
Ainda o exem�l�r dosLuziadas
.
Rio, 23 (D. N. P. A.) - A propósito do telegrama de Lisbôa, noti

ciando que alguns escritores portugueses reivindicam para Portu
galo precioso exemplar dos Luzia
das, que pertenceu a Camões e que
se encontra no Instituto Histórico
e Geográfico do Brasil, a reporta
gem ouviu o secretário do Institu
to, que declarou que o livro conti
nuará onde está.
'I'rata-so de uma rara edição dos

Luziadas, vendo-se a assinatura
de Camões. Pertenceu à biblioteca
de D. Pedro II e foi depois doado
ao Instituto pelo filho da princesa
Isabel.
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Esperado o Grão
Duque de Luxemburg
Rio, 23 (C. P.) - Procedente de

Nova Iorque, deverá chegar a esta
capital, sua alteza real o príncipe
João, grão-duque hereditário de
Luxemburgo e príncipe herdeiro
de Nassau, que vem em visita ao

Brasil, onde conta demorar-se cêr
ca de três semanas.

Sua alteza vem acompanhado de
G. Konsbruck, ajudante de ordens
e da duqueza Carlota.

O jovem príncipe é sobrinho da
princesa Elisabeth e primo do
príncipe D. Duarte Nuno, que se

encontra atualmente entre nós,
pois é neto da duquesa Maria Ana,
infanta de Portugal.

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

TOSSE � BRONCHITES?. � .

�LlM'NA! FORTALECE!
Os problemas

do após-guerril

CASA MISCELANEA, distribui-

ANO XXVIII N. 8568

Convocação de reservistas
de segunda categoria

Cabelos brancos 1 LOÇÃO Vichí, 23 (Associated Press)MARAVILHOSA I Foi atirada uma bomba, ante-on-

Continuam os fuzilamentos na
tem à noite, contra a sede da filial

heróica Cire'cl'a
em Cannes, do Partido Popular do
famoso ex-comunista Jacques Do-Cairo, 23 (Reuters) - Sabe-se riot, que é agora "líder máximo IPld I E

·

fi O tque os alemães detiveram 300 ci- da política de colaboração "à ou-I a avras o genera urlco aspar u radadãos como reféns em Atenas trance" com a Alemanha". Duasmuitos dos quais já foram, fuzila: pessoas não identificadas atiraram Rio, 23 (Agência Nacional) à tropa das condições do estado
dos por atos de sabotagem. O sr. a bomba por uma das janelas e a A propósito da convocação dos re- de paz para o estado de guerra. O
Canenopoulas, ministro da defesa mesma arrebentando a vidraca servistas, o ministro da Guerra fez govêrno, procedendo a presente
d� Grécia, em ordem do dia para as I foi ex�lodir no interior do prédio: a um vespertino declarações, es- convocação, alem de atender às
forças armadas gregas, revelou que Houve danos dentro e fora da se- clarecendo o assunto. Inicialmen- exigências de treinamento, poupa
oito oficiais do exército grego fo- I de partidária. Foram presos dois te declarou o general Eurico Gas- até certo ponto os reservistas de
ram fuzilados pelos alemães. I suspeitos, para averiguações. par Dutra que não se trata de mo- primeira categoria, constituidos

bilização propriamente. As classes I por elementos que passaram pela
que serão convocadas, de 1919, 20 caserna. Esta particularidade re

e 21, fornecerão ao exército ape- vela que a maioria dos reservistas
nas os contingentes necessários pa- de primeira categoria compõe-se
ra os preenchimentos dos claros, de elementos que exerceram ati
não abrangendo a convocação a to- vidade nDS campos de lavoura, e

talidade das referidas classes. "Do não é razoável que sôbre ela uní
caráter normal da medida - pros- camente recaia o ônus da convo

segue o ministro - sobressai a cação, em detrimento da norrnali
própria circunstância de destina- dade do trabalho rural e econômi
rem-se os reservistas ao preenchi- co; estas reflexões mostram clara-
mento de claros em tempo de paz. mente o espírito da medida ado
A mobilização é coisa diferente, tada",
pois envolve mudança em relação Rio, 23 (Meridional) - A pro-

- -- pósito da recente convocação, in
forma-se que os reservistas de se

gunda categoria atingidos são só
mente da arma de artilharia. Re
lativamente aos de primeira co. te
goria a convocação se refere aos

contingentes em disponibilidade,
licenciados do

-

serviço ativo do
Exército nos últimos três anos.

Deverão ser publicadas, por ês
tes dias, instruções que já foram
elaboradas pelo Exército.

O ministro Gaspar Dutra assina
rá, provavelmente hoje, um aviso
convocado os reservistas das de
mais regiões' do país.

Atentado contra
Doriol

Antes de comprar
veja os preços excepcionais de

Sobretudos·Ciabardines-Ternos
I'L." .

na A MODELAR

Não receberão juros
os depósitos, no Banco do Brasil, dos

súditos do «Eixo»
Rio, 23 (C. P.) - O Banco elo Brasil, em reunião de sua diretoria,

deliberou não pagar juros nos depósitos efetuados em virtudes das de
terminações do decreto n. 4.166, de 11 de março de 1942, e por taria n.

