
As desordens de Hamburgo foram- por causa do café I
LONDRES, 17 (A. P.) __ o O MINISTÉRIO DAS INFORMAÇõES DIZ QUE A DESORDEM VERIFICADA I

EM HAMBURGO TEVE ORIGEM NO SEGUINTE: "OS ESTIVADORES ESIAVAM CARREGANDO UM NAVIO
CARGUEIRO COM CAFÉ PARA AS TROPAS ALEMÃS E, EM DADO MOMENTO, ATIRARAM OS SACOS DE
CAFÉ À}_,RUA, ONDE VERDADEIRA .. MULTIDÃO COMEÇOU A LUTAR. PELA SUA POSSE. A GESTAPO IN·

TERVIU, DISPERSANDO OS POPULARES".
Os franceses livres e
as ameacas nazistas
Londres, 17 (R.) - Informa

o Comité Nacional da FrançaLivre: "Até informações em
contrário, o General de Gaulle
e o Comité Nacional Francês
consideram a declaração ale
mã de tratar os prisioneiros
franceses de Bir-el-Hakeim
(Líbia), como "franco-atirado
res", uma exploração à propa
ganda.
Todavia, se o exército ale

mão cometer a deshonra de
efetuar tal ameaça, contra sol
dados que lutam pela sua pá
tria, como unidades regulares
e que têm observado comple
tamente as leis de guerra, o

general de Gaulle e o Comité
Francês reservam-se ao direito
de tomarem todas as medidas
apropriadas, como represália,
contra os muitos prisioneiros
inimigos "que caíram em mãos
das tropas francesas.

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

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

Já salvou mais de
800 náufragos•

Lisboa, 17 (R.) - Revela-se
nesta capital que o navio "28
de Maio", pertencente ao go
vêrno de Cabo Verde, já reco

lheu 800 náufragos desde o iní
cio da guerra.
Segundo comunicou o co

mandante dessa unidade lusa,
três senhoras foram salvas
quando já se encontravam em

um pequeno bote durante 16
dias. Uma dessas senhoras con

tava 72 anos.

Alguns marinheiros britâni
cos foram salvos das ondas
mais de uma vez. Quando de
sembarcaram, pela terceira
vez do "23 de Maio" disseram.
_ '''Obrigado, e até outra
vez! ".

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.lx. post.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gentel nOI princip.1s

muncípiol do Estado.
17P.

O paiol de
pólvora voou

Vendas Novas, Portugal, 17

(U. P.) - Explodiu violenta
mente um paiol de pól�ora �a
Escola Prática de Artílharía,
morrendo carbonisado o solda
do Eduardo Alves, enquanto
seu colega de nome Guilherme
Santos sofreu ferimentos _?a
maior gravidade. A explosao,
que teria sido origínada . por
imprudência das duas VItl��S
citadas, provocou a. destrl1:1çao
total do paiol e origmou. dl�er-.

sos incêndios nas imedmçoes,
a 50 metros de distância.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA!

Londres, 17 (R.) - Caixas
de chá, envólucros de sabão,
envelopes e sacos de mercea
rias estão sendo utilizados, pe
Ja Liga Livre de Cultura Ale
mã, para introduzir panfletos
anti-nazistas nas casas ale-.
mãs.
A secção da Liga na Grã

Bretanha promoverá uma exi
bição, em Londres, sôbre êste

I I· trabalho, que têm alcançado
Florianópolis Quarta-feire. 17 ríe Junho de 1942 N. 8564 � envergadura verdadeiramente

�������������������������������������������==��������. ;nacional no Reich.

Dando os ·sllInos ao fase' I·smo' o clarão de um cigarro ocasionou o 'Avião ofer.ecid� pelo
torpedeamento do navio POVO paulIsta a RAF

Londres, 17 (R.). - Fontes
Washington, 17 (R.) - O simples clarão de um cigarro oficiais comunicam que se rea-

aceso foi a causa da destruição de. um navio, segundo infor- lizou ontem, com a presença de
mou o Departamento de Fatos e CIfras, baseado em mforma- autoridades membros da embai
ções �rr�diadas pelo capitão d: um submarino alemão ao povo xada e do corpo consular bra
gerrnaruco � obtIda.s _em y.'ashmgto?-. " sileiro e de figuras representa-o refendo capitão disse o segu�nte: ,

O mar ,e?tava calmo, I tivas da colônia do Brasil, em
mas negra era a noite, quando subimos a supertícte. Nosso VI- Londres a cerimônia do batismo
gia não suspeitava de nenhum navio nas proximidades até do a

._' fe ecido a' RAF pelo. ,

di
A' .,

I t Ih R
viao o r 1

que avistou, a Istãncía, um mmuscu o pon o verme. o. eco-
povo do Estado de São Paulo,nheceu que o ponto vermelho como sendo de um CIgarro q�e como demonstração de sua so

era fumado por uma pessoa na ponte. Acompanhamos o I:avlO lidariedade com a causa aliada
por espaço de 6 horas e, quando amanheceu o dia, torpedeamo- e d drni

-

1 he. . ..,

breví t
.

dí
e sua a mlraçao pe o ro-

lo. Interroguei os prrsionerros so reviveu es, os quais me .IS- ismo e
.

d '1 t b
.

. -

d f dI' h
. arrojo os pi o os rr-

seram que o CIgarro nao estava sen o uma o pe o marm erro tânicos .

de quarto e sim por um seu colega, que viera com êle con-

versar" .

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

ANO XXVIII

Cidade do Vaticano, 17 (H-TM) - A propósito da requi
sição dos sinos das Igrejas na Itália, a Ação Católica publica
o seguinte comunicado: - "Temos serias razões para acredi
tar que a requisição dos sinos será feita por etapas, de acôrdo
com as necessidades; que se daixará pelo menos um sino em

cada igreja, à escolha das autoridades eclesiásticas; que have
rá considerações particulares relativamente às igrejas paro
quiais e que ficarão exceptuados dessa medidas os sinos das
igrejas da diocese de Roma, os das catedrais e santuários, bem
como os que apresentam interêsse artístico ou histórico. Sa
bemos que os católicos, plenamente concientes das necessida
des inelutáveis da Pátria em guerra, embora separando-se
com viva dor dos seus sinos, dos quais sentem profundamen
te toda a significação espiritual, estão prontos a seguir quais
quer instruções das autoridades com serena disciplina, pedin
do ao Senhor para que faça do seu sacrifício uma fonte de

bençãos para os combatentes e para o futuro próspero da sua

Pátria" .

