
o �overno �rasileiro resolveu convocar
o padre Bastos

préga o confisco
Rio, 16 - ° padre Antô

nio Silva Bastos, vigário de
Madureira, falando à repor
tagem, declarou que recomen
dará do púlpito o�e os fiéis
cooperam decididá��nte com
a Cruz Vermelha... Assina
lou que alterar, convocar, e
treinar as populações CIVIS é
um dever, na hora em que vi
vemos. Acentuou a necessida
de do clero cooperar larga
mente para a mobilização
espiritual, em defesa da Pá
tria. Preconizou o confisco dos
bens dos eixistas como legíti
ma reação contra as agressões
de que fomos vítimas e con
cluiu dizendo que os sentimen
tos de religião e patriotismo
unem os catolicos para a defe
sa do Brasil.

os reservistas �e 2a• date�oria
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: ALTINO FLORES

'Varejada. a casa .-

_

dum nazista
Rio 16 - A polícia flumi

nense' varejou a residência de
um alemão, na praia de Ica
raí, em Niterói, apreende�d?
uma máquina cinematografl
ca, livros, fotografias e .propa:
ganda nazista. O suspeito f?l
detido, constando que se realí
zavam em sua casa, frequen
tes r�uniões dos súditos do
"eixo" .

ANO XXVIII IN. 8563
�==��=-����������������==��==�����������=�====��==��

Esses bombardearam
Tóquio

Nova Iorque, 16 (A. P.)
Em irradiação procedente do
Cairo, Leslie Nichols, corres
pondente mundial de broad
castíng, anunciou terem pas
sado por alí, vindos da China,
de regresso à pátria, 11 dos 79
pilotos aviadores que partici
param do "raid" contra Tó
quio, comandados pelo briga
deiro James Doolittle. Disse o
locutor que alguns dos 11 ho
mens estão feridos. O local
exato de procedência dêsses
pilotos não poude ser revelado.

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI-

A esposa acredita
que foi sui�idio

Santos, 16 (Meridional) - °
japonês Rinha Shimaburú foi
encontrado, esvaindo-se em
sangue, em uma horta ao
fundo de sua casa, tendo mor
rido, pouco depois, nos braços
de sua esposa. Esta acredita
que se trata de suicídio; mas
as autoridades estão investi- Camisas, Gravatas, Pijames,
gando. O cadáver apresentava Meias das melhores, pelos menores
profundos golpes no pescoço, preços só na CASA MISCELANEA.
estando quase degolado. ,- Rua Trajano, 12.

, j

Dr. LAURO DAURA Ml.�WA�tA e

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgic& da Faculdade
de Medicina. Ex-estagiá.rio do serviço de Proctologla

do Hcspítat Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operação e sem dôr. de Varize-s e HEMORROIDES. Método moderno de
tratamento da GONORRÉIA CRONICA. no homem e na mulher. por nrcce
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

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

·Estão A _

ansias os nazistasem
Londres, 16 (Reuters) .- A ameaça da iminente ahertu

da de uma segunda frente na Europa está causando grande
ansiedade aos alemães, de acôrdo com as informações das á
reas ocupadas, recebidas pelos círculos belgas livres. Ao longo
de todo o litoral ocupado, os nazistas estão colocando baterias
equipadas com canhões de médio e pequeno calibre, para im

pedir o desembarque de tropas, _Os alern_ã:s têm instalado,
também, baterias pesadas e canhoes de sttío, para manter os

vasos de guerra à distância.

Quando acabará a exploração?Rio 16 - Ouvido a respeito do problema da elevação do
custo d� vida, o ministro Joaquim Eulálio, presidente d� Co
missão' da Defesa da Econômia Nacional, acentuou que e p�e
ciso acabar com a praga de intermediários. ° p�drão de �Ida
atual é consequência ntural do momento em que vlVeJ?os. F'ina
lizou, dizendo que o sr. Getúlio. Vargas ac.ha-s:_ animado dos
melhores propósitos afim de minorar a situação das classes
menos favorecidas.

UM
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Afundado como o «Ark Royal»
, -

varras vezes,

Anúncio que é um desafio
Rio, 16 - Um matutino reproduz um anúncio publi

cado num quinzenário católico, editado em Canindé, Es
tado do Ceará, no qual as palavras estão dispostas de tal
modo, que formam um sigma.

A propósito, o matutino escreve: - "Trata-se, sem

dúvida, de um atrevido desafio ao povo brasileiro. Mas
serve o fato, igualmente, para que todos continuem aler
tas contra os falsos nacionalistas, cujo maior desejo é
transformar a nossa Pátria em colônia alemã".

Os Estados Unidos contam, hoje, com mais de uma dezena de porta-aviões. Este
que aqui vemos, o "Lexington", já foi afundado duas vezes pelos japoneses! Trans
porta 90 aviões, está armado com 8 canhões de 8 polegadas, 12 de S, e 12 menores.
A tripulação normal é de 2.122 homens, o comprimento de 267 metros e a enver-

gadu�� de 34 e meio, aprox�madamente.--_._------------

QUE ADIANTA PROTESTAR 1
Dublin, 16 (A. P.) - O go

vêrno do Eire (Irlanda) anun
ciou que fará enérgico protes
to junto ao govêrno alemão
pelo afundamento do navio
"City of Bremen", de 930 to
neladas, exigindo uma comple
ta compensação pela perda do
navio e sua carga. O coman
dante do navio informou a seu

govêrno de que o "City of Bre
men" foi atacado por aviões
alemães, Telegramas da Espa
nha informaram que a 6 de
junho desembarcaram em Vi
go 22 sobreviventes dêsse na
via.

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vinho CrcRsotado
"SILVEIRA"

Grlnd. T6nico

o burro caiu n'água
Lisboa, 16 (U. P.) - A im

prensa noticia que um burro
que levava uma carga de sul
fato de cobre caíu no rio Coja,
região de Satão, morrendo a

fogado.
O sulfato dissolveu-se e en

venenou grande quantidade de
peixes, que apareceram mortos
em enorme extensão do rio.

Antes de comprar
veja os preços excepcionais de

Sobretudos-üeberdlnes-Ternos
na A MODELAR

TREMEM DE MEDO OS FASCISTAS
Genebra, 16 (Reuters) -- Informações fidedignas aquí

recebidas, de Roma, adiantam que as tropas italianas estão em

grande atividade em toda a área de Sicília, onde constróem
febrilmente novas fortificações costeiras. A que se acrescenta,
essas atividades foram motivadas pelos rumores, cada vez

maiores, da abertura de segunda "frente" na Europa, uma vez
que os rascístas receiam um desembarque aliado em território
italiano.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA!

Para expulsar os nipõesWahington, 16 (A, P.) _. retirarem-se das regiões po
Grande forças de soldados fu- voadas do pequenino grupo
zileiros navais e aviadores ame- que se acha na extremidade de
ricanos enchem as pequenas arquipélago. Todavia, somente
ilhas da cadeia das Aleutas, ao nos dois últimos dias é que to
norte do Pacífico, em um es- ram possíveis as operações
forço para dar busca e disper- aéreas. Enquanto isso, tanto
sar a pequena unidade japone- o Departamento da Guerra co
sa de invasão que desembar-I

mo o da Marinha declaram não
cou em Attu e baía de Kiska, terem informações novas so
no grupo das ilhas Rat. A des- bre a batalha das Aleutas, mas
peito das adversas condições I sabe-se que todos os esforços
de tempo, segundo assinalou o estão sendo empregados para
comunicado da marinha on- I expelir os invasores, apesar de
tem, já a aviação norte-ame-I seu pequeno e quase inofensivo
ricana, forçou os invasores a I número.