5.408, de 28 de abril também elo corrente ano. O decreto e portaria l'e-

.ferern-se aos descontos a que estão obrigados os súditos italianos, ja
poneses e alemães que tenham contas em bancos ou hajam de fazer
ou receber quaisquer importâncias superiores a dois contos de réis de
salários ou operações comerciais, estas verificadas nos balances pro
cedidos de três em três meses. O mesmo decreto proibe, como se sabe,
a alienação de móveis e títulos pertencentes aos indivíduos da mesma

nacionalidade.

A propósito da última lista
negra americana

Rio 23 (D. N. P. A.) - A propósito do fato da última lista negra
conter nomes de grande número de firmas nacionais, um matutino,
em editorial afirma que não eleve sxtranhar-se tal fato, porquanto to

das as firm;s incluidas fazem simplesmente jogo de interesses de fir

mas estrangeiras, notadamente alemãs, as quais se acobertavam sob
es brasileiros. Aproveita o articulista para solicitar do govêrnonom .

lunínacional que puna os responsáveís, como fez co:n os qUll1ta-co. Ul1lS-
tas estranhando que "subsista, entretanto, a mais vergonhosa Impu-

id. d contra os próprios brasileiros, que menos por paixao do que111 a e
f

.

d
'

por interêsse no dinheiro, auxiliam, dentro das I:onteu'as o pais, o
,

'0 com países que-já nos afundaram 10 navios e trabalham porcomerei .

'1' 1 1iludir os Estados Unidos, a cuja política e ideais o BraSI esta ea e

dignamente servindo".

Florianópolis - Terça-feira, 23 :le Junho de 1942

Rio,23 (C. P.) - A Comissão Ju- ""__ ,.---.,.. =,,,,__=��======-
rídica Interamericana, reunida sob Subvencão à Variga presidência do embaixador Melo Rio, 23 (D. N. P. A.) _ O presi-
Franco, tomou conhecimento du- dente da República assinou decre
ma participação da União Pana- to concedendo uma subvenção às
mericana, relativa a adoção pelo linhas aéreas mantidas pela Em
govêrno do Equado1�, duma medi- prêsa de Viação Aérea Ríogran
da preconisada pela la. Reunião dense.
de Ministros dos Estados Ameri-
canos, realizada no Panamá, em

1939.
Em seguida, a comissão passou

a examinar a questão dos proble
mas de após-guerra.
Cada um dos delegados leu o seu

parecer sôbre o assunto, sendo por
fim designada uma sub-comissão,
composta do professor Charles
Fenwick e embaixador Nieto Del
Rio, para depois de examinar os

diferentes pareceres, formular o

programa dos trabalhos da comis
são nesta parte.

dora dos Rádios R. C_ A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com
regu larizações,

livros,

Organização

Este Marroquim nem para
encadernação servirá ..•

Maceió,23 (D. N. P. A.) - Numa
busca nas residênciàs de ex-chefes
integralistas, inclusive o ex-depu
tado Afrânio Lages e professor
Mário Marroquim, foram apreendi-
das diversas camisas verdes, cas

quetes, fotografias, etc. O profes
sor Marroquim foi detido para
averiguações.

o «Estado» no acervo
da Railway

Rio, 23 (C. P.) - O coronel Cos
ta Neto, superintendente do acêr
vo da Brasil Railway e empresas
incorporadas ao patrimônio nacio
nal, acaba de adquirir o "O Esta
do", velho matutino que se edita
na capital fluminense.

Saiu o «Sol»
Lisbôa, 23 (A. P.) - Surgiu on

tem um novo semanário em Lís
bôa, "O Sol", de propriedade do
coronel reformado Lelo Portego,
ex-ministro do Estado Maior Por
tuguês.

Nos bastidores
Vichi

de

MEDICINA e
CIRURGIA

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologla

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 dll
tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. por proce
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 Vilor Meireles. 18. - Tel. 1663.
RESIDÊNCIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 1601.

Dr. LAURO DAURA

Tinta própria para «Black-Out»
Washington, junho (Serviço es

pecial da Inter-Americana) - Se
o leitor tem receio de esbarrar em
cousas dentro de casa, durante os

"black-outs", cubra alguns pontos
de referência com tinta luminosa.
As beiras dos degráus, as soleiras
das portas, as quinas dos móveis,
os "switches" elétricos e cousas

assim podem ser pintados com

uma tinta especial que, mesmo no

escuro, é vista.
Há uma tinta luminosa especial

atualmente no mercado americano
que não é venenosa, pois não con

tém fósforo nem elementos rádio
ativos. Pode ser comprada em

quantidades mínimas e por preço
bem barato. Mesmo porque não há
necessidade de se usar muita tin
tal: três quartos de uma onça de
tinta dão para pintar quatro pés
quadrados.
A tinta é vendida em consistên

cia pastosa e preparada com ver

niz. Deve ser usada em lugares on-

de a luz penetre durante o dia, ou
onde, durante a noite, haja luz elé
trica, pois a tinta tem a proprieda
de de absorver a luz do sol e da
iluminação artificial.
No escuro, os objetos cobertos

com esta tinta especial dão um co
lorido rosa purpúreo. E' tão fraco
que mesmo com as janelas abertas
as luzes não podem ser observadas
de fora. De um quarto para outro
se avista a diferença.
A tinta não apresenta qualquer

brilho se aplicada sôbre artigos de
chumbo. Para casos assim é preci
so primeiro pintar o chumbo com
uma tinta básica neutra,

Caspa 1
LHOSA!