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Prnto n. : 8 Fone 1.467

A
II

última
II de Lavai

Berna, 17 (R.) - Falando aos representantes trabalhis
tas franceses, reunidos em Vich í, o sr. Pierre Laval decl3;rou
que, no interêsse da França, desejava ardentemente e conrían
temente esperava a vitória alemã.

Deu a entender tambem o sr. LavaI que, dentro de alguns
dias, daria uma completa explicação sobre as leis que regem
o emprego de operários franceses na Alemanha e por que o go
vêrno do Reich tem o direito de se aproximar da França e pe
dir-lhe auxílio de maior número de operários. Cada operária
francês que vai para a Alemanha permite que um trabalhador
alemão siga para a frente oriental, a-fim-de combater o comu

nismo. Se a Alemanha perdesse a guerra, a França certamente
se tornaria comunista - disse o sr. LavaI.

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

Antes de comprar

veja os preços excepcionais de

Sobretudos-Gabardines-Ternos
na A MODELAR

BISPOS "QUISLINGS"Estocolmo, 17 (Reuters) - O bispo Stoerem, de Trond
heim um dos bispos noruegueses que se demitiu como protes
to cont'ra a expulsão do deão de Trondheim, negou-se a ofi
ciar na inauguração dos dois primeiros bispos "quislings" de

Skien, Noruega meridional. Pela primeira vez na histór�a da

Igreja norueguesa, a cerimônia, que f_:>i fixada para o dIa. 28
de junho, terá de ser presidida pelo deao Lothe, de Tro.?dhem�.

Todos os religiosos, que recebem novos postos, sao obr í

gados a fazer declaração de lealdade a Quisling, em sua qua
lidade de "Cabeça da Igreja".

�E SÓLIDA PARA U�A{1ti 1ST Ê N C I A S A O I A

Máquinas infernais na

Exposição Autí-Sovlêtlea
Estocolmo, 17 (R.) - Os nazistas fuzilaram em Berlim

sete judeus, acusados de cumplicidade num plano para fazer
ir pelos ares a exposição anti-soviética. Ao que se diz, a Ges
tapo descobriu, dentro da exposição, diversas "máquinas in
fernais", nenhuma das quais, chegou a explodir. Os fuzila
mentos tiveram lugar no pátio do quartel de "Gross Lichten
feld". Às famílias das vítimas foram deportadas.

A Gestapo anunciou aos judeus de Berlim que, se for des
coberto qualquer outro "plano" judaico contra um único ale
mão, 15.000 judeus serão fuzilados simultaneamente, em Ber
lim, Viena e Praga.

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

A propaganda anti-
I

nazista na Alemanha

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

do Hospital Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operação e sem dôr•. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno da
tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. por nrnce
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.
REsmtNcIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 1601.

Italíanos que voltam da Abissínia
Madrid, 17 (Reuters) - Os transatlânticos italianos "Sa

túrnia" e "Vulcânia", deslocando cada um 24.700 toneladas,
chegaram a Las Palmas com milhares de civís italianos, que
estão sendo repatriados da Abissínia.

Êsses navios partiram de Barberá, no dia 16 de maio, via
jando pela róta do Cabo. Grandes bandeiras vermelhas estão
pintadas nos seus cascos. A bordo encontram-se muitos médi
cos e enfermeiras.

Os dois navios estão recebendo provisões, alimentos e

combustível, antes de prosseguirem' na sua viagem para a Itá
lia, esperando-se que partam ainda hoje. Até Gibraltar, viaja
rão sob o controle britânico.

TOSSE � BRONCHITES'2.. ;,;' .

Inquietos os indus.
triélis germâniCOS
Na Fronteira Alemã, 17 (R.)

- Um viajante procedente ela
Alemanha' aludiu à crescente
inquietação entre os indús
triais germânicos àcerca dos
operários importados. Alegam
que êstes produçem menos do
que os alemães, que foram
chamados às fileiras.

Os empregadores estão fa
zendo o possível para evitar
que os técnicos sejam incluidos
nas fileiras armadas.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
lUARAVILHOSA I

Diminue a producão
italiana

Genebra, 17 (A. P.) - Pes
soas recentemente chegadas de
Milão declaram que "séria es

tagnação está reinando nas
indústrias italianas, inclusive
na de munições".

Os mesmos informantes di
zem que "a energia elétrica na
Itália foi mais uma vez redu
zida" e o trabalho semanal,
nas fábricas, que já é apenas
de 28 horas, terá que ser redu
zido para 20 horas, devido a
falta de matéria prima".
.."..----..-_.•._-_._..._-_-•.•.•._........-_._-.....

Dr. MADEIRA NEVES
tendo regressado da viagem
a S. Paulo, reabriu sua
clínica. 5 v.-2
�-..,._....�..._._._._-_._-_....._---_._-.

A cidade de Itabira passou a
donominar-se«Presidente Vargas»
Belo Horizonte, 17 (A. N.)

- O governador Benedito Va
ladares assinou decreto-lei,
que tomou o n. 839, pelo qual
foi determinada a mudançado nome de Itabira para Pre
sidente Vargas, enquanto que
a cidade de Pre-Sidente Vargas
passou a denominar-se Nova
Era.

Salvo o gral. KceningCairo; 17 (R.) - Acaba de
ser anunciado que o general
Roenig, defensor de Bir El-HaQ
cheím, encontra-se completa..mente a salvo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



i·

1 I I

III I
I i

I I
i I

2
P1

o ISTADQ- Ouarta-feira, 17 de Junho de 1942
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INDICi\DOR MEDICO

I
RESIDENCIA:

Rua Blumenau,
'__-

I Dr. Antônio Moniz � D A -U-CiUSTO DE PAULA DJ�etofa�����S��:1d A
- I r.. Florlanopohse ragao ; Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

MÉDICO I
(próximo ao Teatro),

Cirurgia e Ortopedia. Cirurgia geral e Doenças de senhoras.
Clínica e Cirurgia do Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Víuleta.
torax. Partos e doenças CONsULTAS: Às 11.30 e das 5 horas em deante. AS 4as. f

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

CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESID�NCTA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

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

I I Assi.teP.�: pr��o��os.Y;�!'t!e�r?Ledalista do Departamento de Saúde do Estado.

1:.------------:: Consultas das 14 às 16 horas, diariamente
Rua João Pinto - 7 (sobrcdo)Dr. Remigio

CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIa:

Rua Felipe Schmidt-e-Edill
CIO Amélia Neto--Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av Her cll!o Lur. 186

- Phoue: 1392 -

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

I A c����s P:�Od�ô�t!����:�·I: v. S. também é convidado para víaítar-nos sem com

I promisso. Não compre, pois, o se u calçado. sem apreciarAUende a chamados f primeiro o sortimento de cA METRÓPOLE», de Sabota &
...

