões torpedeiros.
sorte das armas, que finalmen- E, ao passo que nas batalhas
te favoreceu os adversários do contra as esquadras japonesas
Reich, na presente conflagra- o avião se está impondo como

ção cada vez mais se firma a elemento de incontrastável im
convicção de que a vitória final prtãncia, os ataques desenvol
já está em via de conquista pe·· vidos com tão violenta tenaci
la aviação. dade sôbre o território do ini-
Enquanto os Estados Unidos, migo europeu veem simulta

que veem agora utilizando prin neamente destruindo o poder
cipalmente na construção de militar do Reich e enfraque
aviões as máquinas - adapta- cendo o moral do povo alemão,
das e renovadas - que ante- que não será exagero conside
riormente lhe permitiam fabri- rar em uma latente revolta.
cal' quatro milhões de automó- Assim (conclue o "Correio da
veis anualmente, empregando Manhã") prenunciando-se, já e

igualmente nestas indústrias os cada vez com mais insistência,
milhões de trabalhadores que o epílogo a favor das armas a

possuem, adestrados através de Iíadas, temos de reconhecer
larga experiência nas artes me- como de primordial valor o

cânicas, também a Inglaterra concurso da aviação, que se es

está dedicando percentagem tá firmando como a mais ter
predominante da sua poderosa rível arma de combate e, nesta
organização industrial no for- altura do gigantesco conflito,
talecimento obstinado e inces- como a arma mais momentosa,
san te da sua fôrça aérea. E tão: a verdadeira arma da vitória.

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

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

de pinho, etc.

Rua João Pinto, 34

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista em

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

Consultas diariamente pe�a la����h:�sd�� �� �� l�o�::as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.
ã. m__mD �

30v23

DR. RICA.RDO
GOTTSJ\iANN
Ex- chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Bur khardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

operações 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.

Ora. Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
i CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (soh.I

CLINICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMOD1\ÇOES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

I COOSUIt��. RU�:O�I:�-:���;�:OCia
145ó

Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Não se pôde trabalhar
(;om os�ddoentes !
e Que martírio! Dôres nas

costas, nas juntas, reumatismo,
pés inchados, urina turva e escal
dante - cuidado com estes
sintomas. Tudo isto póde ser

sinal de uricemia, eliminação
insuficiente de ácido úrico, que
está envenenando seu sangue.
Tome Pílulas de Foster e com

bata êste mal.

Pílulas de I'OSTER
Para os Rins f! a Bexiga.
Preferidas porque são:

• Diuréticas e balsâmicas.
• Desinfetam e ativam os rins.
• Fáceis de tornar.
• Indicadas para uricernias, uretrites,

pielires e cistites.
Aploudo pala D.N.S. sob N.' 231 I. 15-4-4ZAusente durante

Ao

mes ..Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA
CONSULTO RIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

I
RESIDENCIA:

Rua Blum enau, 28

--�

I Dr. Antônio Moniz·1de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

correnteo

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

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

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

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

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

AtençãO Compram-se barris vazios
Tratar à rua Almirante Lamego, 86,

com ARQUIMEDES MOHGUILHOn
Sugerindo o confisco
Montevideu, 13 (United) -

Por motivo do afundamento do5vs-2
'i!iJi5IH&iIIB!IIlI_Il"!I-I'I' El-_-IIlIi'_lIIIiIa II=.'__aa vapor nacional "Montevidéu",

ocorrido há alguns meses, o
comité anti-nazista de Pueblo
Nuevo, no Departamento de
Salto, enviou ao presidente
Balclomir um manifesto em que
sugere o confisco dos bens das
pessôas naturais elos países do
"eixo" e dos simpatizantes do
regime totalitário, até a soma
de 3.500.000 pesos, importância
essa que será destinada à cons

trução de 14 escolas no Uru
guai, em homenagem às 14 ví
timas havidas no afundamento.

Dr. AU(iUSTO DE PAULA DJ�etDla����SP�:1
Florianõpolis

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Às 11 30 e das 5 horas em deante. AS 4a8. e

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

ALUGA-SE
Para família de tratamento

aluga-se. á Avenida Mauro
Ramos no. 156, um prédio de
2 Pavimentos, com garage,
rnform ações pelo telephone
ao. 1658.

Dcenças dos ouvidos, nariz e garganta, e
dôres de cabeças .reb e ldes

I I A.Si.t.E fo· pr��o��àS'Y;��';!!.�r?L'dalista do Departamento de Saúde do Estado.

Ii-----·----'------- Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Dr. Remigio
Rua João Pinto - 7 (sobrado)

CLlNJCA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORJO :

!-<ua Felipe ::'chmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

. RESIDENCIA'
Av Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

r- ,

;:.....--. fi __
. ,

,.e�ui��e �

"". �
A falta de vivacidade. a tristeza ou so-

bretudo a indolencia que toma o trabalhador
incapaz de produzir o que se espera delle -

e que elle. de resto, p6de dar - não é a Pre-
guiça - Vicio; é peor: é a Preçuicc - Doença. a caracterís
tica da "Opilcçôo". da qual é um dos symptomas mais

Só tiveram perdas!
Estocolmo, 13 (R.) - Co

mentando os resultados da ba
talha de Carcove, observadores
neutros acentuam que as per
das alemãs foram elevadíssi
mas.

Assim, êsses observadores,
comparando tais perdas com o

resultado que o exército ale
mão alcançou nesse choque
tremendo, comparam a luta em
Carcove com a celebre batalha
de Eylan, onde Napoleão só
mente conseguiu ficar senhor
do terreno à custa de perdas
irreparáveis.

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

A CASA «A METRÓPOLE-
Para combater esse preguica doentia. basta tomar

a "Neo - Necctorínc". que restitue ao enfermo a saude e

a disposicó o pme o trc:ba:!ho.
A Neo - Necctorínc é um vermilugo poderoso. acon

dicionado em co psulos faseas contendo tetrachloreto de
carbono em soluto solido e optimamente tolerado pelo
organismo humano.

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

Attende a chamados promísso. Não compre. pois; o StU calçado, sem apreciar
14 primeiro o sortimento de «A METRÓPOLE-, de Sabota &

I11III I Silva, à rua João Pinto, 4. 26v·19
l\TE()�NECATORINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Isto interessa ao seu bol
so! É uma economia diária
que, no fim do mês, sobe a
muitos mil réis. É segura e

real quando se adquirem
as lâmpadas de qualidade
Edison-Mazda G. E. Prefira
as sempre porque, graças ao
novo filamento DUOSPIRAL,
as lâmpadas Edison-Mazda
G. E. dão até 20 % mais de
luz sem aumento no con-
sumo de energia. C'fl\lC

�------�--------�=-�-----G�N��L��L$------
t�:,����� �, [=poda de 150
watts no teta,
uma de 100

Pense no que
significa a

de até 20 0/0
de luz!