L0Ç40 MARAVI.

Londres, 23 (A. P.) - Um artí
culísta do jornal "Dai1y Sketch"
declara ter informações particula
res de que o govêrno de Vichí já
emprestou um milhão de toneladas
em navios mercantes ao "Eixo",
para uso no Mediterrâneo e no
Mar Negro. Ê:sses navios serâo tri
pulados por marinheiros do "Ei
xo". A França reteria cêrca de
meio milhão de toneladas para seu

próprio comércio com a Africa do
Norte e outras colônias.

Mais sangue para a
hidra da Gestapo
Londres, 23 (Associated Press)

- Noticia-se que os alemães ini
ciaram prisões em massa em Vie
na e na Baixa Austria em conse

quência de um novo e extenso ex

purgo nazista. Os "gauleiters" ale
mães organizaram comissões espe
ciais que estão compilando listas
negras e mandando milhares de
pessoas para os batalhões de tra
balho ou para os campos de ins
trução da Gestapo.

presteza serviços
registro de firmas,
petições, etc.

de
de

Comercial Vatarinense
I COMO É BOM SER BOM!

(Martins Fontes) IRua João Pinto "no 18 .- Fone 1467

bárbaro Aderiram à De Gaulle
Londres, 23 (Reuters) - 400 sol

dados, graduados e oficiais que
combateram contra os ingleses em

Diego Suarez, reuniram-se às fôr
ças franceses livres, quando o seu

navio fez escala num pôrto bri
tânico da Africa, soube-se hoje
aquí.

Belo Horizonte, 23 (D. N. P. A.) - Desesperado por ver suas pro
postas de amor recusadas, o lavrador Antônio Augusto esperou Maria
Adelaide, numa estrada, apontando-lhe um revólver e dizendo-lhe:
"Prepare-se para morrer". A moça, de joelhos, suplicou que lhe pou
passe a vida, mas o criminoso disparou a arma, tendo o projétil atra
vessado as mãos da vítima, que as cruzara na testa, matando-a. Em
seguida, Antônio tentou suicidar-se mas a bala resvalou, fermdo-o li
geiramente.

Amor

I> �E SÓ.L1DA PARA U�A
EXISTENCIA SADIA

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO Terça-feira, 23 de Junho de 1942

INDICAD()R MEDIeO
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôanson)
I ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

I
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te). 1461.-Residência 145ó

'=-,----: Dr. SAVAS LACERDA
Empresa Jaeger & Irmão

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas

sáoados e domingos

I Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA
PRAÇA 11) DE NOVEMBRO Consultas das 5

em deante.
------------------ ---------

-I
Ora, pílulas! «amarelos»! I_R_�:E_����_����_�'_28--;Boston, 22 (Por Nathan Barkan, da Associated Press) --I 1Os cientistas que participam das reuniões da Federação Nor- Dr. Antônio Moniz
te-Americana de Sociedades de Biologia Experimental opinam de Aragãoque os aviadores japoneses recebem "tapa" de" pílulas a �-. I

reas ", feitas com certo produto, talvez Benzedrina, que lhos MÉDICO
permite voar a altitudes consideráveis. Cirurgia e Ortopedia.Esta opinião tomou corpo depois de reumao realizada pe- Clínica e Cirurgia do
los cientistas citados, na qual foi feita comunicação de certos torax. Partos e doençasinformes, recebidos do teatro da guerra, os quais se referiram de senhoras.
a certas pílulas encontradas nos bolsos de prisioneiros nipô- Onicas. Levando a sério suas investigações, os médicos, depois CONSULT RIO:
de injetarem Benzedrina em determinado número de rataza- Rua Trajano, 33.

Diariamente das IS àsnas, verificaram que as mesmas resistem perfeitamente a as- 17 horas.censões elevadas, que se aproximaram das seis milhas. HESIDÊNCIA:

IOs doutores M. Kessler, H. Hailman e Ernest Gelhorn, da
Universidade de Illinois, que anunciaram esta descoberta, ne- Almirante Alvim. 36
nhuma alusão fizeram às pílulas japonesas. Outros médicos Telefone n. 751. Assistente do Professor Kos, do Rio de Janeiro. Especia-
afirmam que as pílulas foram empregadas para proteger os ;.. "'!: lista do Departamento de Saúde do Estad.o.
pilotos nipônicos contra o que se chama em gíria aeronáutica I Consultas das 14 às 16 horas. diariamente
"obscurecimento dos pilotos", ou perda dos sentidos. Dr. RllIm,·gP1o Rua João Pinto - 7 (sobrado)As experiências demonstraram que as ratazanas a uma ""'

altura de 30.000 (simulada), após minístrar-se-lhes Benzedri-
na, nenhum sinal mostraram de depressão, enquanto outras CLINICA -MEDICA
que não ingeriram essa droga, demonstraram absoluta falta Molestias internas, de
de sentidos. Senhoras e Crianças em