14
__1IIIIi1l8llll_1III.....

1 Silva, à rua João Pinto, 4. 26v-21

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela UnIversIdade de

Genebra lSulça)
Com prãtíce nos hospitais europeus
ClInlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso. apare-

lho geníto-urlnarío do homen
e da mulher

Assisten te Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanarlo
São Paulo). Especíalízado em Ht
giene e Saúde PúWlea, pela Univer
sídade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado, •
Telefone 1.195

FLORfANOPOllS

......a. �

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínlca
Ginecológica da. Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psí-
quíátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESID�NCIA:
Rua Trajano, 65.

DR. RICAR1)ü
GOTTSMANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. BUI khardt e
E. Kreuter)

�. Especialista em Cirurgia
� Geral
�� Alta cirurgia, gynecolo-

�� gia (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia
00 sistema nervoso e

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, :13

Sobrado

Consultas das 5
em deante.

horas

28

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudável

)

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

Ralos X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopía, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética. Festa de São João

x

Laboratório de análisês clínicas Sábado, dia 20 A Diretoria
tem o grande prazer de ofere
cer aos srs. sócios e exmas. fa
mílias a tradicional «Festa de

São João».

NIJ. portaria do Clube acham-se
ao dispor da gen tís senhorinhas
sugestões para os vestidos a ca

ráter, em chita ou pelúcia, com
que concorrerão a um lindo

lbrinde a ser" so�t;�;Io durante
a SOlree.

I

Apartamentos de luxo e Quartos de 18, 28 e 38 classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

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

N. R. - Louis Jouvet é o ar

tista-diretor de uma Compa
nhia de Comédias, atualmente
no Rio de Janeiro.

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

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTADr.

Ausente o corrente mês. «Todos nós temos o nosso papel na luta
contra a tirania nazista»durante

Rio, 16 - O "Diário da Noi
te" publica, em sua primeira
página, o seguinte comunicado:
"Louis Jouvet declarou, ontem,
a um jornalista que não quer
sobre que de política, mas ape
na e exclusivamente de teatro.
Eis uma afirmação desnorte
ante num homem de sua inte
ligência, criadora de tantos
límpidos e livres conceitos da
vida e da arte. Sem perdermo
)10S em considerações complí
cadas.: será possível, neste
mundo, alguem viver sem polí
tica, isto é, sem combate à sel
vageria nazista? Nenhum luta
dor nessa grande luta pela li
berdade parece tão imporntante
e eficiente como o artista. To-

das as pessoas pensam, sentem
e lutam sob as fórmas mais di
versas, aparentemente inócuas
- o homem da rua, a dona
de casa, o menino das escolas,
o jornaleiro que mataram C0111
um murro e, já que começamos
com o teatro, Oscarito, Arací
Cortes e meS1110 as resignadas
"girls" de nossas revistas. Ar
remedando Hitler, Oscarito é,
assim, politicamente, mais útil,
na grande luta, que Louis Jou
vet de olhos e ouvidos cerrados
ao mundo".

MADEIRA NEVES -- médico especialista em

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

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas laflamente à tarde: das 15 às 18 horas

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

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

CONSULTAS: das 10 as 12 e das 1ft as n horas
Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Ora.

CUNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Oovidos-Nariz-6arganta-Vabe�a-Pesco�o
Dr. ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

I Consultório: Rua João Pinto, 7 - Tel. 1461.-Resicência 145õ

I Dr. SAVAS LACERDA

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: RUIi Felipe Scbmidt n. 38 - 'I'el. 1426

Residencta: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
sempre os melhores resultados
no tratamento da Sífilis.

(a) Dr. Rafael B�rloletii

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 ó
semestre de julho a dezembro do corrente ano.

Os proponerrtes poderão obter as listas completas de
todos os artigos, aos quais se refere êste edital, no Hos
pital, ou com o Irmãg Secretário, à rua Crispim Mira, 4�.

Consistório. 10 de junho de 1942.

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.
------------------ - ---

rie se .'*Wri'bnat§MSMMA .M.

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

com ARQUIMEDES MOH(jUILHon
5vs-3

=

..

Eilital
140 BATALHãO DE CAÇADORES
I - Autorizado pelo sr. Tenente Co-

ronel Comandante, faço público aos in
teressados que de conformidade com o
aviso Ministerial 11. 1.085 de 6-V·42
acham-se abertas as inscrições para ma
tricula na COMPANHIA DE QUADROS,
deste Batalhão, mandada organizar por'
aquele aviso. para a formação de espe
cialistas e cabos da reserva de 2a cate
goria,
II - Poder-ão ma' .cular-se na referi

da Companhia Quar' JS:
a) - os brasrlr 0S natos que já te

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

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

adiamento ele incorporação por prova
rem ser arrimo de famíl ía;

el) -' os brasileiros casados que, ten
do filhos, obtiveram por isso d íspensa
de incorporação com a obrigação de se
tornarem reservistas ele 2a categor-ia;
e) - os brasileiros naturalizados de

21 a 35 anos ele idade.
NOTA: - Os cnndídatos que satisfi

zer'em as condições acima, serão subme
tidos a uma prova de seleção, versando
sobre as quatro operações. leitura e di
tado. a se realizar nos dias' 10, 12 e 13
do corrente, no Quartel do 140 B. C. em
João Pessôa.
Poelerão tambem ser matriculados no

curso de candielatos a cabo, soldados
reservistas de 2a categoria, formados em
anos anteriores, elesele que ainda satis
façam as condições de idade e se subme
tam 11 prova ele habilitação exigida.
lU - Os cursos terão início no. dia 1G

do corrente com a duração de 9 meses.
IV - Os candidatos aprovados no

curso de especialistas passarão a exer
cer as respectivas especialidades e os
aprovados no curso ele cabos terão di
reito à promoção para reserva de 2a ca
tegoria, cujas funções exercerão duran
te os trabalhos de instrução da Compa
nhia Quadros, até", fim do ano de íns
truçâo.
V - Funcionará também, em seguida,

a partir ele 16 ele novembro do corrente
ano, com a duração de 2 meses, o curso
de candidatos a Sargentos da reserva ele
za categoria, para os canelidatos aprova
dos no curso ele cabos, meeliante uma
prova de admissão, versando sobre no
ções de português, matemática elemen
tar. geografia, história do Brasil e ci
ências.
VI - A instrução deverá ser minis

traela 3 vezes por semana com uma du
ração mínima de 3 horas, as quais deve
ráo ser empregadas na parte da manhã
ou a noite, de forma a não prejudicar o
candidato na sua atividade normal na
vida civil. Os elomingos e feriados deve
rão ser utilizados para a instrução de
tiro. marchas e combate.
VII - Os candidatos a reservista

contribuirão com a quantia ele 5$000
(cinco mil réis) mensais para aquisiçãode material de instrução.
VIlI - 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_ 'O. e E. r. M. da locali
dade. providência que será tomada, tam
·bem, em qualquer época do ano, quandonecessário.
IX - Os elemais esclarecimentos se

rão prestaelos pelo Comandante da Com
panhia no Quartel do 14 Batalhão de
Caçadores.