Farmá��a��id�enhoraliA Alemanha «defende» a França
de�:rn:b�o���iraq��tr:e�;�� contra as pretencões italianas
lhe dispensaram a preferên-[ '.
ela e co�unic.a que fechou Estocolmo, 13 (Reuters) _

\
dam com a incorporação da

a tarmàcta, deixando encar- Fortes indícios de que a exi- Alsácia à Alemanha, e se bem
regado

_

de re_ceber 8/c�ntas gência italiana com respeito à que considerem com a máxima
o sr. Josué di Bernardi, n.a Tunísia, à Córsega e Nice de- tranquilidade as exigências da
Fa�mácla Esperança. no Edi verá esperar que chegue o Grã-Bretanha e dos �stadosflCIO do Mercado. tempo para ser atendida, apa- Unidos, rejeitam, entretanto, as
245 30v.-30 recem no último número do reivindicações de Roma com a

_ "National Zeitung", o conhe- mais extrema-Irrftaçâo ".
do jornal de Goering. "Ques- Fronteira Francesa, 13 (Reu
tões .dêsse genero requerem ters) - Os círculos diplomátl
tempo" - diz o periódico, tos de Berlim são de. opinião
acrescentando que os france- que os alemães estão decididos
ces -- "se mostram muito sen- a impedir que os italianos ocu-

.

síveis quanto a êste ponto". pern territórios franceses, sob =====�==�===�
Por outro lado, o "National a condição, todavia, de que Vi

Zeitung" anuncia: - "Alguns chí, ceda parte da frota fran
círculos franceses já concor- cesa e a base de Toulon.

I
Os Pálidos. Depauperados,
E,gotadol, Anêmicos, Mã.s
que criem Magrol. Criançal
r.quíticu. receberão I toni-
ficação ger.1 do orglni.mo

com o

Sa n OU e n o I
Llc. D.N S.P. n: 199, da 1921

SanouenolCO N TEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO. FOSFOROS,CALClO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

. Comprai na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

DANIEL C. DI PIETRO e

IRMA MUND DI PIETRO
participam a seus pa
rentes e conhecidos o
nascimento de sua
filhinha . JOYCE.
Fpolis., 7-6-19"2

5 v.-4590
�------------�-

I Chaves perdidas: Gratifica-se a quem. ten-

�
do encontrado um estojo

..

Com várias chaves, perdido
l entre o Mercado e rua Gra�.
I Bittencourt, o entregar a

t

rua Fernando Machado. 38.
S v.-2

•••••••••••••••••••••••••
• •

:SANG1JBJNOJ_:
: Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadalo, :
• Arsenialo. etc. •

•• Os Pálidos, Depauperados, ••Esgotados. Anêmicos,
• Magros, Mães Que Criam, •
• Crianças Raquíticas rece- •
• berão a tonificação geral •
•

do organismo com o •
• •
• •
• •

:••••••••1••••••••••••••:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ACIONISTAS IO Doutor Osmundo Wanderley da'

Nóbrega, Juiz de Direito da la Vara!

I
da Comarca de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei,
etc. '

Faz saber aos que o presente edí
tal virem, ou dele conhecimento tive
rem, que, de acôrdo com o art. 148
do Decreto-Leí 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, designou no

va Assembléia Geral para o dia 9 (no
ve) de junho próximo vindouro, às
14 horas, na sala das audiências do
Juizo, no Palácio da Justiça, a qual
deverá deliberar, principalmente, sô
bre o seguinte: a) - necessidade de
proceder o liquidante arrecadação
mais completa dos livros, documentos
e bens da Companhia, como ponto de
partida da liquidação, apresentando
de tudo pormenorizado e documenta
do relatório; b) - conveniência. de
ser contratada organização técnícs
capaz de levantar ou reconstruir, con
forme necessário fôr, toda a escritu
ração da Companhia, apresentandr
afinal, inventário e balanço da So
ciedade, com esclarecimentos comple-

l tos da gestão dos negócios social,
c) - no caso de adotada esta delib

I
ração, indicação, desde logo, se pos-
sível, da organização técnica que de- portos americanos para men-

verá ser contratada; d) - indicação Segundo se noticía, o co- digar óleo combustível e "se
dos bens móveis que de preferência mandante do navio espanhol perder" de novo no meio ca
deverão ser vendidos, pelo preço, "Aldeco" andou contando uma minho entre o Velho e o Novo
avatíação, para cobrir os encargos da história a respeito da traves- Mundo, expondo-se às exigênliquidação". E, para que chegue ao
conhecimento de todos mandou expe- sia recente do seu barco de cias dos bucaneiros nazí-tas-
dir o presente edital que será afixado Bilbáu para a América do Sul. cistas, sem qualquer reclama-
no lagar do costume e publicado p Disse êle que em alto mar um ção do govêrno espanhol.
lIa Imprensa, na forma da lei. Dado submarino do Eixo intimou a Há uns quantos barcos des-
I
e passado nesta cidade de Florianó- d d

.

nave e seu coman o a parar, sa nacíonalídade que, ao invés
I polis, aos 28 dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e quarenta e exigindo a entrega de todo o de fazerem comércio e, por
dois. Eu, HYGINO LUIZ GONZAGA, combustível que existia a não haver comércio, se abriga
Escrivão, o subscrevi. Selos a final. bordo. rem nos portos da nação íbé
(Assinado) Osmundo Wanderley da Sem a intimação, a história rica, dão a idéia de haveremNóbrega - Juiz de Direito da P
Vara. .deve ser verdadeira. E, verda- descoberto alguma ilha desco-

Está conforme. deira como será, é mais um nhecida entre as Canárias e
Hygino Luiz Gonzaga elemento para se observarem Fernando Noronha ... O acaso

Escrivão as atividades da marinha mer- sempre se coloca em pontos
cante franquista nas águas onde mais fácil será alcançar
atlânticas infestadas de pira- a costa americana, sempre ex
tas germânicos e até italianos, posto aos audaciosos chama
não reconhecidos como belíge- mentos dos submarinos "amí
rantes pelo govêrno de Ma- gOR". nas mesmas condições
drid. Tudo faz presumir uma na historiazlnha bem urdida
" carta de prego" que põe a pele> comandante do "Aldeco , ',
frota da "falange" a bordejar YJ' um pouco curioso isso,
sem rota pelo oceano invadi- - conclue o "Correto da Ma
do, para, de quando em vez, nhã ". Mas as guerras sempre
um dos seus navios entrar em anresentam fatos curiosos.
,.

a intimação ao «Aldeco»

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

Armczern Kolzias
42 •• Rua Conselheiro Mófra •• 42

-

....�SELEÇOES DQD�����R'S
oS Melhores Artigos de SOO Revistas em Uma Só!