Até essa altura (30.000 pés) - dizem os cientistas - a Geral
Beuzedrlna produz efeitos benéficos; além disso, porém, os CONSULTORIO :

I
efeitos serão desastrosos. Rua Felipe Schmidt=-Euíft-

cio Amélia Neto-- Fone 1592

IOF IL
Para limpar metal 9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
e cristais Av. Hercilio Luz, 186t PRÁTICO e Pl 1392, ECONÔMICO

- lone: -

l AUende a chamados
I V'-34 14
��__ ..��..���������� .---� -m��.�

Diga isto
a

seu Marido
Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto

ou adoentado, com empachamento, pêso , dôr e outros desarranjos
do estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou du
rante o dia, pêso, calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo,
certas coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer,
preguiça e moleza geral, dôr es, cólicas e outras perturbações do
ventre, muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de
vomitar, mau hálito, indigestão, arrôtos, gases. diga-lhe que to
dos estes sofrimentos são causados por substancias infectadas e fer
mentações tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre
Livre sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate a

prisão de ventre' e limpa o estômago e intestinos das substanci
as infectadas e fermentações tóxicas que. tão grande mal podem
causar a todo o organismo.

INSTITUTO DE DiAGNOSTICO
GLlNICO

Situada em lugar aprazível. tranuuíle e saudàvel

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts
mann e Aurélio Rot<10

Z7-

(!
Raios X, Raios ultra-violetas l infra-vermelhos, On

das curtas, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica
e Farádíca,

Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

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

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

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

Praça S. Sehastlãa - Fone 1.153 - Florianópolis

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prática nos hospitais europeusClloleR médica em geral, pedlatrta,
deenças do sistema nervoso, apare-

lho geníte-urlnarlo do homem
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Camoanarlo
Silo Paulo). Bspeeíatizado em Hl
glene e Saúde Pública, pela UnIver
Ildade do Rio d. Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado,'
'l'elefone 1.195

fllORIANOPOllS
--------------------------

.....--..--....--....----..�

Dr. Z. DE
NEVES

Ex-assistente da Clinica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORro: R. Tra-

I
[an o 3:3. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

LINS
D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS
_r_.____ NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
r I Peja manhã, das 10 às 12
\...onilU ta!: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447
Ausente

I Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

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

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

Especialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gyuecolo
gia (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia
do ststema :

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 Esleves
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. MADEIRA NEVES médico especialista em

I
Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA.
CONSULTÓRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

DOENÇAS DOS
Curso de Aperí.rco.smeuto e Longa Prática no Rlo de Janeiro

Consultas diariamente peta la�d��h:�sd�� �� ,� l�orhao:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

horas

Iosephlne S(hweidson
M E D I C A'

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Ora.

Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente mês ..

Dr. WENDHAUSEN - (diplomado pela
Faculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasil)
do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA· MÉDICA

Edital Asas «yankees» sôbre T "

Nova Iorque 22 (A. P.) � Telegramas de (ont� bd"�����: I
a rádio emíssôra de Berlim, informam que 13 ou 14 aviões norte-amei-i-

MARIO
Ex-interno

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: RUIi Fellpe Schmidt n. 38 - Tel. 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto 'no 70 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA Dj�etola:i�a��SP�:1Florianopolis
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

_(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Ftsíeterapta: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644

14· BATALHA0 DE CAçAnoHES canos sobrevoaram na noite passada o território turco, a caminho doI - Autorizado velo sr. Tenente Co-
ronel Comandante, faço público aos in- Mar Negro. O serviço de escuta de Naya Iorque. entretanto, não ouviu
teressados que de conformidade com o

aviso Ministerial n. 1.085 de 6-V·4;': essa irradiação de Berlim.
acham-se abertas as inscrições para ma- I Nova Iorque, 22 (A. P.) _ A Colúmbia Broadcasting Svstern diz tertrícula na COMPANHIA DE QUADROS, '

- -

deste Batalhão, mandada organizar por ouvido de Berlim uma irradiação na qual anunciou que "segundo in-aquele aviso, para a formação de espe· _ . _ '.
'

cialistas e cabos da reserva de 2a cate- fonnaçoes de Ancara, aviocs norte-amcrícanos voaram novamente sô-
gona:... Poderão matricular-se na referi. ! hre território turco, a caminho da costa rio Mar Negro. De acôrdo com
da Companhia quadros: .

r a irradiação alemã leriam sido 13 ou 14 os aviões os Q1l31S foram alve-a) - os brasíleíros natos que Já te- ,. . .

"

".