Hélio Portocarreio
1° ten. secretário

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

13, Sobrado.

Representantes:
MACHADO & Cia.

EDITAL
O Doutor Mat-cíl io João ela Silva Me

deiros, Juiz Substituto, no exercício elo
cargo de Juiz de Direito ela Comarca ele
Tijucas, na fõrma da lei etc.
Faz saber a todos quanto êste edital,

com o prazo de 20 dias, virem, que o

porteiro dos auditõrios dêste Juizo, ou

quem suas vezes fizer, trará a público
pregão ele venda e arrematação a quem
mais eler e maior lance oferecer, sobre
a avaliação, no dia 3 de julho do COI'

rente ano, às 11 horas, na frente da Pre
feitura Municipal, os bens pertencentes
ao espólio de Sebastiana Florentina da
Silva, os quais são os seguintes: Trinta e

oito metros e meio de terras de frentes,
com mil metros de 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
Maria Rosa de Amorírn e com quem de
Direito, com a área de trinta e oito mil
e quinhentos metros quadrados, avalia
dos por dois contos de réis, Um outro
terreno sito à margem Sul do Rio 'I'iju
caso distrito de São João Batista, com
elezessete metros e seis decímetros de
frentes que fazem ao Norte em terras de
Januário José Soares e trezentos e trin
ta de funelos que fazem ao Sul no Ri
beirão das Águas Neg ras, com a área de
cinco mil oitocentos e oito metros qua
drados, avaliados por duzentos mil réis.
Uma casa construída de madeira, ava
liada por quatrocentos mil réis, Duas
pequenas casas, também construídas de

madeira, avaliadas por quatrocentos mil
réIs. CUjos bens 'v1io a praça a requeri
mento do inventariante, Durval Amorim,
para pagamento de impostos e custas. E
para que chegue ao conhecimento de to
dos, que os queiram arrematar, passou-se
o p'res'ente edital, que será publicado na

imprensa e afixado no Iogar do costume,
tudo de acôrdo com a lei. Dado El passa
do, nesta cidade de Tijucas, em treze de
junho de mil novecentos e quarenta e

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

forme.
o Escrivão

Rodolfo Luil'l Büchel�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aterrorizandn e ultrajando a Humanidade!WASHINGTON, 16 (A. P.) --- COMENTANDO A VINGANÇA NAZISTA SôBRE A ALDEIA CHÉCA DE LIDICE, QUE FOI ARRAZADA E
,CUJOS HABITANTES MASCULINOS FORAM TODOS EXECUTADOS, CORDELL HULL TEVE OCASIÃO DE DIZER QUE "ÊSSE FOI O úLTIMO
EXEMPLO t)�O TERROR EM MASSA POR PARTE DE UMA NAÇÃO QUE' COM MASSACRES DE REFÉNS E TORTURAS BRUTAIS DE MULHERES

h E CRIANÇAS INOCENTES, ULTRAJOU A HUMANIDADE".

PElOS '«IN!
HLTROS DO ORGi\�ISMO,
e\lilam-se muitos males!
• D�res nas costas, nos músculos,
nas Juntas, reumatismo, olhos
empapuçados, pés inchados, são
SlI1alS da deficiente eliminaçãodo ácido úrico, Tome Pílulas
de Foster, indicadas exatamen
te para uricernia,

PíLULAS DE

I'OSTER
Para os Rins � a Bexiga.
Preferidas porque são:

• Diuréticas e balsâmicas.
• Desinfetam e ativam os rins.
• Fáceis de tomar.
• Indicadas para uricemias, ure

rrites e cismes.

Forno para Padaria
Vende-se um forno de ter

ro dup'o, marca Gebrueríei
Oberle, de Baden, para pa,
daria ou fàbrica de bis cautos
ou outra indústria qualquer
Acompanha-o planta, par»
nova mont- ge m. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis centlm etr os d
largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, independente do inte
rior do forno. Caldeira par"
água, grossura 40 centírn e·
tros, comprimento dois e PH
io metros. Fcruo aqu ec idt
com lenha.Dnis graduadnre
de calor. Inf o rm a ç

õ

e s nr

gerência do ESTADO_ Iôvs ·3

A pessõa enve

lhecida e aba
tida pela prisão
de ventre, relu
venesce, toman
do com regula-

ridade as

PI LU LAS
DE

BRISTOL

�ue se estará passando com o povo 1
Sob o título de "Mutações", o

I
nervosa dessa categoria de

patriÓ"[
dorra, de nervos inertes, em face dos

cintilante publicista sr. Osório Bor- tas se esgotaram nos protestos con- mais fortes agentes de excitação. O
ba escreveu para o "Diário de No- tra medidas incruentas de polícia

j
trópico revestido de geleiras. O c1i

tícias", do Rio, um artigo, em que dos mares, que, exercidas por ou- ma ... Deve ser o clima que mudou.
estranha a passividade do povo pe- tras soberanias, pararam, por algu- em transformações imensas e pro
rante as afrontas dos total itári os. mas horas, navios neutros, para for- fundas que alteraram até o sistema
Diz êle: rualidades do fisco de guerra. Mas dos ventos, o ritmo das marés e u

curso das águas. Aos que vivem es

tes dias, estava reservado assistir
a mais prodigiosa modificação de
urna psicologia e um temperamento

"O' espectador' veterano, põe-se êsses são uma pequena minoria e

a recordar, a comparar. Alguma coi- não explicam o fenômeno geral).
sa mudou muito por aqui. Uma ra- Que causas profundas poderão
dical transformação que não ficou explicar as diferenças de superfI
nas exterioridades, na face visivel cie? Um povo arrebatado que mo-

das coisas e dos fatos, nos aspetos .
_

superficiais da vida coletiva, mas

parece haver atingido o mais pro
fundo dos caracteres, mentalidades
e temperam antns.

d t d
"

t-O espectador veterano guarda de • e o os os IpOS
vinte e cinco anos atrás a memória
das explosões súbitas do sentimento
geral, ante um primeiro atentado.
De um ao outro extremo do vasto
país, ergueu-se num só ímpeto, si
multâneo e igual, a justa cólera de
urna nação ferida' em sua dignidade
e em seu patrimônio, por urna a

gressão indefensável, passando logo
dos protestos às sanções.