Para Ifs5inaluras dir içir-ee unicamenl� ao representante abairo:
-til no Brasil: FERNANDO CHINA<;;I.IA - R. do Rosário •.1S-A 2.0 ando - Rio

COMUNIDADE DA CAMP.ANHA
DO FOLE

383
Dr. (Ierno

Galletti

gotas para confor
tá-los. restituindo
lhes o bem-estar.

foi O número de aviões abatidos
durante o mês de Maio p.p,

ADVOGADO
Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1t68.

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,
na sua Secretaria, propostas em cartas fechadas, de
todos as 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 VIEIRA, Secretário.

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finalidade •

em.condições vantajosas.
Consulte: CARU & Cla. -- Rua Riachuelo. 't't -- A

RIO DE JANEIRO

..

Representantes:
MACHADO & Cla.

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

Esteves Junior. 48.

«Representação
Folhinhas»)

Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de 'ti
anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos' na Capital e
no Interior. NegóciO sério e lucrativo. Boas comissões.

•o ADVOGADO ICICIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deod6ro .. nO 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Poslal110-Fone: 1277

PROGRESSO
Ofertas à Caixa 1943, São Paulo

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.81t2

(Defronte à casa Heepckel

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

Agricola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-31·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i sa $ i• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, sao :

I i encontradas nos balcões da ;
'1 •

I; Cas A IJ A ;
• •
• •
, Diariamente recebemos novidades e
• •

,I --Rua Felipe Scbnlidt, 54-Fone 1514 :
t •
•••••••••••••••••••••• 8e•••••••••••• ,_
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Perderam mais do que v.s. J A' PEN·�OU NO-F��--I
conseguiram nroduzir TURO DE SUA FAMILIA?

ft'" Vá hoje mesmo ao
as perdas nazistas na Rússia EPIO

Washin_gton. � 13 (Reuters) -, são calculadas em quatro ve-I MONT DOS SER-
CASA l\USCELANEA, distribuí- _. VIDORES DO ESTADO,"Os alemaes ja perderam

ma_ls ze,s
maiores que as registradas

I
à Travessa das Belasaviões, tanques e outras armas durante toda a guerra, antes Artes ri.v 15, Rio de Janos campos de batalha da Rús- do início da campanha da fren-

A neiro, e institua umasia do que as fábricas germa- te oriental. PENSÃO VITALICIAnicas conseguiram produzir I As conclusões do economista

Id t d" d - 1 para os seus herdeiros,o Doutor Marcílio João da Silva Me- uran e o ano passa o - e- 12.lemao concordam ptenarnen- assegurando-lhes o pãodeir'os, Juiz Substituto, no exercício elo clarou O economista Fritz ster- I te com os relatórios recente-
de cada d ia.cargo ele Juiz de Direito da Comarca de neberg, alemão refugiado, num'mente chegados às mãos dosTij'ucas, na fórma da lei etc. C t S t

Faz saber a todos quanto êste eelital, folheto editado pelo Instituto governos britânico e norte- orre

i.O AemBRA an a

com o prazo ele 20 dias, virem, que o Brooking. I americano, os quais mostram Catarina;.. HAM,
porteiro dos auditórios dêste Juizo, ou Acrescenta ainda o sr. Ster- que enquanto a produção ale- rua Cons. Mafra, 9.
quem suas vezes fizer, trará a público -

t duzíd d Diariamen te das 8 às
pr-egão de vencia e arrematação a quem neberg que a escassez de po- ma se encon ra re UZI a e

11 h A' 'b dtencial humano na Alemanha uns 15 a 30 ',/'r, a aliada .cres- oras. os sa a os,
mais dor e maior lance oferecei', sobre u

das 14 às 17 horas.<ii avaliaçâo, no dia 3 de julho elo cor- é cada vez mais angustiosa, e ce vertiginosamente.
rente ano, às 11 horas, na frente da Pre
feitura Muníclpal, os bens pertencentes
ao espólio de Sebastiana Florentina da
Silva, o. quais são os seguintes: Trinta e

oito metros e meio ele terras de frentes,
com mil metros ele fundos, 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 legaelas a herdeira
Maiia Rosa ele Amorim e com quem de
Direito, com a área ele trinta e oito mil
e quinhentos metros quadrados, avalia
dos por dois contos de réis, Um outro
ter-reno sito à margem Sul do Rio 'I'iju
cas, elistrito de São João Batista, com

dezessete metros e seis decímetros ele
frentes que fazem ao Norte em terras de
Januál'io José Soares e trezentos e trin
ta ele fundos que fazem ao Sul no Ri
beirão das Águas Negras, C0111 a área de
cinco mil oitocentos e oito metros qua
drados, avaliados por duzentos rn il réis,'
Uma casa construída de madeira, ava

liacla por quatrocentos mi] réis. Duas
pequenas casas, também construídas de

macieira, avaliadas por quatrocentos mil
réis, Cujos bens vão a praça a requeri
mento do inventariante, Durval Amorim,
para pagamento de impostos e custas, E
para que chegue ao conhecimento ele to-

Aumente sua

desde jáPesso�s residentes em qualquer praça deste Estado ou

do pais, sem prejuizo das suas ocupações, terão sua ren
da aumentada imedíatamente, num ramo distinto, iucil e

o Escrivão de futuro. Escreva-nos sem compromisso. pedindo mais
Rodolfo Luiz Buchele I detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo.

i!=II··iii;- m.!� �
éã O Rádio de grande alcance.-Faixa ampliada em aparelho de baIxo preço. iii!
F �im VENDAS A LONG�ONO�W��Eo!:��:tri��tJ��!�D� JOÃO GOt!iES & (ia. IIH'
iii CASA RADIOLAR R. Tt'{AJANO-6 HEi
ii FLORIAN�POLlS rri
H �
•••III••••BiiilmUiI!!II•••••••••••••••••eUlIiDlillllllillI••Bmill••

(ilO ESTADOtIP
DUBlO :vE8PEB'l'llrO
Redação e Ofictna.a 1 Rua

João Pinto D. 11

Te1. 1021 - ex. PQItallJt
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1{& Capltah
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Semestre ••••••

Trlm� ••••••

)Ia. ••••••••••••

No Ilaterlorl
,Ao .

semestre .••••••

Trim� .

I I
, I
II

Os orlgin.aia, mesmo não pu-
blicadoa, não serão devolvidoo

A direção não iJe responsabl·

Illza
peJos conceitos emitidOfl

@
DOe artigDe usinad08

�

rlor a dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

EDITAL

elos. que os queiram ar-cemetar, passou-se
o presente edital, que será publicado na

imprensa e afixado no logar do costume,
tudo ele aoõrdo com a lei. Daelo e passa-'
do, nesta cidade ele Tijucas, em treze de
junho ele mil novecentos e quarenta e

dois.. Eu, Rodolfo Luíz Büchele, Escrivão,
que o escrevi. (ass) Marcílio João da
Silva Medeiros. (Selos afinal). Está con-
forme.