'

nham 16 anos de idade na data da ma- ijados pelas baterias anü-aercas turcas. ludo JSSO dera-se em um pontotrícula e que não completarão ZO anos 'I
. .

f'
. '

até 31 de dezembro do corrente ano; do Iitoral, ao escurecer. O comunicado o icial, dado como recebido nos
b) - os

b_l'aSileiros natos,_de �O a

3'51: Estados Unidos teria d_ito que "aviões de bombardeio norte-americanos Ianos de Idade, desde que ja sejam .re-
,

servístas de 3a categoria; visitaram a região do Mar Negro na semana passada, bombardeando 0:5 Ic) - os brasileiros que obtiveram.. .

adiamento de incorporação por prova- I campos pelrohferos rumenos de Ploesti e os portos russos de Nikolaiev
rem ser arrimo .de. família; ! e Odessa ocupados 1)e108 alemães Quatro aviões leriam sido forçadosd) - os brastleíros casados que, ten- c , <. ". c

do filhos, obtiveram por isso dispensa

I
a descer na Turquia.de incorporação com a obrigação doe se _ _

tornarem reservist!",s de za categoria; Ancara, 22 (A. P.) - A acusaçao alemã ele que os quatro aviões de
e) - os brastleíros naturalIzados de I bombardeio (IUC tiveram de descer na semana passada na Turquia te-Zl a 35 a110S de idade.' c , ,

NOTA: - Os candidatos que satisfi- nham "Iivrementc sobrevoado a Turquia a caminho de seus objetivoszerem as condições acima, serão subme
tidos a tuna 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.
Poderão tambem ser matriculados 110

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

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

curso de especialistas passarão a exer
cer as respectivas especialidades e os

aprovados no curso de cabos terão dí
reito à promoção para reserva de ZS ca

tegoria, cujas funções exercerão duran
te os trabalhos de instrução da Cornpa
nhía Quadros, até � fim do ano de íns
'trução.
V - Funcionará também, em seguida,

a partir de 16 de novembro do corrente
ano, com a duração de 2 meses, o curso
de candidatos a Sargentos da reserva de
za categoria, para os candidatos aprova
dos 110 curso de cabos, mediante 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 mínís

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

contribuirão com a quantia de 5$000
(cinco mil réis) mensais para aquisição
de material de instrução.
VIU - 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
tr-ansferência para ela de elementos ma
triculados nos T. G. e E. L M. da locali
dade, providência que será tomada, tarn
bem, em qualquer época do ano, quando
necessário.
IX - Os demais esclarecimentos se

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

Hélio Portocarrero
10 ten. secretário

Linha direta Porto Alegre - Floria nõpolis

Doenças dos ouvidos,· nariz e garganta, e
dôres de cabeças rebeldes

Dr. Nilo Venlurini

na costa norte do Mar Negro", foi desmentida, depois de uma investi
gação por parte das autoridades turcas, e constitue uma resposta ofi
cial à acusação a Icruâ, A nota foi publicada pela agência Anatolia e diz;
"De acôrdo com as declarações do govêrno norte-americano à embai
xada turca, os ,i aviões norte-amet-icanos não pretendiam sobrevoar o

território turco, nem em um nem em outro sentido, e realizaram as

descidas forçadas em Ancara e Arif'ye por segurança. Não desceram
outros aviões. O interrogatório a que foram submetidas as tripulações
internadas revelam que esta é a realidade".

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

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

V. S. também é convidado parb visitar-nos sem com·
promisso. Não compre, pois, o tlt U calçado. sem apreciar
primeiro o sortimento de «A ViETROPOLE», de Sabota &

Silva, à rua João Pinto, 4. 26 v -2;i

AVISO AO· POVO CATARINENSE

Chegou a Curacão
Ciudad Trujillo, 22 (Asso

ciated Press) - Um telegrama
do cônsul dominicano em Wil
lemstad, Curaçáo, informa que
a chalupa dominicana "Co
mércio" chegou àquela ilha
com a tripulação da escuna da
mesma nacionalidade "La
Nueva Alta Garcia", que foi
afundada por submarino ini
migo no dia 16 do corrente. O
submarino capturou a tripula
ção de "La Nueva Alta Garcia"
e mais tarde entregou os pri
sioneiros à chalupa "Comér
cio", após forçar esta última a
atirar fora toda a carga. Ao
mesmo tempo advertiu ao co
mandante de que "não conti
nuasse mais a navegar".

Dr. ALDO AVILA
DA LUZ
ADVOGADO

Rua Vida I Ramos, n°, 30

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Já . temiam a destrui�ão••.Ao iniciarem a sua guerra alemãs encerrou-se, porém. A Shaw encont�ou nos inglese�.contra o mundo para a cnaçao sorte das armas deixou de fa- Assustados, eles se desnord.a Grande-A�emanha, os na- vorecer o Wehrmacht e a a .. teiam e passam a descrer doszístas prometl�m tu�o d�str�ir. meaça de um desastre já está ídolos. E isto q�e� �izer que,� pov� alemao, .cu.mpllce lI:' apavorando os seguidores cren- por falta d� ongm�lldade, os

d.Isfarçave� d� cnm�'nos.a poli- tes do tirano de Berchstegaden, . nazi�tas. estao repetmd� o. que��c8;. d,� HItler, apl '\?lU essa organizando uma frente inter-' o kaiserismo fez com pessimosidéia com um tr�ne _" surpre. na que começa a impressionar- resultados...
_endent�mente sádico.