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

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com
ragu larizações,

livros,

presteza serviços
registro de firmas,
petições, etc.

de
de

A última hora, Injuriou o Papa
foi adiada Rio, 16 (C. P.) - O Conse-

Rio, 16 (C. P.) -r--r Estava a- lho Nacional de Imprensa, sob
nunciada grande demonstra-' a presídencía do sr. Lourival
ção de desagravo, dos alunos' Fontes, tomando conhccírnen-
do Colégio Pedro II, pelas re-I to de uma publicação incerta I

I d t
.,.,

b ti I d
".

b
r

petidas agressões sofridas pela I
no jornal "A Flama", que se pe a « es rUlçao es a» a naçao c ecanavegação brasileira, com sa- edita em Uberaba, Minas Ge-

crifício já de dezenas de vidas I rais, contendo expressões ínju- Washington, A 16. (Associated Pre�s blic� ?a Checoslováquia, exprimeriosas ao Papa Pio XII reco-
- Corresponelencla. �e KARL BAtJ- �'ratrdao pela. condenação do mc�de oficiais e marinheiros da

.. _, MAl\') -- 1\ destruição de algumas Gente ele Lídice, por parte da opr-Marinha Mercante Nacional. mendou a interdição do fun- aldeias alemãs por meio de bombar- nião pública norte-americana, mas
As 16 horas, porém, uma co- cionamento do aludido períó- dcio aéreo acaba de ser pedida as declara que "não é bastante a con

missão de alunos daquele esta- dica até ulterior deliberação. nações
_ UlJ�das p_or. Juan M_a�ryk, den�ção do crime';;belecímento cientificou a ím- Homologando êsse ato o díre- ';lce-pnIllC:iro l111�Istro e 111l111,stro I

DIZ Masaryk: Parece-me que
• "."

' . -Ins Ilclaçõcs Exteriores do governo c legou a, hora de fazer os alemãesprensa de que a projetada ma- �or g:l aI do D;p� determinou da Checoslováquia TI? _exílio, como pagarem na mesma.moeda. Para mimnifestação ficara adiada, por ímedíata expedição das neces- represálln da destruição da aldeia a luta deve ser dr-nte por dente,
não terem sido completados sárías comunicações ao chefe' e!lCca de Lídice, por parte dos na-I o}h? por olho. (I no.nbardeio d� <'::0-
todos os preparativos. de Polícia de Minas Gerais, pa- aistas, Iônia de� aos alemaes uma �Içao;. ..

.' ° pedido do "ovêrno da Checos- mas precisam aprender mais. Sera
. sumpnmento da refenda lováquia foi feito formalmente nor : quisermos .enfraquecer a. nação ale-declsao. int.mnédio tia legação da, Checoslo- ma, se quisermos re�uz�-la ao que

_

I váquia
em Londres. merece, devemos agrr ll::lpl�ca�e�-Cabelos brancos 1 LOÇAO A declaração de Jan Masaryk, mente, .como ela age: Nao e fa_cI}MARAVILHOSA ! descendente do fundador da repú- para mim fazer a seguinte sugestão:

acho que os bravos e maravilhosos
pilotos aliados devem destruir al
gumas aldeias alemães e para cada
homem, mulher e criança indefesas
dos países ocupados pelo inimigo, o
mesmo número de alucinados ale
mães deve pagar o preço supremo,até que todos apaguem de si mesmos
a repugnante memória - daquelehomem tenebroso - Heydrich".
Londres, 16 (A. P.) - O presidente do govêrno checo no exílio, sr.

Eduard Benes, declarou em discur
so irradiado para o seu povo, pelaBBC, que a lei militar checa prevê
a pena de morte, que será aplicada.depois da guerra, a todos os nazis
tas responsáveis pela "destruição.bestial" da nação checa, "No primeiro dia de vitória - declarou Be
nes - a política de responsabilida
de pessoal será impiedosamente
posta em prática contra "todos
os expoentes do Partido Nazista c
do govêrno do Reich, no território.
checo, a começar pelo ex-protetor
Barão Von Neurauth e todos os
"leaders" da Gestapo" e suas for
mações, enfim, todos os alemães
empenhados na administração politica e militar na Boêmia e MQrá.-r
"la»�

. ._ ..
'

Machado & (ia.

RESPONSABILIZANDO OS NAZISTAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diga isto
a

seu Marido

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

I
* * *

I Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

-----------

Belem, 15 - Em entrevista,
o general Zenóbio Costa mos
trou-se magníficamente im
pressionado com os resultados
dos recentes exercícios de de
fesa anti-aérea e agradeceu ao

povo, imprensa e autoridades
a cooperação nos trabalhos
executados. Advertiu que em
bora afastada das zonas de
guerra, Belem não está livre
de um ataque aéreo. Amanhã
serão realizados exercícios mais
amplos.

Não sabe que a diarrhea é
um perigo para a sua vida.
A mamãe porém sabe que
nesse caso deve dar - lhe
immediatamente Eldofor�io,
o remedio sem igual" contra
esta terrivel doença.
Para combater as diarrheas
nada existe melhor B

A
que 05 famosos BAYER
comprimidos de E

R.

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

Iliiiihilll_
Solidariedade dos estudantes
paulistas ao povo mexicano
Rio, 15 - o embaixador me

xicano recebeu, em audiência
especial, o representante dos
estudantes paulistas, Wilson
Rahal, portador de uma men

sagem em que afirma que a

declaração de guerra ao "eixo"
agressor, nipo-nazi-fascista é
a mais valiosa contribuição à
causa sagrada das Américas e

que servirá de incentivo aos

povos livres do mundo.

COMUNIDADE DA CAMP.ANHA
DO FOLE

383
foi o número de aviões abatidos
durante o mês de Maio p.p.