I�
.

I

'rW'mm

Precisa-se

-�------�----�...�-----
30 v: alt.-16

Roupas .. Puléveree
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCI

VENDEM-SEl�\�' ��u���.
do conforto, móveis para ga
bine te, quarto para casal e

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

15 \0-. aIt-5EN ER
RUA DEODORO -- 33

Vendem-sePor 7:000$ um
terreno de

'4X29, 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
.l " (praia): Tratar à rua Join
vile, N°. 10 IS·v. aIt.·S

A.PROVADOS PELO O'N"S'P' �OB N9 569 DE 19.3&

Aluga-se uma sala����----------------------------------------------���

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

Esteves Junior, 135. ! V 19

de um casal moço, sem Ei
lhos, para trabalhar na chá
cara da �(A Floricultura»,
preferindo-se casal morador
de sítio. 15vs-5

HEUMATISMO
Os Disturbi_os Renaes
sâo a sua CAUSA

Juntas rigidas e inchadas, com a tortura r er
sistente do rheumatismo. A dôr faz col]t.r�ue
os dias pareçam mais longos, mas as _;qoites
dão a impressão de interminaveis e não propor
cionam ao seu corpo soffredor o descanço
tranquillo que necessita. Deverá comprehender
que os seus rins não estão trabalhando como
deviam e não terá V. S. aJlivio emquanto
elles estiverem affectados.
Milhares de homens e mulheres existem

padecendo horrores, embora pudessem evitar
de vez esse soffrimento, seguindo o simples
conselho que aqui damos.
É necessario repôr os seus rins em condi

ções normaes de funccionamento e não ha
para isto recurso melhor, mais rapido nem
mais seguro do que começar a fazer uso das
Pilulas De Witt, ainda hoje I
É claro que ás Pilulas De Witt não se irá

attribmr a propriedade ridícula de curar todas
as doenças renaes. Elias são feitas para o

fim especial de acabar com o rheurnatismo, as
dôres nas costas e os soffrimentos e abatimentos causados pelai di...
turbíos dos rins. As Pilulas De Witt não só o libertarão dos seul
padecimentos, como restaurarão o seu vigor e a sua vitalidade, devido
á sua magnifica acção tonica. A venda em todas as pharmacias.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

Indicadas para Rheumatismo, Sclatica, Dôres na Cintura. Distnrbloa Rena.
Molestlas da Bexiga e, em geral, para enfermidade. produzidas por eaceu.

de acido urico,

o deputadO Taborda prega a ruptura Ílã
Argentina com o «eixo»

.xada alemã, com o encerra-
Buenos Aires, 13 (A .P.) -�

jmento das operações do Parti-

j'
O deputado Damonte Taborda, do Nazista, que está agindo
falando perante a Câmara dos abertamente como se êste país,
Deputados, proclamou a ne- a Argentina, fosse uma pro
rcssidade da ruptura de rela- víncía conquistada".
ções entre a Argentina e as na- Prosseguindo em suas consí-
ções do Eixo. derações, o deputado Damonte

- "O que se chama "Eixo" Taborda disse que a ruptura
- disse aquele deputado - é das relações não "quer dizer
° inimigo máximo da Liberda- GUERRA", mormente quando
de, da Democracia, da Religião a Argentina não tem atual
e de todos os Direitos da Hu- mente embaixadores em Ber
manidade. Iím e em Tóquio, e quando as
"A nova ordem vitoriosa - suas relações comerciais com

disse o sr. Taborda - será a as três potências do Pacto Trí
das Democracias vencedoras, Potencial parecem estar redu
que deverão saber criar novas zidas a "nada".
defesas que garantam as liber- Acrescentou o deputado Ta
dades dos povos". borda que "o principal valor"
Disse ainda o sr. Damonte da ruptura de relações será

Taborda que a ruptura de re- que a Argentina deixará de
lações entre a Argentina e o ser "o ponto focal de desassos
"Eixo" significará "a elimina- sego" para as demais nações
ção das atividades da embai- americanas".

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

polis 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 GaDZo.

Diretor-Pro prietário: Otomar Bõhrn. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

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

v. 19

Companhia c Aliança �a Baía»
--------------------------------------------------

Fundada em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Moritímoe

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros p1g0S
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano
Rs,

de 1940
9.000:000$000

54.700:000$000
.'!.929.719:000$000

28.358'717'$970
85.964:965$032
7,323:826$800

22 354:000$000

I>

I>

I>

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agêndas 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 & (;a.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catxs oostal /C)-- TtltlJlzoruI083-E.nd. Iet. .ALLlANÇA.

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. �t�jaí. t'Blumenau e Laqes. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POLO
AQUATICO

Arremesso ou passe de
virada. Menor aber

tura das pernas.
Passe de "ftip"
para a frente.

Modo de manter
a bola sobre a

agua.
\

Enviando a bola em

tiro alto á frente. Veja
se a posição de mãos

e pés.

Posiçõo preparatoria de
uma "virada ingleza".
Observe-se a posição do

brcço e da mão.

o polo aquático nasceu na Inglaterra, ha dois seculos. Era um

jogo monotono, completamente diverso do que hoje conhece
mos, Os jogadores, montados numa pipa f1uctuante, impelI iam a

bola com remos. .. Incapaz de despertar enthusiasmo, esse sport
não perdurou, evoluindo para o actual polo aquatico, em que duas
equipes de sete nadadores disputam a partida, lançando a bola
com uma só mão. É um jogo cheio de movimento e vibração, que
alcançou rapida popularidade pelo vivo interesse que desperta não
só nos jogadores como na assistencia.

A evolução, lei da vida, tudo transforma. Tal como aconteceu
com o polo aquatico primitivo, os antigos methodos de barbear,
morosos e enfadonhos, tambem evoluiram, cedendo lagar á Gillette.
Pratica e simples, Gillette alcançou rapida popularidade no mundo
inteiro, pela completa satisfação que proporciona. Si V. S. ainda
se barbeia pelos antigos pro
cessos, não retarde o prazer
de experimentar a Gillette. Ha
estojo. para todos os preços.

Dribble com a cabeça.

Attitude correcta
de receber Uni

passe alto. Note
se a posição da

mõo.

Gillette�Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro
IA·4l3

Os mais horrorosos e repugnantes ultrajeso terror nazista está criando
raizes também em outros paí ..

ses da Europa. Os responsáveis
por êsses crimes devem ser

chamados a contas e êste prtn
cípio deve tornar-se o guia da
política dos aliados.
Sómente uma declaração de

retribuição e aplicação de re

presálias, quando isso fôr pos
sível, poderá paralisar êsse
crescente recorde de loucura
dos assassinos alemães e sal
var centenas de milhares de
vítimas inocentes, já designa
das para serem massacradas".