O observador não se surpreen
de com a ausência de atos identicos
ante as novas investidas da mesma

fôrça brutal, ressurreta, com sua

violência e seus meios ofensivos
multiplicados. Não extranha urna

diferença de comportamento, no

sentido dos fatos concretos, expli
cável talvez por um conjunto de
circunstâncias de ordem geral, pe
las modificações da época ao "mo
dus vivendi" dos povos, às normas

de conduta dos Estados, condiciona
das a seus interesses interdependen
tes.

O fenômeno que o intriga e es

panta, é o que lhe parece uma es

tranha mudança da psicologia geral,
urna diferença no modo mesmo de
receber os fatos, e não no de agir
em face deles, praticamente. É o de
urna coletividade com tradições de
animosidade e vibração fácil, que
aparece irreconhecível

.

num novo

estado de placidez faquírica, de a

ceitação tranquila à afronta e à ad

versidade; um estado de nirvânica
indiferença, de passividade opiúni
ta, diante dos atentados que afun
dam navios e sacrificam dezenas
de vidas. Cada novo afundçmento é
recebido como um "fait-divers" a

mais. Não se notam gestos de ira,
estremecimentos coletivos, não há
multidões diante de "placards" (não
há "placards"); quase nem se ou

vem comentár ios de roda de con-

versa.

(Em relação a muitos, há uma ex

plicação a título precário: as reser

vas de indignação e de vibração
----

Crédito Mútuo Predial
-------- --------

----- -

Proprietários: J. Moreira & (ia.

6 DE

Mais

Consulta

Contribuição

MAIO

médica grat;s !

apenas 1$000

nacionais. .

leia êsses .4 - e mais 23 úteis e
interessantes artigos - no núme.
ro de MAIO da grande revista
-

SELEÇOES DOD�Õ�f{R'S

COMO VIVER AS
24 HORAS DE UM DIA

Os Mf"hores Artigos de 500 Revistas em Uma Só I

Balancas «Santo Antônio»...

Para assinaturas dirigir-si! õnicon.ente ao representante abaixo:

Rep, Geral no Rra,,'-!': FEHNA:" 1)0 CIIlNAG LIA - ll, do Rosário, 55·A 2· and,· Ri.

Fogos Adrianinos , Farmácia "Esperança" Ido
IPara as festas J���i���r�e e S����a�:tônio, São João,

. Farmacêutico NILO LAUS
ALEGRIA DA PETISADA

'-..----�--------------------..--�

para todos os fins
Representantes:' JURANDYR LINHARES & crx,

Rua Felipe Schmidt,34 l Sv.cilt, 2

I

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

PerFumarias.--i\rtigos de bcrreche,
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Submarino destruido

Montreal, 16 (A. P.) - O
bureau norueguês de informa
ção revelou que um submari
no inimigo foi destruido, no
Atlântico, por um pequeno
cargueiro norueguês, que che
gou a porto canadense condu
zindo os sobreviventes do sub
mersível. Não foram dados
pormenores da ação.

Móveis à Venda

COMUNIDADE DA CAMPANHA
DO FÓLE

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

ALUGA-SE
Para família de tratamento

aluga-se. á Avenida Mauro
Ramos n-, 156, um prédio de
2 Pavimentos, com garage,
Informações pelo telephone
n-. 1658,

Nada supéra em
'� eficácia o

OLEO

ELECTRICO

no tratamento
de dôres reumá
ticas, caim'L'ras,
nevralgias e dô
res ou torcedu
ras de músculos

e tendões.

Foi entregue as ;:>resta.mistas Norm_a Menezes Reis e

Nadyr Reis restdeute em RIO do Sul,
possuidora da caderneta D: 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.

18 DE JUNHO
um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no 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.

Vendem-se os seguintes
móveis: um quarto para ca

sal. de embuta, compoucos
meses de uso; urna boa gela
deira rosa; um automovel pa
ra. crillnçl, sauelas etc. TI'a-· :::==========::::;"
tu à rua Joinville n-, 5V��2 Dr. (Ierno G.
CASA MISCELANEA, distribui- Gallettidora dos Rádios R. C. A. Victor,

Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

Encontra-se à venda no

Armazem. Kolzias
42 -- Rua Conselheiro Mafra -- 42

• Também o organismo humano, aparelho deli
cadíssimo, nâe pode funcionar bem, se as suas

várias peças estiverem sujas e cheias de resíduos.

• Uma das mais importantes dessas peças são
os rins, a cujas funções se acham ligados outros

órgãos dá máquina humana.

• A limpeza e desinfecção periódica dos rins,
feitas com os comprimidos de H E LMI T O L
de Bayer, garante o seu perfeito funcionamento

e resulta na saúde atual e numa

Q\ tQ
"lhire ,mm , .= d, achaques,

SE OS RINS VAO Btl1

A8B�ELMITOL EB
_'I!iitW#I·]!mlaJNotj;al;�"

10FIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO

ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1t68.

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

30v-16

Dr. ALDO AVILA IDA LUZ

I
ADVOGADOV'-32

......-..'-'-------------------_ ... u. .... ,�

Produtos CAY'EDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Hcepckel

Vidal Ramos, n-, 30

AVISO AO POVO CATAR'INENSE
linha direta Porto Alegr�- Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saidas �e Araranguá às quartas,

saoados e domingos
Aqenle em Florianopolis: MARIO MOURA

;PRAÇA lr, VE NOVEMBRO

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO 33

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

,.

I
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A TABELA
Hio, 17 - Com os jogos de do

mingo último é a seguinte a colo
cação dos clubes por pontos per
didos:
Flum iriense 1
Botafogo .. 3
Flamengo .. 7
Vasco .. 8
Madureira .. g
S. Cris tóvão 11
Canto do Rio " 13
América .. 14
Bangú 15
Bonsucesso 19

OS PRóXIMO� .I0(;OS
Rio, 17 - Para domingo, 21, es

tão marcados os seguintes encon
tros oficiais em prosseguimento ar

Campeonato Carioca da Federação
Metropolitana de Futeból:

S. Cristóvão x América;
Vasco x Madureira;
Fluminense x Bangú;
Botafogo x Flamengo;
Bonsucesso x Canto do Hio.

Figuirense F. C.
A propósito das comemora

ções de seu aniversàrio, ocorri
do a 12 do corrente, recebeu o

secretàrio do simpático clube,
sr. Oscar Abraham, o segunte
telegrama: "Agradeço lhe a co

municação da honrosa homena
gem que me prestou o Figueiren
se F. C., por ocasião da passa
gem do 21°. aniversário de sua

fundação (a) Nerêu Ramos, In
terventor FederaI".