ALUGA-SE
Para tamüía de tratamento

aluga-se. 3 Avenida Mauro
Ramos n-. 156, um prédio de
2 Pavimentos, com garage.
tnío rm ações pelo tele pho ne
n-. 1658,

-------------_._ ..._-------------_._--------------

Defesa anti-aérea
em Belém Absurdo

A notícia de que vários

dirigen-j
para evitar partidarismos prejudi

t�s do Reich estariam tomando me- ciais. 'Quando a Alemanha se viu
di das para se acolherem cm países assoberhada pelas necessidades, as

estrangeiros, ainda neutros, ternen- fronteiras neerlandesas se abriram
do um desmoronamento do nazis- para as crianças germânicas esfai
mo, foi comentada pelo rádio ale- madas se alimentarem do leite dis
mão, que a considera absurda. Não tribuido à infância do Reino. Quan
�,'taJ1l0S longe ele concordar C01D <t do o exército alemão foi fragoro
classificação e, lan lo quanto a pro- samentc derrotado no setor Rheims
paganda de Berlim, reconhoccruos Soissons, pedindo armistício, o Kai
a impossibilidade do que foi divul- ser pôs-se ClU fuga, ínstalando-si
gado. num castelo da altiva nação hátava
Não é admissivel que os mem- que o acolheu. Os aliados /itorio

bras do gang totalitário pensem em sos solicitaram ao govêrno da Haya
fugir, quando soar a hora do de- a entrega do criminoso coroado, e

sastre do prussíanísmo . Não pen- a resposta da soberana foi um

sam decerto em tal, porque não ha- "não" formal c decisivo.
verá para' onde êlcs fujam, nem Os tempos correram. Hitler ar

povo algum que os acolha, nem es- regimentou aqueles alemãozinhos
conderijo de qualquer espécie de de 1914 a 1918 c invadiu o solo ho
onde êlcs não possam ser retirados laridês, por não precisar de leite

mas ele sangue, por não carecer de
generosidade mas querer espesi
nhar e humilhar.
Hoje, pois, Guilhermina c os seus

súditos já viram que os vizinhos
germânicos não mereciam um Ira
tamento humano; já compreende
ram quanto fizeram mal em não
cooperar com os que deviam ter

punido exemplarmente os crimino
sos daquela época. E, quanto CIOS

arrependimentos dos aliados por
acredi tarem n u III a regeneração
prussiana, nada é capaz de os ex

primir.
Dêste modo, aí se tem o absur

do da hipótese de uma fuga de Hi
tler e seus comparsas de todas as

nacionalidades. Ou êles imitar-ão
Nero até na covardia do gesto fi
nal, ou serão escorr-açados por to
elos os povos, até caírem nas mãos
vingadoras elos que lhes farão a

necessária justiça em nome da ci
vilização ultrajada.
("Correio ela Manhã").

para o merecido castigo.
O mundo já aprendeu bastante,

pela repetição de fatos históricos,
o que são os alemães e como cos

tumam proceder segundo as cir
cunstâncias em que se encontram.
Quando dispõem da fôrça são ine
xoráveis. Quando estão vencidos
justapõem as mãos a implorar cle
mência, ajoelham, roiam-se aos pés
do vencedor e rastejam coleantes,
confiados numa distração do ven

cedor, ainda que para aproveitá-la
hajam de esperar quinze ... ou vin
te anos.

Na situação atual, é preciso nun

ca esquecermos o que se passou
com a Holanda, e sempre o repeti
remos para que ninguém perca da
memória um fa.lo que é bem elu
cidativo.
Durante a outra conflagração, a

minha Guilherrnina orientou a po
lítica do seu país no sentido ela
mais perfeita neutralidade. Ali nas
vizinhanças da fogu�ira tudo fez

-

Crédito Mútuo Predial
---_._---- --------- ------ -

Proprietários: J. Moreira & (ia.
6 DE MAIO

INDICADOR MEDICO

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

I AssisteE�: pr��o��os.Y ;��';!�e�.?�specia.lista do Departamento de Saúde do Estado.----- Consultas das 14 às 16 horas. diariamente
Rua João Pinto - 7 (sobrado)

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Oialma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com pr!\t1ca nos hospltaís europeusCHnlca médica em geral, pedlatría,
doenças do sistema nervoso apare-lho genito-urlnarlo do ho�elJj

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clfnlca com o
dr. Manocl de Abreu Camnanarlo
SElo Paulo). Especializado em HI·
giene e Saúde Públlca, pela UnIver
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

flORIANOPOLIS

j

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

Corpo clínico: Drs, Djalma Moellmann, Ricardo Gotts-
mann e Aurélio Roto� -c

-,

Raios X, Raios ultra-violetas e é:fra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádíca,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de 1R, 2R e 3R classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com to.as 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 q53 - Florianópolis

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

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

Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto
ou adoentado, com .ernpachamento, pêso, dôr e outros desarranjos
do estômago, a Iingua suja mau gôsta, na bôca de manhã ou durante
o dia, pêso, calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo, certas
coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer, pregui
ça e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do ven

tre, muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de
vomitar: mau hálito. indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos
estes sofrimentos são causados por substancias infectadas e fermen
tações tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre
Livre sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sotrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substanclas
infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem cau

sar a todo o organismo.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôansnn)
ACOMODAÇOES PA.RA DE5CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

I consult�:. RU�:O�i:�
-

:���;�:Cia
'45ó

�-------_-!I Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Dr. MARIO WENDHAUSEN - (diplomado pela
. Faculdade Nac.

de Medicma da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Dellartamento de Saúde

Consultas das 5 horas CLINICA MÉDICA .
em deante. Moléstias internas de adultos e crianças.

I
RESIDENCIA: Consultório: RUIi Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426

Rua Blumenau, 28
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 _. Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.
------;

I Dr. Antônio Moniz I Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA Dj�etoéa�����S��:1de Aragão . A ., Florlanopohs

ME'DICO
ReSIdenCIIl e Consultorio: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia e Ortopedia. Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Clínica e Cirurgia do Fisioterapia: ,Dilitermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
torax. Partos e doenças CONsULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante. A.S 4as. e

de senhoras. Sábados: Das 3 às 6 horas, - Fone 1 644
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Foi entregue as prestamistas Norma Menezes Reis e

Nadyr Reis residente em Rio do Sul
.

'

poasuidora da caderneta n. 1082,1 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

-_ .._---------

�--------------------�

Dr. Z. 'DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clíní ca
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, 55.

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

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

operações de plástica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 12, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA

MÉDICA
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Ausente durante o corrente mês.

.. -----------------------------------------------

18 DE JUNHO
um formidável sorteio realizará 8 Crédito Mú
tuo Predial, DO dia 18 de Junho (õa.Ielra),

com prêmios no valor de

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

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

Mais

----..----------------------------------......

Consulta médica gratis !

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

Geral
CONSULTO RIO :

Rua Felipe Schmtdt=-Editi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Contribuição apenas 1$000

I

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátlca no R!o de Janeiro

Consultas diariamente Pe�a manhã: das �O ás 12 horas
a ta.rde: das 15 as 18 horas

Consultório: Rua Juãu Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinbo, 23.

"

Dra. S(hweidson

......� �_ .

Josephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Ausente durante o corrente
A

mes ..

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

A CASA «A METRÓPOLE·
Com calçados para todo gôsto e todo preço.

V. S,. també� é convidado pano visitar-nos sem com
prormsso. Nao compre, pois, o '" u calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A \ ETROPOLE. de Sabota &

Silva, à rua João Pinto, 4.' 26v· 2g

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .team» de Himmler

I contra o de Gcering
Estocolmo 15 (R.) - Infor

mações proc�dentes da frontei:
ra alemã anunciam que esta

I aumentando a tensão entre
Himmler e o grupo de Goering,
composto de proeminentes in
dustriais e generais.
A camarilha de Goering,

prevendo a derrota, está fazen
do todo possível para se livrar
de suas consequências.
Revivendo o estribilho do

"perigo comunista", êsse gru
po está empenhado em obter
uma aproximação com os Es
tados Unidos, como passo pre
liminar de sua campanha.