Londres, 13 - Falando pelo
rádio, o general Sikorski fez alistam pela violência, os polo
as seguintes e impressionantes neses no exército alemão.'
revelações sobre a repressão

-
No chamado "govêrno ge

nazista na Polônia: ral" os poloneses estão sendo
"Para esmagar a resistência forçados a servir nas forma

dos ferroviários da Alta-Silé- ções auxiliares do exército ger
sia, foram construidas forças mânico. Ambas essas medidas
em 18 cidades da Silésia e nelas são não apenas clara e fla
membros das classes mais ele- grante violação da Convenção
vadas, ferroviários e operários. de Haia, de 1907, como tarn
têm sido enforcados e todas as bém contrárias aos mais ele

crianças escolares são cons- mentares princípios da lei in

trangidas a assistir a êsses I ternacional, cons�ituin�o. sim
cruéis espetáculos. plesmente o mais crrmmoso

Novos campos de concentra- dos atos.

ção foram construidos, para os

quais os camponeses são impe-
lidos como rêses ao curra:
acusados de se recusarem a en

tregar suprimentos às autori
dades de ocupação.
Em março, foram presas

muitas pessoas conhecidas e de

posição social e política, as

sim como operários.
Há três meses passados, em

Varsóvia 100 dêsses reféns fo-
, ,

ram assassinados em represa.
lia pela morte de um alemão, e,
no distrito de Vilna, 400 ino
centes foram assassinados pela
morte de um criado alemão.
A população judia na Polônia

está destinada a ser liquidada
pela morte, de acôrdo com o

estribilho: "Todos os judeus
devem ter o pescoço cortado,
pouco importando qual seja o

resultado da guerra".
Massacres reais de dezenas

de milhares de judeus têm sido
realizados em Lublin, Vilna,
Lowow Sanislow, Reseszow e

Miechoy, no correr dês,te ano.

O povo israelita esta sendo
morto pela fome nos" gIH�t
tos". Execuções em massa sao

feitas mesmo contra infelizes
atacados de tifo, �ue são tam

bem assassinados. Finalmente
o "Reich" alemão, gr:;tvemen
te ameaçado pela escassez de

potencial humano, tem come

tido os mais horrorosos e re

pugnantes ultrajes. Na Polô
nia Oríental, incorporada 3;0
"Reich" contra todas as leIS

internacIonais, as autoridades
.'

SEJA SUA

�
\�>;:t:

Â SAUDE DA MULHER

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

São brasileiros só para
auferir vantagens

São Paulo, 13 (A. N_) - Pro- Apenas, como dissemos, para 140 BATALHÃO DE CAÇADORES
blema dos mais sérios e gra- os efeitos de gozar de vanta- I _ Autorizado pelo sr, Tenente Ca-

ves, com o qual as nossas au- gens e direitos é que se decla- ��;�e;sa�g����ntJé ����fo�;:'�ài;�e a2;min�
toridades policiais teem de de- ram brasileiros. Fora daí, são aviso Ministerial n. 1.085 de 6-V-42

acham-se abertas as inscrições para ma-

frontar-se constantemente, é e serão estrangeiros, como os trícula na COMPANHIA DE QUADROS,
o criado pela ação criminosa seus pais, com raras exceções. ����le B�r��,ãOpa:,�a�d��;m����n�:re�o::
desenvolvida contra o país, pe- Entre as numerosas provas ciallstas e cabos da reserva de 2a cate-

goria.
los filhos dos súditos do "eixo". colhidas contra os alemães, a- II - Poderão matricular-se na referi·

B '1
-

AI t t t d da Companhia Quadros:
raSI elros, e es, em sua presen amos o ex o e uma a) _ os brasileiros natos que já te-

grande maioria da nacíonalí- carta de felicitacões enviada a nll.am 16 anos c:Ie idade na data da ma
, " trícula e que nao completarão 20 anos

dade SÓ se aproveitam para au- um funcionário do Banco

Ger-,
até 31 de dezembro do corrente ano;

_ ., A' -

1 b) - os brasileiros na tos de 20 a 3'5
fenr vantagens e exercer direi- manlCO de SaoPaulo, pela qua anos de idade, desde que jã sejam re-

t F' daí AI d s rífíca sobr tudo a preocu- servístas de 3a categoria;OS. ora aI, e es, renegan o a e ve I "e . c) _ os brasileiros que obtiveram

pátria onde nasceram são to- pação das autoridades dos paí- J adiamento de incorpor,!-ção por prova-
,
-, . ,. . rem ser arrlll10 de ramüía:

talmente devotados a causa ses totalltanos em conservar a d) - os brasileiros casados que, ten-

política dos seus países ·DI·r- mesma nacionalidade para o" do filhos, obt�veram por isso dispensa
.

.

;:, de rncor-por'açac com a obr-igação de se

se-ia até que nessa emergên- descendentes nascidos extra- tornarem reservistas de 2a categoria;
.' . e) - os brasíletros naturalIzados de

CIa em que o mundo se encon- fronteíras. 21 a 35 anos de idade.

t rdít d ,,- "d d D' t . NOTA: - Os candidatos que satisfi·
ra, OS SU 1 OS O eIXO, a as 1Z a cal' a. zerem as condições acima, serão subme-

as naturais dificuldades que "O ministro de Estado e che- tidos a uma prova de seleção! versando
. A. . sobre as quatro operações, leitura e d i-

encontram para agir e prefe- fe do governo presídencíal do tado, a se realizar nos dias 10, 12 e 13

rem, como um plano previa- "Fuehrer" e chanceler do �gã�oif:s���. no Quartel do 14° B. C. em

mente traçado utilizar-se dos Reich. Muito estimado senhor Poderão tamb.em ser matriculados no

. '.. curso de candidatos a cabo, soldados
seus filhos, nascidos na terra Heinz Kedor. reservistas de 2& categoria, formados em

d
. "

O "F h " h I d anos anteriores, desde 'que ainda satís-
para on e ImIgraram, para a ue reI' e c ance er o façam as condições de idade e se subme-

consecução do" seus objetívos Reich manda transrnitir ao se- tam à prova de habili!aç�o eexigida_.
. 'u � , III _ Os cursos terao ínícío no dia 16

inconfessaveis. nhor e à sua esposa as mais do corrente com a duração de 9 meses.
. .. .. _ IV - Os candidatos aprovados 110

Conforme os elementos co- mais COrdIaIS felícítações pelo curso de especialistas passarão a exer-

lhidos pelas autoridades a nascimento do vosso filho cer as respectivas especialidades_ e ali
u, aprovados no curso de cabos terao dí-

questão da nacionalidade dos Gunter-Adolf ocorrido em 20 reíto jí promoção p�ra reserva _de 2& ca-
. . _ _ _ , _' tegoría, CUjas funçoes exercerao duran-
filhos dos cidadãos eixístas e