_
se e a impressionar... Entreta�to, se o� hunos, naoDepois do Anschluss da Aus- Em face disto tal como su- fazem senao copiar planos,t�ia � �o assalto à Tchecoslo- cedeu no Segun'do Reich, du- cremos que os aliados de h?jevaq�Ia:: que realmente a con- rante o período de 1917 a 1918, 'não farão o mesmo, para rem

fla.graç,ao. começou e, em se- a propaganda germânica está- I cidir 120 êrro de 1918. Humap�sguída as mvasoes dos diversos se dirigindo às massas descon- que sao, longe dos seus objetipaíse.s europeus, o Euehrer de- fiadas, não para dizer-lhes que vos estará a idéia de afogar o
termmou o extermínio dos po- confiem na astrologia hitleria- prussianismo num mar de san
vos vencidos. Os assassínios na, mas para persuadir-lhes gue. Inutilizá-lo-ão para sem
praticados sob a cínica descul- que continuem a sacrificar-se pre, todavia, como fôrça do
pa das "represálias" são atos num último esfôrço, porque o mal, reduzindo o Estado �ertenebrosos que, entretanto, f8.- objetivo dos aliados é a extín- mânico à mais cOll2pleta.mazem parte do plano geral das ção dos "arianos". ção, afim de que nao mais �eeliminações. Mas tudo isto se Êsse sistema falhou da outra torne o centro de perturbação'delineou, porque a gente elo vez. Falhará agora, sem dúví- da paz universal. . ,Reich considerava o Reich in- da, porque os prussianos, quan- E é �,',!im que �s "t2cstnlloo,vencivel. do "se assustam", não teem as res" serao destruidos ..
A série de vitórias "totaIS" mesmas virtudes que Bernard "Cnrreio da Manhã"

Forno para Padaria
Vende-se um forno de ter

ro duplo, marca Gebrueder
Oberle, de Baden, para pa
daria ou làbriea de biscoutes,
ou outra indústria qualquer
Acompanha-o planta, para
nova moutsgem. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis centírn etros d fl

largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, independente do inte
rlor do forno. Caldeira para
água, grossura 40 c.entime.
tros, comprimento dOIS e �e
ío metros. Forno aque c ido
com lenha.Deis graduador es
de calor. Inlo rma ções na

gerência do ESTADO. 15vl" ,6

)
,

I·

toma diáriaménte o --seu
banho. Que seria da saúde da popula
ção, se não fôra a limpeza sistemática
das vias públicas? Assim, também, para
a saúde individual é indispensável fazer
uma limpeza periódica do aparelho renal.
• H ELMITO L de Bayer executa oti
mamente este serviço, garantia da saúde

atual e de uma velhice livre > �de achaques. . /
�

Companhia Siderúrgica
São Paulo e Minas S/A.

Ao P'úblico
A Companhia Siderúrgica São Paulo e Minas S/A.,

tem a grande satisfação de levo.r ao conheci�e�to dos
subscritores que o seu Departamento TecnlCo Ja

�e1;l�ou e ativa no momento os trabalhos das jazidas derruci
,. rÓ» M d. ,. de ferro de que- e conceSSIonarIa, « orro ornrnerro
f'

-

d dF » em Minas Gerais, con orme autoTlzaçao a aerro ,
r d D a 8486

.

1 Governo Federal atraves o ecreto n , crssrrrc-

�� �elo Exmo. Snr. Dr. Getúlio Vargas, achando-se, pois,
em franca e crescenta prosperidade.

Congratulando-se com todos nessa sua nova fase,
prosseguirá ela os seus trabalhos, rea,lizando, de manei
ra progressiva, o objetivo que sBe p:.orod� le1tvar t� �ermo'93S' de em S. Paulo-Rua o.ruo e ape rrunqo , .e

. A Diretoria

Roupas - Pulóveres
Cobertores .. Sobretudos - Pantufas

AGÊNCIA RENNER
RUA DEODORO -- 33

Fogos Adrianiuos
Para as festas Joaninas de Santo Antônio, São João,

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

Armazetn Kolzias
42 •• Rua Conselheiro Mafra •• 42

Resfriados
dasCriançasFriccione este agradavel unguento

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

maneiras directas.
"""�...

-

- -.

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

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

de pinho. etc.

Rua João Pinto, 34

30v-26

(•
DBSCONFIE •••

se não se sente na plenitude das suas forças!
Seu organismo está se entregando à debilidade,
caminho aberto a qualquer doença. A EMULSÃO
DE SCOTT - cálcio com o mais puro e legítimo
óleo de fígado de bacalhau - trás novo vigor
ao corpo! Em qualquer época, não há substi
tutos para a

EMULSiOdtSCOTT
Uma fortuna para os pobres de saudeI

�

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

ALUGA-SE
Para família de tratamento

aluga-se.vá Avenida Mauro
Ramos n-. 156, um prédio de
2 Pavimentos, com

.

garage.
Informações pelo telephone
n-, 1658.

MAIO

Representantes:
MACHADO , Ci".

Proprietários: J. Moreira & (ia.

Aumente

6 DE

Mais

Contribuição

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

Esteves Junior. 48.