���QAti.�.e ��O�U�T�l�OO��T�e�rç�a�-f�e�ir�a..I�6..d.e..J.u.n.h.o..d.e..�19.4�2 3
__

,}

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

EDITAL
FORNECIMENTO

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 os artigos necessários ao seu consumo, durante o

semestre de julho a dezembro do corrente ano.

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

Consistório, 10 de junho de 1942.

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

o famoso a�v!ga�o �m�10 Marco Tú-Ilo Cícero arrazoou em pról de sua casa
- "pro d01110 sua".

Seja-rue lícito, a mim, arrazoar em

pról da minha Santa Catarina, a quem
elesejo o máximo desenvolvimento e com

pleta felicidade.
Trata-se, nada mais nada menos, de

interessante folheto "Instruções sobre a

Cultura do Linho", amplamente divulga
elo neste Estado, pelo Chefe do Departa
mento da S. A. Young, em Mafra.

O folh",o traz como prefácio palavras
estinluladoras, que evocam ensinos para
resolver o problema do linho, com in

tenção eligna de aplausos; sendo-o, con

tudo, de resultado prejudicial, porque,
nele o A. emitiu instruções sem primeiro
documentar-se probamente e sem muito
refletir antes de tomar da pena.
Tomando-lhe o pulso, medindo-lhe o

ésto, é ter logo a certeza de que há mais
coração ali do que cérebro, há mais sen

timentalidade do que técnica.
Sem discordar elo capítulo "Terreno",

chamo atenção dos que me lêem para o

ela "Rotação", que é indefinido, incom

preensível, absurdo. Vejamos:
Indefinido - porque não diz que ela I'é a variação ordenada das plantas em

Iuma mesma exploração rural.
O Eng. Agr. Carlos Praderf diz: "Lo

fundamental es recordar que la agricul
tura científica exige la rotación de cul
tivos que aseguran los mayores rendi
mientos y la m ejo r conservacíón de la
trer-ra". C0111 êste fim, as experiências
são ínúmcras a respeito do cultivo elas
lináceas.
É incompreensivel - porque nada se

explica. da ordem da sucessão das cultu
ras, de maneira a proporcionar ao linho
condições propícias ao seu desenvolvi
mento e bõa produção,
É absurdo - porque o A. afirma que:

"os lugares onde foram plantados o tri-
go, aveia e derna

í

s cerca is ele inverno

Farmácia (Esperança))do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.-·-Artigos de borracha.

DESPERTE A BlllS
DO SEU FIGADO
Sem Calornelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
leu fisrado deve derramar, diariamente.

a.o estomago, um litro de bílis. Se a bilis não
corre livremente, 08 altmeatee não são
dh:erido! e apodrecem. Os gazes incham o

estoma2'o. Sobrevém a prisão dé ventre.
Vaca serree-se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é ummartyrio ..

Uma simples evácuação não tocará a

ama. Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente' esse litro
de bili8, e você sente-se disposto para tudo ..

Não causam damno; são suaves e contudo
.10 maravilhosas para faz.er a bilis correr

Ilnemente. Peça as Píllulaa CARTERS
para o Figado. Não acceite imitaçóat-
1'l'eÇ9 3$000

PREÇOS
Garante se a exata observância no receituário médico

MÓDICOS
Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado, frente à Casa Hcepcka),

FONE 1.642

Fios A.YllIORE'
«Dois Cachorros» e «Pescador»

(Torcido e Destorcido)

Armazem Kotzias
42 - Rua Conselheiro Mafra - 42

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6'-2

(Defronte à casa Hoepckel

Pois eis a cha-
_.,..,,�

ve para a sua

Iacíl solução:

PEITORAL' DE
ANACAHUITA

"'-'-�""""@'

IOFIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
�__�T__---- --__--__---- ��.'__

V'-31

R.

renda

GRIPPE
� grippe segue frequentemente OI

'1Sfriados. Corte estes prompta
mente, friccionando o peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vide
VapoRub. Descongestiona o peito,
facilita a respiração, acalma a tosse,

Dii
Desaparecido o

general Tinker
Washington, 15 (R.) - O

Departamento de Guerra a
nuncia que se acha de -apare
cír'o desde a batalha de Mid
way o general Clarence Tin
ker, comandante das ferças aé
roas havaianas.
Clarence Tinker partiu de

Midway no dia 7 de junho, co
mandando aviões de bombar
deio, em ataque contra a es

quadra japonesa. O seu avião
- ao ser visto pela última vez
- descia rapidamente em di-
reção ao mar. As tentativas de
localização do aparêlho resul
taram infrutíferas.

AVISO AO POVO (ATARINENSE

Dr. G. I

Registradoras
��Ameríca'

Modernissimas, registrando com Impressão até 999$900.
Venda em 12 pr estações por 2:950$ a titulo de propagan
da. DISTRIBUIDORES GERAIS NO BR�SIL- CARU &: CIA

RUA RiacbueJo, 44 A.-Rio de Janeiro
HONRAR A INDú'STRIA NACIONAL, FICANDO BEM sER
VIDO

devem ser evitados".
Sím: 111as quern é, aí'inal, o Conse

lheiro? Donde lhe vem esta autoridade,
tão alta em agricultura especial?
Não me consta que alguem tenha pro

eluzielo algum trabalho sobre experiên
cias suflcien temente elucídat ívas que ne"

gue as vantagens de rotação dos cereais
de inverno com o linho ou que justifique
o entusiasmo elo sr. Chefe elo Departa
mento l, em Mafra,
"La Estanzuela, Uruguai, recomenda

vários sistemas para rotações, entre êles
se destacam: Sistema V (Trienal) - 1)
Aveia 2) Linho, 3) Trigo;' Sistema Sep
tenal - 1) Milho, 2) Trigo, 3) Cevada,
4) Trigo 5) Linho, 6) Trigo, 7) Aveia.

Os E. U, de Norte America têm levado
o linho como cultivo de encabeçamento
nos terrenos recem-trabalhados como

(pioneer Crop) , 1) Linho, 2) Trigo, 3)
Aveia, 4) Milho, 5) Trigo, 6) Cevada,
7) Reserva, Êsses ensaios sistemáticos
sobre o problema das rotações, e com

pletados por observações em cultivos
extensivos, admitem como sattsf'atór-ía a

produção do Tinho, por êsses processos.
Portanto, a rotação será entre os ca

tarinenses, que têm pouco terreno e qua
se sempre plantado com cereais de in
verno, U111 meio importanta para rnelho
rá-Io, em cultivando linho.
As indicações fornecidas pela "La Es

tanzuela" e Norte Amer-ica são suficien
tes para os agricultores meterem mãos
à obra, livrando-se assim dos prejuizos e
elo desânimo que lhes adviriam se se

guissem as Instruções da S. A. Young.
Dar instruções para o cultivo do linho

é cousa que se não consegue tão facil
mente em face da atual cultura científi
ca, dispersiva; e. só de pessõas reconhe
cidamente competentes e com creclen
ciais para o assunto ou pelo Fomento
Agrícola Estadual ou Federal, à cuja
'frente se encontram àgrônomos do maior
conceito, poderão os agricultores obter
ensinamentos para o cultivo desta plan
ta, corn os necessários processos e ma

quinismos de que a técnica dispõe.
A minha tarefa devia limitar-se, por

tanto, a lastimar a coragem de um A.
que vem, assim, zombando da credulida
de dos lavradores catarinenses, tratar, em
letra de fórma, questões que desconhece
por compléto, e apontar-lhe fontes onde
poderia ir abeberar-se para depois dis
correr sobre o assunto ('0111 pleno co-

nhecimento de causa,
Mas se eu me recolhesse ao silêncio,

haviam os catarinenses (a quem eu te
nho falado sobre o "linho"), de supôr
que a verdade estava nas "Instruções da
Young" sobre essa cultura.
Afinal, os filhos desta ter-ra querem

que os entusiastas pela cultura desta
planta textil trabalhem com todas as fôr
ças e por todas as fórmas convenientes
no sentido de estabelecer um melhor en
sinamento para o desenvolvimento do
linho; - querem demonstração e crítica
da mesma, e não tiradas de retóricas e
nem especíósas Iocubr'ações pseudo-cien
tíficas.