VAD.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�n�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grlnde T6nico

IVida socialll�I�STE�N Peças�

VULTOS & FATOS cldadao norte-americano Só �enuinas FOBD'
"A L I A D O"

l1:sse Raimundo Ferreira Maur-ício, que
acaba de ser covardemente assassinado,
por um "camisa-negra" exaltado, merec.emais que uma simples nota nos necrolo
gias dos jornais.
Não era poderoso chefe de Estado, de

desejos satisfeitos, nem chefe ele reparti
ção, com limusina à porta..
Era pobre. Para os favorecidos êsse

nome pouco ou nada significa. Mas para
os que nasceram nessa classe representa
a v ida difícil, a ameaça dos credores e
o horror do dia-de-amanhã ...

- E quem era Raimundo Ferreira
Maurício? perguntarão os leitores,
intrigados.
Nada mais que um modesto plebêu,

como seu nome indicava. Vendia jornais
na zona da "Leopoldina.", apregoando,
com sua voz de barítono, as últimas no
t.Icías do dia ...

Raimundo pertencia à classe laboriosa
dos vendeelores ele jornais, êsses caixei
ros-viajantes da Imprensa. Nascêra, tal
vez, para isso, se adotarmos o fatalismo
muçulmâno. Tinha nome comprido e
curtos ha veres ...
"Mundiriho", para a família, tinha a

sua história. Assistira ao desenvolvi
men to da Imprensa. Vira os tipógrafos
de an tanho surgirem sob a capa ele lino
tipistas; deelos que outróra

esgaravata-Ivam cuixottns, hoje premiam téclas elé
tricas; jornais que ontem custavam 1
1.0SL[\0, magro e enfezado, hoje se com
pram a 300 réis, na alta do papel, da I
tin La e elas máquinas tipográficas ...
Considerava-se um veneledor de sensa

ções. como aquele personagem de comé
dia. Espalhava a alegria e a tristeza com
o mesmo desinterêsse com que um co
mercíante "impinge" ao freguês moéda
boa ou moéda má ...
À noite, se o dia lhe fôsse propício,Raimundo era feliz. Ia descansar, revel'

o Iar, do qual passava grande parte ela
viela afastado.
Raírnundo era casado. Encontrãra uma

companheira ideal para partilhar de suas
alegrias e tristezas. Tinha vários filhos.
pois o modesto capital do pobre é sem:
pre nêles empatado. No filho o pobrepõe sua esperança, muito embora, às ve
zes, essa esperança surja ataviada com o
n.anto ela desilusão ...
Mas êle era algo filósofo. A experiência da vida lhe déra pleno conhecimento

ele Platão, Spinoza e de Voltaire, entes
elo qual êle jamais ouvira falar ...
Quando a guerra bateu às nossas por

tas, Raimundo, apesar de simples jornaleiro, também, tomou seu partido: o partitio da América - a democracia. Qui
sei-a tomar o seu lugar ao sól da liberda
de. E por sua fé na dernocracía grangeoulogo o apodo de "Aliado". O "Mundinho"
fàmiliar fôra substituido pelo "Aliado"
partidário.
Vivia a sua vida honesta sem incomodar a outrem. Era pobre, mas isso não

o impedia de amar a pátria, terra tam
bém de seus avós. Depois, entre os pobres, vamos encontrar o soldado que
avança nas batalhas e, a mór parte das
vez,es ,0 imponente general que ordena
essas avançadas... ,

Napoleão não nasceu em leito de rosas Inem Lafayette foi na meninice um jovem de vontades satisfeitas. O mundo é
a melhor escola e o sofrimento o mestre
que aprefeiçoa.
Com sua atitude anti-totalitária grangeára inimigos. Não o sabia; mas, certo

",,·a. A mó possante .que esmaga o trigojamais permite a íntromissão de um
grão de areja em seus domíníos: esrna
ga-o, também ...

E, por isso, "Aliado", foi mórto. Assas
sinado, cruelmerrte, corno sóern assassinar
os partidários axiais: a murros desferi
dos, traleoeíramenta, pela mão de um
ex-camponês "camisa-negra"... l1:sse ato
covarde foi perpetraelo por Eugênio Pe
tatuccí, irmão digno daqueles que gargalham no tombadilho de seus submari
nos, enquanto suas vítimas esbracejam
110 mar revolto à procura de uma tábua
de salvação ...
Petatucci fugiu. Escapou como esca

parão Mussolini, Hitler e Hiroito, se puderem, quando soar a hora certa do ajuste ele contas ...
"Aliado" morreu. A seu enterro com

parecer-am os motoristas e pessoal da"Leopoldina", além ele seus parentes e
amigos. Enterro de pobre, silencIoso e
sem pompas. Sepultura simples, sem os
tentações. Representação bem digna da
viela que êle levou ...

... Numa casa modesta de um subúrbio
carioca, batida pelo vento e conhecIda
pelos credores, uma pobre mulher lava
roupa o dia inteiro e costura à noite. Ao
seu redor, numa algazarra de pardais em
liberelade, garotinhos pálidos brincam.
sem compreender o que houve. .

São a viúva e os filhos de "Aliado" o
humilde jornaleiro, que soube morrer POl'um ieleal. ..

Dr. Serrortus

Fazem anos hoje:
O nosso prezado conterrâneo

sr , prof. Fernandino Caldeira
de Andrade, pessoa mui esti
mada em' nosso meio;

o sr. dr. Aristeu Schiefler,
conceituado causídico;

a exma sra. d. Alice Gonza
ga Petrelli, esposa do sr. Leo
nardo Petrelli;

a exrna. sra. d. Olga Setú
bal Barcelos, esposa do sr. José
Barcelos;

a exma. sra. d. Zulmira Sousa;
o sr. Darci Sousa;
o sr. Manoel Motta Espezim:
o sr, João Baião.

Viajantes:
Para Curitiba seguiu o nosso

prezado conterrâneo sr. João
Maria Ferreira da Silva, fun
cionário dos Correios e Telégra
tos, aposentado ..

Agradecimentos:
A tamília do nosso saudoso

patrício sr. des. Manoel C. de
A. Cãmara enviou·nos atencioso
cartão agradecendo à nota dês
te diário com resp;ito. à morte Ide seu esposo, paI e parente.