I
de abnl de 1939, na esperança te .os trabalhos qe in�trução da Compa-

coisa perfeitamente detinida. I de que o recem-nascido cresça rr���o�uadros, ate Q) fim do ano de InS-

Podem êles ter nascido em para a alegria de seus pais e v -: Funcionará tambem, em seguida,
_., . a partir de 16 de novembro do corrente

qualquer terra. Nao IIrl110fGa que futuramente seja um ver- ano, com a duração de 2 meses, o curso
. ;:' f'lh d n 'dL d-

.

d dei h 1
-

H'1 de candidatos a Sargentos da reserva de
pOIS, se sao 1 os '- e ci a aos a erro ornem a emao. ei 2a categoria, para os candidatas aprova-
alemães japoneses ou ítalía- Hitler. Por ordem. (a) Geilen- dos no curso C!e _ cabos, mediante uma

, �
_. ..' prova de admíssâo, versando sobre no-

nos, por força serao considera- berg. Berlim, 12 de Junho de ções de português, ;na temática eleme�
dos nacionais daqueles países. 1939". l�ia�:ografla, histór-ia do Brasrl e CI'

VI - A instrução deverá ser mraís
trada 3 vezes por semana com uma duo
ração mínima de 3 horas, as quais deve-
rão ser empregadas na parte da manhã
ou a noite, de forma a não prejudicar o
candidato na sua atividade normal na
vida civil. Os domingos e feriados deve
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
de material de instrução.
VIII - Se antes de 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. I. M. da Iocalt
dade, providência que será tomada, tam
bem, em qualquer época do ano, quando
necessário. •

IX - Os demais esclarecimentos se
rão prestados pelo Comandante da Com
panhia no Quartel do 14 Batalhão de
Caçadores.

----.

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

6 DE MAIO
Foi entregue 8S prestamistas Norma Menezes Reis e

Nadyr Reis residente em Rio do Sul,
possuidora da caderneta n. 10824 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

18 DE JUNHO
um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia. 18 de Junho (ãa.íelra),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na séde

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

Mais

.. -- ...

Con!ulta médica gratis !

Contribuição 'apenas 1$000
......................................------.

A defesa de Colombo
Colombo, (Ceilão), 13 (R.) - Após a inspeção das defe

sas aéreas da cidade, o comandante chefe do Ceilão, almirante
sir Geoffrey Layton, concluiu que "Colombo etsá preparada
para fazer face a qualquer ataque aéreo inimigo".

Pode-se agora revelar que consideráveis reforços de todrs
as armas, inclusive da aviação, chegaram recentemente a esta
ilha, e que o poderio das defesas anti-aéreas locais é muito
maior do que o registado em Singapura, mesmo no período
mais importante da campanha da Malaia. Canhões anti-ué ..

reos foram instalados em quase todos os pontos estratégicos.
Em algumas baterias os artilheiros são os ex-tripulantes do
"Príncipe de Gales", "Repulse" e "Hermes".

RepresentaçõesOrganisação largamente relacionada no paiz interessa.
se em ampliar o quadro de representações já existentes,Cartas por obsequio ao Escritório Comercial cCIVER».
rua Barão de Itapetininga, 50-Sala SI6-SAO PAULO-

da

Eãital

Hélio Portocarrero
10 ten. secretário

CASAS Precisa com-
prar ou vender

uma casa? Procure Campolino Alves. Rua Deodoro 35
30v-14

Dr. ALDO AVILA
DA LUZ
ADVOGADO

I
IRua Vida I Ramos, n°, 30

Dôr dedente?
w.�

_ _i
'.1••••••••••••.:

Forno para Padaria
Vende-se um forno de ter

ro duplo, marca Gebrueder
Ob�rle. de Baden, para pa
daria ou fàbrica de biscoutos ,
ou outra indústria qualquer.
Acompanha-o planta, para
nova montsgsm. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis centím etros dA
largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, independente do inte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centim e
tros, comprimento dois e me
íc metros, Forno aquecido
com lenha.Dois graduadores
de calor. Infr Jmeções na

gerência do ESTACO .1�ve -3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COM SUA ESPUMA DE AÇÃO IJLTRA
E ANTI-ÁCIDA

o ESTADO 15 de Junho de 1942

UM LIVRO �êDE VALOR, ""'4,

. teiJraJJ1P1te --=={AIt. GRATIS! ::::-
Peça-nos, hoje, o exemplar =.
do "Meu livro de Receitas". ==
Contem inúmeras receitas =faceis e deliciosas, feitas =::::.
com a incomparavel =�

r

I I

A dezesseis do corrente, terão \início as primeiras provas par
CIaIS do corrente ano letivo, na

Faculdade de Direito, nesta Ca
pital.ÍNão poderão prestar asrefe
ridas provas, os alunos, que,
até o dia 15 de junho corren

te, véspera da realização das
provas, não apresentarem re

querimento, selado com Rs
3$000 e o selo de Educação e

Saúde, inutilizados pelo reque
rente, mais o selo de Rs 2$000,
em estampilhas federais, na for
ma do Edital recentemente pu
blicado. Outrossim, o deferimen-

E .,- Japoneses nas Aleutas to .depende da apresentação doVida spor.lva Washington, 15 (U. P.) _ O r.eclbo de pagamento da mensa

Departamento de Marinha a_llidade de Junho corrente.
, nunciou que os japoneses de- *

Dia 12 elo corrente, :lll sua. sede sembarcaram na ilha Atu, do A diretoria Regional dos Cor-
social, à .rua, �onse_lhel�o lVIafl:a, o

I grupo das Aleutas. Informa reias e Telégrafos de Santa Ca
velho e simpático FlgUe!rens? �. �., ainda que foram vistos navios tárina, chama a atenção do ca,r
comemorou seu 2�0 ,amversarro, .c)- japoneses na Baía de Quisca, teiro da classe B, LEODEGA
ferecendo a seus ll1ull1e�-os assocIa-I pertencente ao mesmo grupo. RIO BARTOLOMEU BOUSON,
dos, "players". e admiradores, a-

que se acha em lugar incerto e

lém de filiados de outros clubes 10-

I
não sabido, para o edital de

cais, singela mas significativa Ies- Clínica médico-cirúrgica do citação, que o "DIário OficialDR. SAULO RA�lOS bl' dtinha,
lé t' d do Estado" está pu ican o.

Em primeiro lugar, real izou-se a Espe�����;:asel� ";ar�o��s e •

l-ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es- O Presidente da Repúblicaentrega das medalhas (e campeoes, tõmago, vesícula, útero, ovários, d d d
.