A. T. B.

elerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.'-68.

linha direta Porto Alegre- Florianõpolis

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

Motolov Viajou pela
sub-estratosfera

Londres, 15 (Reuters) - O
avião em que o sr. Molotov e
sua comitiva viajaram para fI.

Grã-Bretanha e, depois, para os
Estados Unidos, foi um apare
lho sub-estratosférico, cuja tri
pulação era inteiramente cons
tituida de russos.

Um dêsses tripulantes era o
ex-londrino Smith, que foi para
a Rússia há alguns anos e ali
ingressou na Aviação soviética.

ChavesAumente sua

desde jáPessoas residentes em qualquer praca deste Estado ou
do pais, sem pr ejuízo das suas ocupações, terão sua ren
da aumentada imediatamente, num ramo distinto, Iacil e
de futuro. Escreva-nos sem compromisso, pedindo mais
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo.

perdidasGratifica-se a quem, ten·
do encontrado um estojo
com várias chaves, perdido
entre o Mercado e rua Gral.
Bittencourt, o entregar à
rua Fernand.o Machado, 38.

5 v.-3

Doriotistas contra
Lavalistas

I
Vichi, 15 (U. P.)-O sr. Jac

ques Doriot tentou 'apoderar
se do govêrno da França .

Vichi, 15 (U. P.) - O sr.
Pierre Laval acaba de acusar
o sr. Jacques Doriot de ter ten
tado se apoderar do poder.

CASAS Precisa com-

prar ou vender
Procure Campo
Rua Deodoro 35

30v·IS

uma casa?
lino Alves.

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

Esteves Junior, 48 .

•.ií!&UiiitJF.lJ_�iQ&tZJ!.&

....__...:-_..... I Dr. AD�OL�ZVILA IFogos Ad r ian in08 I
ADVOGADO saida�:eP;���an���!e�s �rç!�,,!ãs�bados

f tas Joaninas de Santo Antônio, São João, Rua Vida I Ramos, n-, 30 Saídas de Porto Alegre para Florianopolis
Para as es

São Pedro e Santana ============ às quartas e sábados
ALEGRIA DA PETISADA Vende-se ou aluga-se Saidas de Araranguá às quartas,
Encontra-se à venda no

A casa sita à rua Frei "Co- sáoados e domingos
Armaze'm Kolzias neca ri." 70. Tratar no

Ban'l Aqente em Florianopolis: MARIO MOURAco de Crédito Popular e

42 ._ Rua Conselheiro M"afra _. 42 Agrícola de Sta. Catarina. PRAÇA lf'l DE NOVEMBRO
di! = I lU Rua Trajano, 16. V-33 ., ..

··

w _

BEII ESPECIALIDADE"
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE (Marca registrada)
_l.o 4.••• f.lta" •• O••• als_._'

o sabão
"VI
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DURIO .TE8PEBTINO
Redação e Oficinas A, Rua

João Pinto D. lJ

T_eL .l�'- ex.�m
-

:ASSINATURA8

lia CapJtah
h•...... _... ...,.
Semestre _ ••_. 15$000
TrImestre • • •• •• 15$001
Ha. .••_ ••_•• I$0OI

lfo Illterlori
lloo ..•••••••••• IB$OOI
Semesú'e .• __ ••• 80$001
Trimeatre •• __._ I8$0OI

AnÚDCi08 mediante CIOIltl'at.o

Os originais, mesmo não pu.
blicadoa, não serio devolvidos
-

A direção não 8e responsabi
liza peJos conoeitos emitidofl

DQIJ artigoe aaUnad08
� �

I I
I

Farmácia N. Senhora
Aparecida

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

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

I·

_ -
�

...

• 'C re...
�..--.._....I........�

C·._

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS;
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALeIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálido.. Depaupe"dos,
Esgotados, Anêmicos, Mã ••
que criem Magrol, Criançal
roquíticII, receberão • toni-
ficação ge,,1 do organilmo

com o

Sangue nol
Lic. D.N S.P. n: 199, da 1921

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

i $8 S i• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento.:
: das melhores fábricas do país, são

I i encontradas nos balcões da
•
..lODO
•

: Díáríamente recebemos novidades•

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone I514
• I.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-_._-

v.s. J A' PENSOU NO FU- I
TURO DE SUA FAMILIA ?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes rr.v IS, 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.

Oas A

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Irelano n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certilloado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestímos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa E conomíca Federal para li v eno»

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

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

Mantem carteira especial para administração de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A.,.iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 70/0

Aceita procuração ne ra receber vencimentos em to
das aR Repartições Federais, Estaduais e Muntcípaís.

B &

3Õv. o.l tv- l ô

--_._-----

VENDEM-SE l�:" �����-
do conforto, móveis para ga
bíuete , quarto para casal f'

solteiro, sala de jantar e vi
sita, copa e cozinha. Ver e
tratar à rua Joinvile, No. 10

15 v, aIt·5

Vendem-sePor 7:000$ um
terreno de

14x29, cercado de arame far
pado, uma casa de 5X7 rnts.
com luz elétrica, água potá
vel, móveis etc., à rua 15 de
Novembro, na " Ponta do le·
al "

(praia). Tratar à rua Joín
vile, N°. 10 15·v. alt. 5

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à rua
Esteves Junior, 135. V 20

Precisa-se
de um casal moço, sem fi·
lhos, para trabalhar na chá
cara da «A Floricultura»,
preferindo-se casal nlorador
de sítio. 15vs-6

a6

..
•
•
•""""
•
•
•
•
•
•

As tres figuras ao lado representam:
ao alto. um microscopia; ao centro, a ccr

beca de um verme} la Opilação grudado
no intestino de upf opilodo: e, em baixo, a
bocca do mesrno'Terme mostrando os den
tes. por meio dos quaes se agarra á mucosa

do intestino. ,

Graças ao grande augmento que o mi
croscopia permilte. póde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicar o
doente: a boccc. sendo uma especie de
ventosa, chupa um pedacinho de mucosa

que enche a sua cavidade e nesse peda·
cinho se enterram os dentes minusculos que

c o ultima figura mostra.