No grande país do não me
nos grande Roosevelt, "onde
contrára a melhor flora
cão das rosas da liberdade e
da democracia", vive atual
mente o homem, considerado,
pela humanidade culta, como
o maior cérebro de todos os

tempos e o "maior gênio que
a raça humana jamais produ
ziu",
Nasceu êle na Alemanha,

nessa Alemanha que tão cruel
madrasta se tem mostrado, sob
o regime nazi, para com os fi
lhos semitas, muito embora
lhes deva páginas, das mais
belas, de sua história, a pro
porção bem elevada do seu

patrimônio de cultura e civili
zação.
Que consideração, na realí

dade, poderiam merecer os
semitas alemães da brutal ego·
mania ele um Hitler, sedento
de sangue e domínio, quando
o seu maior merecimento pro
vinha das atividades pacíficas e
construtivas e da sua genial
contribuição para as artes e
para a ciência? Que importa
va aos modernos trogloditas
a doçura e o encanto da músi
ca de um Mendelssohn, a bele
za sem par da poesia de Hei
ne, a claridade, a solidês e o
harmônico equilíbrio dos pen
samentos de Goethe, Lassale,
Marx, ou ainda, os benefícios
para a humanidade da ciência
dos Kahn, Wassermann, Her
lich e Einstein, se essa brí
lhante e raidosa pleiade jamais
praticou, nem pregou teorias
de violências, extermínio ou
ódios raciais? ...

O sábio Einstein, cuja pode
rosa inteligência havia pene
trado nos mais profundos mis
térios do cosmos, o homem,
que, na expressão de Bernard
Shaw, "criou universos", teve,
também êle, que pagar tributo
penoso e expiar pelo deuses e

apóstolos pensadores e artis
tas, e pelo crime pessoal, nada
menor, de ter sido um dos
mais ativos pontífices do bom
entendimento internacional, da
paz e ela fraternidade entre os
povos.
E, assim, Einstein, o gênio

reformador de todos os velhos
pontos de vista sobre matéria,
movimento, energia, espaço,
tempo, luz e gravitação, Eins
tein, a quem os cientistas acla
maram como o "mais revolu
cionário pensador que o mun
do jamais produziu", vio-se
envolvido pelas chamas rubras
dos ódios raciais e políticos.
Para não sucumbir aos golpes
do infamíssimo machado da
triste justiça nazi, teve que
abandonar a Alemanha.
E foi assim que Einstein, a

quem aclamaram na Inglater
ra como "soberano reinante do
espírito e chefe inconteste do
pensamento mundial", ficou
sendo um sem-pátria, tal qual
milhares de outros judeus ale
mães, expulsos de sua terra
natal, depois de lhe terem dado
o melhor concurso de suas fa
culdades potentes e criadoras.
E foi assim que a Alemanha
premiou o mais ilustre, o mais
glorioso e genial dos seus fi
lhos ...
Mas também, foi assim que o

maior dos sábios veio a f.or
nar-se filho adotivo, festejado e
muito querido da mais liberal
e democrata das pátrias, da pá
tria de Lincoln e Roosevelt, da
pátria que não distingue reli
giões, da terra onde vivem mi
lhões de judeus, em perfeita
e fraterna comunhão com crís
tãos, maomeianos, budistas e
ateus irmanados, agora mais
elo que nunca, pelo mesmo an
seio, pela mesma tenaz deci
são de exterminarem da face
da terra o monstro nazi. e seus
acólitos.

Jaques 5chweidson

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 inscr içâo 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, 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

Guido Bott
Gerente

Orlando Fernandes
Contador

-

serao fuzilados
Londres, 17 CR.) - Trezentos reféns gregos detidos pelas

a.utoridades alemãs e italianas de ocupação, serão fuzilados
"se continuar a sabotagem em larga escala", de acôrdo com
um comunicado publicado pelos alemães nos jornais de Ate
nas. Um dos trezentos já foi executado, e três outros foram sen
tenciados a 15 anos de prisão, por sabotagem contra os italia
nos. A extensão da resistência grega é medida pelo fato de que
o Eixo mantém 18 divisões na Grécia.

, ",

com os concessienanes:
Tuffi Amin &: Irmão

Cons. Mafra, 54-Caixa postal, 111-Fone 1665
O b .-.r--h______________________ s alar.)o)s omena·

" I Vida Esportiva geialb� o México

Ecos e Notícias CONSTRUÇÃO DO.
ESTÁDIO I

Salvador 17 - Num ambiex:
BAIANO te de profunda vibração popu-

Salvador, 17 - O Govêrno da lar, realizou-se no Teatro Gua-
Baía determinou a desapropriação rani a anunciada homenagemde imóveis para fins ele utilidade à República do México, porpública necessárias à localização
e construcão da "Praca de Espor- motivo de sua declaração de
tes da Baia" no valor'de guerra aos países do Eixo. F'a-
1 :156 :5238100. laram nove oradores, destacan-

O estádio baiano possuirá d i- do- se os professores Nestorrncnsõcs portentosas somente r rva-
lizadas pelo estádio Pacnembi em Duarte e Hélio Simões e o ior
S. Paulo e suá localizado na hai- nalista Wilson Lins. No decor
� ada da Fonte Nova, abrangendo o rer da calorosa manifestação deHorto Flor'cstal jda Prefeitura, que solidariedade ao heróico povodesaparecerá. As obr-as terâo iní-
cio ainda êste ano, cornprceudcndo mexicano, foram repetidamente
j nstalações e campos para l' prá Li- aclamados os nomes dos presi
ca de iodos os esporte" gl':tl1des dente Getúlio Vargas e Avillaarquibancadas e edifício de admi- Camacho e dos chanceleres Osnislracâo. Estão orcadas em mais
de 13

o

mil contos el"e réis c serão vaIdo Aranha e Ezequiél Pa-
atendidas Iinancclramcnu- por do- dilla.
tações de três ou quatro exercícios, ----------------
devendo estar possivelmeut e con- Caspa 1 I�OÇÃO l\'IARAVI.
cluirlas em 1943. LHOSA !

Quem perdeu?Foram achadas e depositadas
nesta redação 3 pequenas cha
ves "National" (Valor dêste a

núncio: 5$000).

Cartazes

É UiIlA DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PAR.A A FAMILIA
E PARA A RAÇA

500 gregos

o Clube dos Funcionários Públicos de
Santa Catarina salda seus compromiSSOS

Foi criado um cargo de apu
rador de 2.·, no quadro de "es·
tatísticos", do Dep. Est. de
Estatística.