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO

I

Sem Calomelanos-E Saltará da Cama
Disposto Para Tudo

Seu figado deve derramar. diariamente,
110 estomago, um litro de bilis. Se a bílis não
corre livremente, os alimentos não sâo
digeridos e a podrecem. Os gazes incham Qi

eetomago. Sobrevém a prisão de ventre.
VacA sen'ee-ee abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
Uma simples evacuação não tocará a

eausa, Nada ha como as famosas PilIulas
CARTERS para o Figado. para uma acção
eerta, Fazem correr livremente esse litrl'Jl
de bílis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
lio maravilhosas para -fazer a bilis correr

livremente. Peça as PilIulas CARTERS
para o Figado. Não acceíte imitaGMI,
l'feÇ(J 3$000

Dr. elerno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone Vi68.

Crédito Mútuo Predla f

Foi entregue as prestamístas Norma Menezes Reis e

Nadyr Reis residente em Rio do Su� .

possuidora da caderneta n. 10824 o premro
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs,

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

4 DE JULHO
um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 18 de Junho (ôa.Ieira),

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.

__________ma ......

médica greti! ! Precisa-se
de um casal moço, sem fi
lhos, para trabalhar na chá
cara da �<A Floricultura»,
preferindo·se casal morador
de sítio. ISv·l1

apenas 1$000

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

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

Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
A.steróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Ganzo

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

Matricula: 15$000. - Mensalidade: t5$000.
Rádlo-te legrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

V.- 22

-

«Bungalow»ALUGA-SE um' bungatow'
com todo o conforto. Ver e
tratar à rua Joinvile, .n-. 10.

10vs.- 2

Aluga�se
Aluga-se o prédio sito à Pra

ça Lauro Müller, 2. Tratar com

Colombo Sabino à rua Almiran
te Lamego 15. 3 vs·2

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

(Defronte à casa Heepcke)

o Reich toma precauções de defesa
vasão, quando estas chegarem

Lisboa, (R.) - Segundo a certa distância fixa da praia.
informações obtidas nesta ca- Por outro lado, as tropas
pítal as manobras alemãs de móveis de defesa, no interior,
contra-invasão, ao longo do bem como as posicionadas na
litoral francês ocupado; rete- costa, teriam apenas a função
rem-se principalmente ao me- de conter os invasores, atê a
lhoramento da técnica de de- chegada de reforços.
sembarque, e de escalada dos Na Fronteira Alemã, 17 (R.)rochedos com o emprego de - O marechal Von Rundstedt
artilharia ligeira. recebeu ordeno para organizarOs exercícios de hoje con- as forças alemãs na E. Ociden
centram-se no papel a ser de- tal, em bases necessárias a en
sempenhado pela infantaria frentar a ameaça de "segundamóvel, para deter uma invasão frente".
por via marítima. Uma fonte Devido à ineficiência do sis
neutra, que assistiu aos exer- tema de transporte alemão,cícios, na costa francesa, de- Hitler, ao que se Informa, 1'e
clarou que as baterias costeí- cusou-se a enviar forças da
ras fizeram exercícios de tiro Rússia para o Ocidente.
real, caíndo as granadas a mi- O marechal Von Rundstedt,lha e meia da costa. em consequência, deve cercar ..

Êsse método de fazer fogo, se apenas das reservas da Ale.
salientou a referida fonte, faz manha Ocidental e receber
crer que os alemães estão pro- das fábricas dessa região os ca
curando aperfeiçoar uma bar- nhões, "tanks", munições e
ragem estacionária, destinada outro materiais de que neces
a fazer virar as barcaças de in- I site.

desde jáPessoas residentes em qualquer praça deste Estado oudo pais, sem prejuízo das suas ocupações; terão sua reneda aumentada imediatamente, num ram.o distinto, facil ede futuro.,Escreva.nos sem compromisso, pedindo maisdetalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo.

o remedlo seguro
para essa tosse
que, além de ln
commoda, constt
tue u m a seria
ameaça para os
seus orgãos res
piratorios, é o

PEITORAL DE
ANACAHUITA

-.....__...�

CASAS Precisa com·

prar ou vender
uma casa? Procure Campo
líno A lves. Rua Deodoro 35

30v-19

Vende·se OU aluga·se
A casa sita à rua Frei Co·
neca n.v 70. Tratar no Bem
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-37

sua renda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica médico-cirúrgica do I�!;cia���Y�mO D1�é!��Od�
senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOl\iINAL:

eS'1
tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PI,ASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
h.idrocele, vartcocele, 'I'ratamento sem
dor e operação de Hemorrotdes e vario

i
zes - Practuras: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IIFone, 1009 !

Horário: Das 14 às 16 horas, díarta-
'

mente. I
,

- -

I Ecos e Notícias
I

A Prefeitura Municipal de I
FI

. ,

I' , b d
' I

orranopo is esta co ran o, ate'
o dia 30 do corrente, sem multa, Io 2.° trimestre dos seguintes imo Ipostos e taxas: Predial urbano,
territorial urbano, limpesa pú-

I

blica e melhoramentos. Depois
de 30 do fluente essa cobrança
se fará com multa de 20%..

Decreto recente da Interven
toria Federal suprimiu, no De
partamento das Municipalidades
o cargo de escriturário guarda.' i
livros.