}! Assim, fica o verme solidamente instol-
.

lado, suçcmdo, dia e noite, pequenas quan
tidades de sangue, através o insignificante
orificio aberto pelos dentes, ao mesmo tem'
po que lança no sangue um veneno próprio,

Esse é a obra de um verme só. Imagine-
se, agora, o mal que fazem os milhares de
vermes que uma mesma pessoa póde trozer
no intestino e ter-se-á ideia da gravidade
desta doenca que tanto ataca a população
do Brasil.

t� Felizmente a Opilccéo é combatida
,

com eHicacia pela Neo-Necatori.I'la. Uma
; só dose de Neo-Necatorina basta. as mais
" das vezes, para matcu todos os vermes da

....... Opilccdo, limpando completamente o in'":;

li
testino do doente. .,

.
'

ecatorDna

abe O leitor que é isto? '

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

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

Clube CivlI Catar inense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes ti fiscalizado pe lq snr. Frauklin Ganzo.

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

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

v. 20
-------------------_._-_.

tornar o

.'0 e poroConlfl I.) liminon-• I dado, e

lave u spinnos,pe e
, e e

.

moncl'os I irrita-do o pe e
c. r)

suavizando Sp..BÃO RUSv
Usedo. líquida.sólido ou

<'Representação
folhinhas))

Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de 45
anos, procura representantes e viajantes, vendedores ativos, na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

PROGRESSO
Ofertas à Caixa 1943, São Paulo

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

Companhia « Aliança Baía B
�----..........------------------------.....--.... ---

Fundada em 1870- Séde: BAIA
Seguros rerrestres e Marítimoa

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado

-

Rs 9.000:000$000
Reservas, mais de, »54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, » :l.929.719:000$000
Receita » 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro 85.964:965$032
Sinistros pagos 7.323:826$800Bens de raiz, (prédios e terrenos)>> 22354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freir e de Carvalho, Eprphanlo Josedi: Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & Cia.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal lf)- Teleohone IOB3-l!.nd. lei. c ALLJANÇA»

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. Itajaí,

IBlumenau e Laqes.
----�.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cumprindo AO PE' DA LETRA a promessa
de que fariamos

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

as últimas e belíssimas novidades recem-chegadas:

Para Senhoras
Manteaux tipos Americanos a 150$000
Tailleurs pura lã a 140$000
Casacos 3[4 a 65$000
Copos de borracha estampadas.
artlgo moderno a 110$000
Blusas de lã a 25$000
Blusas bordadas a 18$000

5

Para Homens
Capas de gabardines desde 145$000

» » 1/2 cinto
Inteiramente forradas a seda, a 240$000
fSweters de pura lã a 30$000
"!'ernos de fina confecção a 110$000
Capas impermeáveis superiores a 135$000
Sobretudos finos, grande novidade.

Para Criancas
Grande sortimento de:
Sobretudos - Capinhas - Pcriche,
Pu Ilower s e lindíssimoa casaquinhos para meninas.

Não comprem sem verificar os nossos
preços!

IIA MODELAR"
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).

\I Abundantes auxílios yankees
Moscou, 15 (Henry C. Cassí-

\estrada
essa que continúa a

dy, da Associated Press) - funcionar normalmente, ape
Nas linhas russas de retaguar- sar do intenso bombardeio aé
da se estão ultimando os pre- reo alemão a todas as comuní
paratívos para a distribuição cações com o Ártico.
dos suprimentos militares, che- Êsses suprimentos, chegados
gados em correntes ínínter- do,", Estados Unidos, constam
ruptas, dos Estados Unidos, de de material de guerra e armas
conformidade com as opera- em geral, matérias-primas e

ções recentemente realizadas gêneros alimentícios.
nas bases da lei de "emprésti- Uma das estações da estra
mo e arrendamento". Êsses su- da de ferro de Kirov foi atin
primentos se encaminham, . gida por bombas e outra foi,
preferentemente, pela estrada temporariamente, ocupada por
de ferro de Kirov, que liga os soldados finlandeses, logo, po
portos da Rússia Setentrional rém, dela expelidos pelos pró-
com a parte central do país, prios funcionários e operários.
�U' ___

Representantes:
MACHADO & Cia.

Comprai na CP.SA MISCE •••••••••••• n ••••••••••••
lÂNEA é saber economizar' • -. , •

ODO"�'M,��:T��'OU"'M' i FILHA I MAE I AVO I ideiros, Juiz Substituto, no exercício dO. To-das de'vem us�r a _cargo de Juiz de Direito da Comarcade.... \..iI
'I'ijucas, na fórma da lei etc.

. • •
Faz saber a todos quanto êste edItal,

• •com o prazo de 20 dias, virem, que o

porteiro dos auditórios dêste Juizo, ou • •
quem suas vezes fizer, trará a público • •pregão ele venda e arrematação a quem
mais der e maior lance oferecer, sobre • (OU REGULADOR VIEIRA,' •
a avaliação, no dia 3 de julho do cor-

• •rente ano, às 11 horas, na frente da Pre- A MULHER EVITARÁ DORES
feitura Municipal, os bem: pertencentes • •
ao espólio de Sebastiana Florentina da

• Alivia as Cólicas Uterinas
Silva, 'os quais são os seguintes: Trinta e •
oito metros e meio de terras de frentes, • Emprega-se com vantagernpa- •
com mi! metros de fundos, sitos no Dis-

•
ra combater as irregularidades •trito de São João Batista, frentes ao das funções periódicas das se-

Norte do Rio Tijucas e fundos ao Sul • " '�'
_. nhcras. E calmante e regulador •

no Ribeirão das Águas Negras; extre-

•
�..

d f •mando com terras legadas a herdeira AVOt�.): -, '
eSS8f'l un�ões.

Maria Rosa de Amorim e com quem de • /YZ""-<* ",," FLUXO-SEDATINA, pela sua •
Direito com a área de trinta e oito mil. ��r�' :?'4':.f'�1 co�prov8da eficácia, é muito re- •e quinilentos metros quadrados, avalia-

�'�':!-' certada DAv
'

dt • ::::...��'\ �A
•

,>1\
_.

- e ser usa a' com •dos por dois contos de réis. U� ou
..

ro
-

,�,., � confiança.terreno sito à margem Sul do RIO TIJU-
•cas distrito de São João Batista, com �'J; ;..,,·Z FLUXO-SEDATINA encontra-se •

dez'essete metros e seis decímetros de. l�é'F(iH MAt em toda parte. •
frentes que fazem ao Norte em terras .de • •Januário José Soares e trezentos e trm-

ta de fundos que fazem ao Sul no Ri- ••••• 5 .
beirão das Águas Negras, com a área de

�����Sm�V�l��o;�:t;�/d���nt��et:i� ;��: Inglaterra, poteA'nCI-a europe' I-aUma �asa construida de madeira, ava-

liada por quatrocentos mil réis. Duas

pequenas casas, também constrtlldas d.e
.