Foi concedida aposentadoria
a sra. Judite de Oliveira Simone,
professora de música do Inst.
de Educação.

I Osval Pereira Baixo foi exo-
nerado, a pedido, do cargo de
dactilógrafo arquivista da Dir.
da Produção Animal.

O Sindicato Patronal dos Ma
deireiros de Santa Catarina, com
séde em ]oinville, fez entrega
ao dr. Maooel Henrique, presi
dente do Instituto Nacional de
Pinho, do cheque da importân
cia de duzentos contos, parte
da contribuição dos madeirei,
ros catarinenses para aquisição
de dois aviões de alto treina
mento para a campanha nacio
nal de aviação.

I O sr. Presiden·te da República,
por despacho datado de 27 do
mês p. findo e nos termos do
parecer do Departamento Admi
nistrativo do Estado, cancelou
a dívida de d. Júlia Pinheiro
para com o executivo municipal
desta capital.

Os srs. Jurandyr Linhares &
Cia., acatados comerciantes nes

ta praça, foram nomeados agen
tes gerais da poderosa organiza
ção seguradora

"

Atlântica", com
panhia nacional. Somos gratos
à comunicação que a êsse res

peito nos enviaram.
•

A Associação Catarinense de
Farmacêuticos elegeu e empos
sou sua nova diretoria, estando
assim constituida: Eduardo San
tos, presidente; João Di Bernar
di, vice-dito; Narbal Alves de
Sousa, 1.0 secretário; Ranulfo de
Sousa Sobrinho, 2.° dito; Osní
Pinto da Luz, tesoureiro; Artúr
Gama d'Eça, orador; Gersino
Silva, bibliotecário. Comissão
de Sindicância: Luiz Osvaldo
d'Acampora, Sálvio Guilhon Gon
zaga e José Augusto de Farias .

Gratos pela comunicação que
sua nóvel diretoria se dignou
enviar-nos.

Do Sindicato dos Emprega'
dos no Comércio de Florianó
lis recebemos ofício, cornunican
do a eleição e posse de sua no

va diretoria.
<

A presidência cou

be ao sr. Gustavo Zimmer, sen

do que na secretaria se encon

tra o sr. Adalberto Ramlow.
Gratos.

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Garganta do

DR. TULIO RAMOS
Assistente efetivo do Serviço de Olhos

, "Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso
de especialização e pi-áttca de ouvi
dos, nariz e garganta no Servfço do
Prof. David Sanson, na Policlinica 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

o porta·aviões«5talin»
Estocolmo, 17 (R.) - De a

côrdo com despachos proce
dentes de Berlim, o porta
aviões "Stalin", de 9.000 tone
ladas de deslocamento, está
operando ao largo de Sebasto
poI.
A choupana foi. assai·
tada por um leão
Lourenço Marques, 17 (U.

F.) - Anuncia-se de Serra
Chalaua, distrito de Moçambi
que, que um l-eão assaltou uma

choupana indígena, matando
2 homens, 3 mulheres e 2 cri
anças, em cinco dias, ferindo
ainda uma mulher e um solda
do indígena, durante uma ba
tida realizada, pelos moradores
da aldeia, para abater a fera,
que afinal foi morta.

Caspa 1
LHOSA!

MARAVI·

Exmo. sr. Presidente do Clube dos Funcionários Públicos e
Civis de Santa Catarina.

.

A abaixo assinada vem, por meio dêste, agradecer a esta so
ciedade o auxílio prestado por motivo da operação a que foi subme
tida, há meses passados, no Hospital de Caridade, a qual, recorren
do a esta sociedade, tão generosamente foi favorecida.

Não deixa também de agradecer os incansáveis esforços e

dedicação com que foi tratado pelo abalizado médico. Dr. Sáulo
Ramos.

Apresentando mais uma vez seus votos de agradecimentos,
autoriza a fazer dêste o uso que lhes convier.

Cordiais saudações
(a) Erotides Silveira Harger

Palhoça, 12-6-942.

Florianópolis, 20 de maio de 1942. lImo. sr. Batista Pereira,
M. D. Presidente do Conselho do Clube dOli Funcionários Públicos
Civis de Santa Catarina. N E S T A.

Com a presente venho entregar a v. s. o recibo da quantia de
500$000, que me foi paga pela tesouraria dêsse conceituado estabe
lecimento, como auxílio às despesas médicas em que incorri peJo
tratamento de meu falecido marido Felix Marques Brandão.

Desejo, neste ensêjo, transmitir a v. s. e aos demais membros
do Conselho, meus agradecimentos muito sinceros pela bôa vontade
com que atenderam o requerimento que Inêsse sentido lhes dirigi.

Faço votos pela felicidade pessoal de cada um dos ilustres srs.
diretores e desejo continue êsse benemérito estabelecimento a pres
tar seu grande auxílio à classe a que pertenceu meu finado marido.

Sou, com toda à consideração,
creada. obrigada,

(a) CeHna Vieira Brandão

Com Paulina Singerman e

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

Belo Horizonte)
Cineac n° I? (Jornal) Olimpic
Jornal n° 12 (jornal Inglês)
Preços: 2$000, I $500 e 1 $000

Livre de Censura

== --

Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAllIOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
.-\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: es

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hidrocele, var-ícocele, 'I'ratamento sem
doi- e operação de Hemom-otdes e vario
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra lias Hspitais de Plorfunõpolts.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
Horário: Das 14 às. 16 horas, diaria

mente.
.. ----� -

do dia.

I'reparos
Por se achar em

o respectivp
o cura da aldeia
Com Lina Iegros

Ortuna
e Juan

�r;JIICIOaODOO���or;DXlDDO��OCIIXlOr'1oo0c00aoomCJOOCIl'DCDI::ltJm"""·""'>oG1"""''''''''DIOOIXlOOOCXXXXXJOOCXXJCk'JtiX)'.............oo
HOJE 4allo'eira HOJE

-oNE�RfX�r�����I�WI�Ili�- FONE 1587 -

CINE ODEON
- FONE 1587

A's 7,30 horas
FONE 1602 _

A's 5,30 e 7,30 horas

Uma loura no
caminho

aparelho, este cinema, Complemento Nacional (D.F.B.)
não funcionará hoje Amparo à Pecuário

_ ..----

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

Lavando-se com o sabão

"VIRBEII ESPECIALIDA.DE"
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE

tempo e dinheiro
•

econOlDlza-se
(Marca regisl rad� ��&Â� .�'�C(A,. ,

[ IPttlAUOAO(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