- '" assinou €creto an o a seguintede 1941 aos 10 e 2° quadros do 1< i- apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLÁSTICA DO PERtNEO - Hérnias, redação à letra "b" do artigogueirense F. C. No ato da entrega Iridroccle, varicocelc. Tratamento sem

falaram O sr. Aderhal Ramos da dor e operação de Hemorr-oírlcs e vario 7, do Regulamento para forma
zes - Fl'aclm',.,= aparelhos de gêsso, ção e manutenção do posto deSilva, presidente da F. C. D., que, Opéra 110S Hspttaís de Plorfanópolts,
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
sub-tenente; "b) ter no máximoem breves palavras, felicitou o clu- Fone, 1009
quarenta e três anos de idade",he campeão, animando-o a novas Horário: Das 14 às 16 horas, díar ia-

•

vitórias, pelo esporte catarinense, mente.
O Instituto Nacional do Sal

louvando, também, a maneira, ele- -

acaba de fixar as quotas má-
ganle com que souberam fazer jús ximas a serem extraidas no Es-
ao título máximo, deslacando o no- Missa em Ação de Ciraças tado do Rio no ano em curso.
me do conhecido player Calíco Mo- Os filhos do casal José Pedro As 123 salinas fluminenses deve-
ritz, pelo seu valor e cavalheiresca Gil convidam aos parentes e rão produzir, assim, o total
atuação no campeonato do ano f'in- pessoas de suas relações para de 101.640 toneladas de sal.
'lo, e o sr. dr. José da Rocha Ferrcirn assistirem à missa Que mandam
c

realizar, na Catedral Metropo-Bastos, procurador geral do Estado, litana, às 1.30 horas do dia 16
que falou em nome dos jogadores do corrente, em ação de gra-
do clube da Figueira, agradecendo ças pela passagem do 25' ani-
as palavras de louvor do sr. presi- versaria de seu consórcio.

Antecipam agradecimentosdenle da Federação.
A êsse àgape de cordialidade des

portiva compareceram o dr. Ader
hal Ramos da Silva, srs. Celso Ra

mos, presidente do Avaí F. C.; c

Ivo Montenegro, representa,nle do

Secrelúri� da Fazenda; Arnoldo
Cúneo, presidente do Iris F. C.; A
ristides Francalazzi, represenlando
o Imhituba F. C.; tenente Jubal Cou
tinho, representando o sr. cap. An

tônio C. Mourão Ratton, secretúrio
da Segurança Pública; de. Antônio
de Andrade Carneiro, delegado do Cabelos brancos 1 LOÇÃOTesouro Nacional; tenente Os- MARAVILHOSA %
mar Romão da Silva, representando
s. excia. o Interventor Federal, além
de seus "players", associados e ad
miradores.
A atual diretoria do Figueirense

F. C. está assim constituida: sr. To
más Cabral, presidcnte ; tte, João
Silva, 1° vice-dito; sr. Carlos Mu
niz, 20 vice-dito; sr. Oscar Abraham,
secretário-geral; sr. Narbal Vilela,
10 secretário; sr. Tbaldo Abraham,
tesoureiro-geral; sr. Danúbio Melo,
10 lesoureiro; sr. Armando Santana,
2° dito; e. sr. Emídio Cardoso, ora
dor.

O Figueirense F. C. obteve, três
vezes campeonato, não tendo, po
rém, inexplicavelmente, recebido as

respectivas medalhas. Recebeu-as, é
certo, mas foi as do último campeo
nato. E tem-se medido com as maio
res glórias do futeból calarinense e

de extra-muros. - B.
\

MAIZENA DURYEA
1\

I
•

�I1/
À MAllENA BRASIL 5. A.

34 CAIXA POSTAL, F-S. PAULO 4 o

Peço envror-rne, gratis, o "Meu Livro de Receitas"
Nome ,, _ _ , _ _

FIGUEIRENSE F. C.

I
I

! I

li

O Instituto Nacional do Açú
car e do Alcool, desejando cola
borar na solução do problema
do transporte, resolveu criar
grande usina de açúcar em Mar
retes (Paraná), para extração do
álcool-motor.

CONC1JRSO

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

13, Sobrado.

Se tem zumbidos nos
ouvidosí ,'1 L' I S

Se tem V. S. surdez catarral
ou zumbidos' nos ouvidos, com

pre na farmácia mais proxima
um frasco de PARMINT e tome
uma colher das de sopa quatro
vezes ao dia.
Este eficaz remédio, agrada

vel de tomar, póde aliviar-lhe
prontamente os zumbidos dos
ouvidos, que tanto lhe aborre
cem. A mucosidade, acumulada
no nariz se desgarra e é expeli
da facilmente, a respiração se

faz mais fácil e o humor nasal
deixa de caír na parte posterior
da garganta. Todos os que te
nham surdez catarral ou zum

bidos nos ouvidos devem provar

, ,

" Perdas navais
no Mar de Coral

Washington, 15 (R.) - O
Departamento da Marinha ad
mite que a frota americana
perdeu o porta-aviões "Lexing
ton" nas batalhas aéro-navais
do mar de Coral.
Segundo a nota do Departa

mento, os americanos perde
ram naquela região apenas
três unidades, incluindo o alu
dido porta-aviões.

Os outros dois navios perdi
dos foram o destroyer "Sims"
e o navio-tanque "Nsheo". este remédio.

Registradoras ��America"
Modernissimas, registrando com impressão até 999$900.

Venda em 12 prestações por 2:950$ a titulo de pr,opagan
da. DISTRIBUIDORES GERAIS NO BRASIL- CARU & elA

Rua Riacbuelo, 44 A.-Rio de Janeiro
HONRAR A INDÚSTRIA NACIONAL, FICANDO BEM SER
VIDO

Cabelos brancos �
MARAVILHOSA!

LOÇÃO

Dr.WiiliÉíífi�NÊVÉStendo regressado da viagem
a S. Paulo, reabriu sua

clínica. 5 v.-I
Afim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Sucur

sal e nas Agências a serem instaladas, brevemente, neste Estado, fica,
a partir desta data, aberta a inscrição para candidatos solteiros às pro
vas para cargo de praticante, devendo os do sexo masculino apresen
tarem caderneta de reservistas, certidão de id ..de 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, Matemáticá, Português
e Dactilografia.

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

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

BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO
Guida Bott Orlando Fernandes

Gerente Contador

Novos métodos integralistas
Rio 15 - Um matutino cha

ma a' atenção das autoridades
para os novos métodos integra
listas, os quais, não podendo
agir livremente, passaram. a

reunir-se clandestinamente, lll
filtrando-se nas sociedades de
beneficência, culturais e até
mesmo instituições católicas, e

outras.

o

Adalzira Bttten cour-t

P E N ETRANTE

As minhas mãos, que só afagaram flôres,
Painas e plumas,
Desconhecendo trabalhos, máguas, dõres,
Nevoeiros e brumas,

Hoje bórdam, cósern, fazem rendas,
Do enxoval ele meu filho ...

As minhas mãos hoje têm tantas prendas
Que eu mesma me maravilho!

Er<l111 inúteis, lindas e vadias
Cobertas ele pulseiras e ele aneís .