avaliadas por quatrocentos ml.1 Estocolmo, 15 (Reuters) - "A Inglaterra será agora uma
madeira, A' ,-

tído mai I d Iré ís, Cujos bens vão a praça a requ,:l'I- potência europeia no sen I o mais ato a pa avra e OS peque-
mento do inventariante, Durval Amorrm, nos países europeus não podem ter nenhuma razão de queixa
para pagamento de imposto� e cus�aes. t� I contra êsse passo resoluto da Grã-Bretanha na cena européia"
para que chegue ao conheCImento "N I "

d íram arremetar passou-se - escreve o Dagens y reter , comentando o tratado de a-
os, que os quel '

.
I

.
., •

o presente edital, que será publícado na líança anglo-soviético.
Imprensa e afiXado no logar do costume,1.---------------------------1iJtudo de acôrdo com a lei. Dado e passa-

do, nesta cidade de Tijucas, em treze de
I

At
'

��7:OE�� :��Olf�OZ��:���h!:;u���;���O: ença-O Compram-se barris vazios
que o escrevi. (ass) MarcJllO Joa Tratar à rua Almirante Lamego, 86,
:��:e.Medeiros. (Selos afinal). Está

con-, com ARQUIMEDES MON(jUILHOn
o Escrivão 5vs-3

Rodolfo Luiz Büchele •• •••iiiii

IDADE PERIGOSA
em que muitos jovens se vêem ata
cados de anemia, e de clorose. É
preciso fortalecer o orqcmismç, enrri
quecer o sangue. A EMULSAO DE
SCOTT - a maravilhosa combinação do óleo de fígado de

. bacalhau com cálcio e sódio -- revitaliza e robus
tece.Emqualquerépoca, nãohásubstitutosparaa

Altas novidades em Boléros

depéle

EMULSlo DE SCOTT
C(;ô-nicQ. r:la&�

Demonstracão CIVICa
Rio, 15 - Os estudantes so

licitaram às autoridades auto
rização para promoverem uma

demonstração pública em hon
ra à marinha mercante nacio
nal e às Forças Aéreas Brasi
leiras.

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A,

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO 33

Forno para Padaria
- Vende-se um forno de ter
ro duplo, marca Gebrueder
Oberle, de Baden, para pa
daria ou fàbrica de biscoutos,
ou outra<Indústria qualquer.
Acompanha-o planta, para
nova montagem. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis cenríro etros dR
largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, independente do inte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centíme
tros, comprimento dois e me
io metros. Forno aquecido
com lenha.Dois graduadores
de calor. Inlorma çõ e.s na
gerência do ESTADO. 15vl? - 2

MIL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



na bôco
uma

VERDADEIRA
PASTILHA

VALDA
é preservarmo - nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garzanta,

(

"'0 Licença do O. N. S. P. N° 186
�,�.." • de 26 de Fevereiro ço.'•

�e de 193,5 000<' 9'n/hOlO.002, EucalyplO\ O.

Ainda as batalhas do
Mar de Coral e Hidway

Washington, 16 (A. P.) -

Correspondência especial de
Edward Bomar - Uma esti
mativa, segundo a qual, a

vanguarda das forças navais
do Japão e o poder ofensivo de
sua aviação foram quebrados
pela perda, possivelmente, de
metade de seus melhores por
ta-avíões, foi divulgada pelos
círculos bem informados, de Pearl Harbour, 16 (A. P.) -

acôrdo com os últimos relató- I O comandante Arnold, que di
rias sobre os triunfos aliados I

rigiu o grupo de aviões norte
na batalha do Mar de Coral e

I americanos contra os japone
Mídway. Incluindo-se o porta- .ses, nas águas do Midway ,de
aviões "Ryukaku", afunda-Ielarou que três porta-aviões ja
do no Mar de Coral, à lista dos poneses foram incendiados de
quatro outros destruidos ao proa a popa, naquela batalha,
largo de Midway, acredita-se e que todos êles afundaram em

que os nipônicos perderam, 24 horas. Afirmou ainda Ar
pelo menos, seis dos dez por- nold que dois porta-aviões eram
ta-aviões que possuiam ao ser da classe do "Kala ", de 30.000
iniciada a guerra no Pacífico. toneladas cada um. O terceiro
Outros ainda foram postos fo- era menor, cerca de 20.000 to
ra de ação, severamente daní- neladas. Um quarto porta
ficados. Os porta-aviões afun- aviões, também, de 20.000 to
dados levaram consigo para o- neladas, foi incendiado mais
fundo do mar mais de 200 i tarde, "sendo provavelmente
aviões, além das tripulações. também afundado".

Em virtude da crescente impor
tância dos porta-aviões nas
ofensivas navais, a perda so

frida pelos japoneses é consi
derada pelos observadores
como o acontecimento mais
sensacional do desenvolvimen
to- da guerra nas áreas do Pa
cífico.

,

I

CONC1JRSO
Afim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Sucur

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

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

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

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

A inscrição 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
Gerente

Fazem anos hoJe:
O jovem Antônio Boabaid;
o sr. Augusto Matos;
o sr. Pedro Rosa;
a sta. Lígia Soares.

Orlando Fernandes
Contador

Foi nomeada Selene Fernan
des para o cargo de assistente
técnico do quadro de "estatísti
cos" do D.E.E.

,.

Decreto recente do sr. Inter
ventor Federal autorizou o Go
verno do Estado a contribuir
com a importância de . , ....

100:000$000, para a construção
da nova Escola de Aprendizes
Marinheiros.

*

O sr. embaixador José Car
los de Macedo Soares foi desig
nado para orador oficial, na

inauguração de Goiânia. S. S. é
presidente do Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística.

*

O Instituto do A çúcar" e do
Alcool editou, há pouco, dois
interessantes trabalhos:" Um
decênio de defesa do açúcar "

do sr. Joaquim de Melo, e" A

política do álcool-motor no Bra
sil". Somos gratos àquela cor

poração pelos exemplares dos
mesmos, que recebemos.

""

Dentro de poucos dias, o 0-
deon, do Rio, começará a exibir,
em sessões especiais, às 10 ho
ras da manhã, o filme de longa
metragem "A Luta Contra o

Câncer" produção da Filmoteca
Cultural Ltda, com a supervi
são e direção técnico-científica
do dr. Mário Kroeff.
Trata-se de drama real da ci

ência, contra os inimigos da
vida, dram forte e emocionante
de grande utilidade à defesa da
saúde, e que exige do especta
dor ânimo forte, dado o realis
mo de suas cenas.

TOSSE l BRONCHITES2• /
. «

FUMINA' FORTALECE'.
� . .

A's 7,30 hora!

'Uma loura no
caminho

Com Paulina Singermao e

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

Belo Horizonte)
Cineac n= 1? (Jornal) Olirnpi c
Jornal n° 12 (jornal Inglês)

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

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

o

18m RECEIOáe�f

No tempo de Mona Lisa as pessôas recelavam
sorrir porque poucas tinham bons dentes.

Mas quem usa Kolynos tem orgulho de sorrir
porque pode apresentar dentes claros e brilhantes,
que são a mais preciosa dadiva da natureza.
Kolynos é um creme dental antiseptíco e con

centrado que limpa os dentes melhor e sem causar

damno - restaurando rapidamente o brilho e

brancura naturaes dos dentes. O gosto agradavel
do Kolynos e a sensação de frescôr que deixa
são incomparaveis.
Use Kolynos e tenha o helio sorriso ela epoca I

Dr. MADEIRA NEVES

Móveis à Venda
Vendem-se os seguintes

mó veis: um quarto para ca
sal, de embuta, com' pOUCOf'
meses de US(I; urna boa gela
deira rosa; um automovel pa
ra criunÇl, sanefas etc. Tra
tHà rua JuinvilJe DO, 42.