Despidas ele energias,
- iVlflOS cr-uéis ...

Hoje são puras, santas, delicadas ...
Têm encanto, têm brilho ...

Dignas ele baladas,
Fazendo o enxovalzínho do meu filho.

Do livro "Alegria".

.antversãrfos :
Ocorreu, ontem, a data na

talícia do sr. Alcides C. Cláu
dio, estimado despachante adua
neiro de nossa Alfândega.
Fazem anos hoJe:
O sr. Mário Cândido da Silva;
o sr. Cap. Newton Machado,

filho do nosso prezado conterrâ
neo sr. cel . Fernando Machado;

a exma. sra. d. Noêrnia Câ-
mara da Silva;

o sr. sargento João Paulo de
Sousa;

o sr. Vítor M. Silva;
a exma. sra. d. Lídia Reis

Silva, esposa do sr. Miguel E
zequiel da Silva, residente em

Tijucas;
o jovem Newton Camisão;
o lavem Valdo Grüner;
o jovem Américo, filho do

sr. Aldo da Rosa Luz;
o jovem Ivan Régis, aplicado

aluno do Curso Complementar
do G. E. "Lauro Müller".
VISITAS - Deu-nos, sábado, o

prazer de sua visita a sra. dra .

Adalzira Bittencourt.
Formada em direito pela Faculda

de de São Paulo, mais tarde cursou

a Universidade da Haya, na Ho
landa, onde se diplomou em Di
rei lo Internacional. Fez um curso

de Sociologia, na Itália, e atual
mente reside em Buenos Aires, on

de é professora da Literatura bra
sileira, na Universidade da capital
da Repúbl ica Argentina.
Pertence ao Instituto Brasileiro

(Te Cultura, do Rio de Janeiro,
membro da Sociedade de Homens
de Letras do Brasil; do Instituto da
História da Ar!e ; do Clube das Vi
tórias Régias: do Instituto dos Pro
fessores Públicos e Particulares,
todos no ia de Janeiro. Pertence,
em Buenos Aires, a vários Centros
de Cultura, enlre êlcs o Palácio ela
Cultura Americana, a Associação
Cultura I Argentino-Brasileira "Jú
lia Lopes de Almeida".
Autora de vários livros, tais co

mo "Mal-mequer" ... , versos publi
cado aos 14 anos, com prefácio de
Vicente de Carvalho. "Corça e

Leão", poesias, saído em 1929.
"Menores perante a lei", 1928
direito. "A Mulher no direito Bra
sileiro", 1929, publicado para se

candidatar a eleitora, sendo cm São
Paulo a primeira mulher a requerer
êssc direito político.
Publicou, em 1934, "Sua Excia.

.
cre.- cIeaIal

�ESSY

*

• 3 vezes mais eoneentrode
• Dá novo brilho aos dentes
• Evita o mau hálito
• Custa menos - Rende mais

* A higiene dos dentes hão se deve lim.ita� ao

lado externo - o da. sorriso. Deve atmgir o

Ponto Vital, na junção dos dentes, onde se for
mam 80 % das cáries. A espuma de ação ultra
penetrante e anti-ácida do novo Creme Dental
Gessy, protege os dentes onde a escôva ,n�ochega, destruindo os germes causad?res da .cane,
combatendo a fermentação dos resíduos alimen
tares. O novo Creme Dental Gessy clareia me

lhor purifica o hálito, evita o tártaro. E' mais
eco�ômico: - basta uma pequena porção sôbre a

escôva, Use-o de manhã, ao meio-dia e à noite.

Ouça Nb6 Totico de 2.a a 6.a feira, nas :I"
- ��b:io30��?u�

rádio! Cultura (8. Paulo), às 18:30 e �l
22:15, e Mayrink (Rio), à. 18:30 hrs.

lhendo dados para um Dicionú
Bio-Bihliogrúfico das Mulheres
te lcctuais do Brasil, e estudar .

lóco a literatura de cada Esladr
·Visi lou, no sábado, a s. cxcia .

sr. Sccrctár!o do Interior e Jus
ça, que lhe vai facilitar sua taro
A dra . Ada lzlru Bitícncourt

o Presidente da República, no ano

2500", uma novela de ficção. Publi
cou, em 1939, "A Taça de Cham
pagne", teatro; nesse mesmo ano

percorreu Os Estados Unidos, e aca

ba ele lançar um livro sôbrc essa

viagem - "37 dias em New York ".
Publicou, em 1940, "Alegria", ver-

de ensino primár-lo, secundár-io
superior, e pretende realizar al[
mas conferências em nossa capit

silará os nossos cstabclccimcnsos.

Tem, no prélo, no Rio, "O direi
to de Curar", tésc apresentada ao

10 Congresso de Saúde de Raça,
organizado pela Sociedade Brasilei
ra de Urologia, sendo um dos 15 Viajantes:
membros relatores nomeados te a Via aérea, partiu hoje pa
única �nulher. Por êsse motivo, 10-1 S.P�ulo a festejada canto
go apos o encerramento do Con- Norma Greco, do «Metropo
gresso, foi entrevistada por nossa tan», de Nova Iorque.
conterrânea, a escritora Maura de
Sena Pereira, para a "Manhã", do De sua viagem a S.Palllo
Rio ; tem vár ios livros mais, já pu- Campinas, onde esteve fazen
blicados , um curso de especialização,
Empreende, agora, uma visita às gressou o conceituado oftalm

capitais dos Estados do Brasil, co- legista sr. dr. Madeira Nev

Balanças «Santo Antônio))
de todos os tip os 'para todos Q$ f�n.
Representantes: JURANDYR LINHARES & ers.

Rua Felipe Schmidt, 34 I5v.alt.

Cartazes do

Uma loura no
caminho

Com Paulina Singerman e

Henrique Borel
Complemento Nacional (D.F.B.)
(Missão Militar Argentina visita

Belo Horizonte)
Cineac n° I? (Jornal) Olimpio
Jornal n° 12 (jornal Inglês)

Preços: 2$000, 1$500 e 1$000
Livre de CeDsura

di

Com Estrelita Castro

Preços: 1$500 e 1$100
Livre: de Censura
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CI"N"""''''''''''E'''''''''
...............

a:aaÕDEO�NJTR�i-iMpItRIM:- FONE 1602 - - FONE .158? - - FONE 158? -

.

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

Saudades de Cumpra-se o
Espanha desüno

Com R. Masardi (Soprano)
Mirassov (Tenor) v. Damia

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

RONDONIA
O Tesouro do Capitão HIDD

(Short natural)

sabão

IBSEII ESPEOIALIDAD.
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE (Mar!:a registrada)
_.0 Cl.y. f.lt.� •• O••••IS_•• t

Maravilhas turisticas

Preço único: 1$500
Livre de Censura

_ ..-

II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