5v,l

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Garganta do

DR. TULIO RAMOS
Assistente efetivo do Serviço de Olhos
"Gabuiel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro. com curso
de especialização e prãtíca de ouvi,
dos, nariz e garganta no Serviço do
Prof. David Sanson, na -Poltclíntca de

Botafogo - Rio de Janeiro
Praça Pereira e Oliveira. 10 -

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

------------_ .._--------------

••••••• $�••••••••••••••••••••••••••••
� .

! EQUITATIVA TERRESTRE, ACCIOENTES :
i E TRANSPORTES, S. A. !� .
8 CAPITAL •

� Subscrito: 3.500:600$000 Realizado: 2.600:000$000 :
�� , Matriz: RIO DE JANEIRO :
�� (Avenida Rio Branco, '125) :
m e
(I) DIRETORIA •
<� Dr. Affonso Penna Junlor--Presidente •
(.� Dr. José Mendes de Oliveira Castro--Více ..Presidente •
I�c� Charles Barrennes-Diretor •
� Dr. João Prcença-ülretor •
• Dr. Roberto T. Boavista-..Diretór •
• v" :��' ,'; CONSELHO FISCAL ..
O MEMBROS EfETIVOS :: Dr. Guilherme Guinle •
• Dr. Cesar Rabello •=::1 Dr. Heitor Beltrão 11:1
� .
• SUPLENTES: •
., Dr. Carlos de Saboia Bardeira de Mello •
• Ernani Coelho Duarte •
'til Dr. Arthur de lacerda Pinheiro •
� .
• Gerente Geral:-R. CASSINELLI •
• DADOS RELATIVOS AO ÚLTIMO EXERCíCIO, •
• 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-Tra"sportes-Responsabilidade ••• Civil-Acidentes Pessoais-Acidentes do Trabalho. •

: Agentes gerais em Santa Catarina: :
: MACHADO & CIA. :o RUA JOÃO PINTO, S-CAIXA POSTAL 37-fLORIANOPOLlS •
G •
@ •
f9 PARA SEGUROS DE VIDA: •
o .4 EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO' BRASIL :: FUNDADA EM 1896 •
o •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1---------------------------1

IVida Social I I Ecos e Notícias I
anrrersãrtom Entre os oficiais de nosso

Deflue, hoje, a data natalícia Exército, designados para esta
do nosso prezado conterrâneo giar no Exército dos Estados
sr. João Aureliano de Assiz, ati- Unidos, em curso de especiali
vo funcionário dos Correios e zação, acha-se o nosso distinto
Telégrafos. ; conterrâneo sr. lo tenente Hil-l

mar Cangussú Taulois de Mes-
Ocorreu hoie a data natalí- quita, neto do nosso venerando

cia da prendada senhorita Ce- I conterrâ'neo sr. engenheiro An
cília Medeiros, aplicada aluna tônio Lopes de Mesquita.
do Colégio "Coração de Jesús" *

e dileta filha do sr. João José Foi extindo o cargo de ofi-
Cupertino de Medeiros, alto cial de gabinete do secretário
funcionário do Banco do Brasil. da Segurança Pública, que pas

sou a ter, como assistente mi
litar, um oficial da Força Po
licial do Estado (no caso, o te
nente Jubal Coutinho, com a

gratificação anual de 2:100$).

Bõdas:
Festeja, hoje; suas bôdas de

prata o distinto casal sr. José
Gil, distinto funcionário do Ban
co do Brasil, e esposa, sra. Célia
Fausto Gil.
Dêsse feliz cons6rcio advieram

lhes os seguintes filhos: Valdir,
Sílvio, Ecila, Mauro, Sueli,
Nêusa, Célia e Alice.
Em ação de graças, foi rezada

missa, a ela comparecendo gran
de número de amigos e admi
radores do casal.

Clínica médico-cirúrgica do I OLTIMA HORADR. SAULO RAMOS
Espe����::ase� po�;����s de Grandes baix: estão sendo

ALTA CIRURGIA ABDOl\:lINAL: es- infligidas aos japoneses que, pro
tÔ,!,ag.o. vesícula, útero, ovários, 'tegidos pela neblina consegui-apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA ,

PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias, ram desembarcar em algumashidrocele, varicocele. Tratamento sem . . ._

dor e operação de Hemorroides e vario das ilhas Aleutianas, Os aVlOES
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso, " Gl M ." (t

.

Opéra nos Hspitais de Florianópolis. enn- artm nor e amen-
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
canos) atacaram-nas já por 3

Fone, 1009 '
V e h end f ndado umHorário: Das 14 às 16 horas, dtaría-
ez S, av O a u

.

.

mente. cruzador e avariado 1 porta-avi
�______ ões, 2 cruzadores, 1 destroyer, 1

canhoneira e 1 transporte
'"

2 7 bombardeiros japoneses)
protegidos por grande número
de caças, lançaram cerca de 200
bombas sobre Porto Darwin, a
nordeste da Austrália. Houve
poucos danose algumas vítimas.,
4 aviões nipônicos foram abati
dos.

tendo regressado da viagem *

a S, Paulo, reabriu sua Foram abatidos sobre a ilha
clínica. 5 v.-2 de Malta 12 aviões do" eixo".
................e.. ,.,.,................ *1

Mediante uma série de felizes
contra-ataques, a situação, em

Carcove, virou a favor dos rus
sos. O gral. Von Bock espera,
talvez, o resultado da luta em
Sebastopol, para lançar em ação

�������������_,_'_SO_O__m__il__h_om__e_n_s_d_e__r_e_se_r_v__a_,___

Cartazes do

Por se achar em
reparos o respectivo

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

- E CONCENTRADO

Na ilha de Timor, continuam
os guerrilheiros em ação contra
os amarelos.

Deu-se em Hamburgo vasto
conflito, por motivo de escassez"
de alimentos. Foram mortos 7
policiais e executadas algumas
dezenas de civis. Efetuaram-se
mais de 200 prisões.

..

Aviões aliados bombardearam
bases japonesas nas ilhas de Sa
lomão e Nova Guiné,

•

A esquadra russa do mar Ne
gro está auxiliando a defesa de
Sebastopol, enquanto, por terra,
as forças totalitárias apertam o
cerco da cidade.

dia..u:xwxa:o:wx:am��...""",..."M ••••• '0; �tDClC..... ali' lJiCILDaLWJtJCAODDDaaloODCooDooDClLCMKliXt ..............HOIE 3a.·telra HOIE

�---lfIOl»8r--X-'--'''"''"1---""""_"__""""'.':-:---j-jMpERI;L-CINE ÕDEON A,FsONE 1581 -

- FONE 1602 _ 7,30 horas

aparelho, este cinema
não funcionará hoje Complemento Nacionai (D.F.B.)

_ ••_ Maravilhas turistlcas

Saudades de
EspanhaCom Estrelita Castro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