*

Segundo decreto da Interven
toria Federal o fornecimento de
leite beneficiado à capital e às
vilas de Saco dos Limões e João
Pessoa (Estreito) será feito me

diante pagamento adiantado.
Para êsse fim o Serviço de Bene
ficiamento de Leite venderá
talões de um, meio, e um quar
to de litro de leite.
Êsse decreto começará a vi

gorar no dia 1° de julho.
*

O "Diário Ofici�l do Estado",
em vista da escassez de papel,
reduziu, temporariamente, o nú
mero de suas páginas, prin
cipiando, ontem, a sair com 4
páginas.

*

Em Patos, no Estado da Pa
raíba, foi encontrada uma pepita
de ouro, pesando 132 quilates.
Êsse valioso achado foi remetido
ao Interventor Federal afim de,
ser encaminhado ao presidente
Getúlio Vargas. Encontrou-a o

sr. Manuel Ferreira Oliveira.

DESDE QUE KOLYNOS foi desco
berto, ha trinta annos pas

sados, ínnumeros dentifricios
têm tentado imitar suas supe
riores qualidades, mas nenhum
foi bem succedido.
Kolynos limpa os dentes me

lhor e sem causar dam11o
restaurando rapidamente o bri
lho e brancura naturaes,

Londres, 23 (Associated Press) - Um expurgo caracteristicamen
te impiedoso de pessoas que o partido nazista considera irresponsá
veis, preguiçosas e imorais iniciou-se na Alemanha, de acôrdo com

uma comunicação da DNB, através do rádio de Berlim. A DNB diz
que a prisão de elementos anti-sociais começou na Baixa Áustria, de
vendo ser enviados para os campos de concentração, visto que êsses
elementos constituem um grupo intranquilo" enquanto a Alemanha
procura dedicar todas as suas energias à �érra, O expurgo parece
que nada tem de sensacional, visto que os,�dissidentes sempre foram
alvo de perseguições pelos nazistas, mas é significativo pelo fato ele
les reconhecerem a necessidade de efetuá-lo:

Não acceite substitutos-insi.ta no

melhor creme dental- Kolynos I

/

Seguindo o exemplo do orgulhOSO Kaiser Sonegação de &00 contos de imposto!Prisões em massa na AuslriaNa hora eH» Hitler estará sozinho Belém, 23 (C P ) - Três firmas do alto comércio de Belém, so-

negaram impostos que ascendem a 600 contos,
Rio, 23 (D, N. P. A ) - Um matutino confirma a notícia de que Havendo a firma M, L, Alhuquerque, implicada no caso, recorri.

uma comissão especial ele juristas está elaborando um projeto ele lei do da sentença, ao interventor, o chefe do Estado exarou o seguinte
complementar para a punição ele espiões estrangeiros que atentam despacho: "Nego provimento ao recurso, Mantenho o despacho do di.
contra a segurança nacional. retor geral elo Departamento de Finanças, formulado sob sólidos ar.

Londres, 23 (De Robert Dowson, correspondente da United Press) gumentos e provas exuberantes elo crime contra o F'isco, e [urtdica
- A execução das populações da Checoslováquia pelos alemães e, mente apreciado pelo lúcido procurador geral elo Estado, Volte o pro.
evidentemente, uma medida ele represália, Os círculos checos compe cesso à Fazenda, para ser assinado o prazo do pagamento elas impor.tentes' interpretam como uma demonstração de que Hitler, verdadei- tâncias apuradas e todo o expediente necessário à completa e perfeita
ramente, não pode confiar em ninguém na Checoslováquia. Em ou indenização da Fazenda do Estado".
tras esferas chegadas aos governos extra-terr-itor-iais indicou-se que O chefe da firma acusada é membro da diretoria ela Associaçãoo mesmo aplica-se a todos os países ocupados, destacando-se que os Comercial.
alemães não têm partielários sinceros em nenhum dêles e que mesmo

os próprios "quislings" voltar-se-iam contra os nazistas para salvar

p
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FOBDsUaS,,�!d��;u������" �oc(���.�� �e��isi��divídUOS oportunistas, que fa

eças �enU In 8.Scilmente trocarão de lado por motivos de ambição pessoal, Quando
Elias assumiu o poder no Protetorado da Boêmia e ela Morávia, em

1939, foi denunciado como partidário do nazismo e traidor, Não se

sabe se assumiu o pôsto com o propósito de trabalhar pelos nazistas SO'ou, se depois de ter sofrido uma desilusão, fez-se inimigo da "Nova
Ordem". As esferas checas dizem que as acusações nazistas contra

'

Elias constituem uma prova de que os alemãec jámais encontrarão
uma pessôa ele origem não alemã na Checoslováquia que seja um ver

daeleiro partidário do Reich. Elias foi acusado de alta traição e de Cons. Mafra, 54-(aixa postal, 111-Fone 1665
auxílio ao inimigo, Alguns acreditam que essa acusação talvez se

ajuste à atitude geral elo povo checo, pois todos os checos desejariam
contribuir para atos de alta traição, visando a queda elas autorída
dos nazistas, e auxiliar o inimigo com a finalidade de partieipar de
ações também para eliminar os alemães,

AGRADECIMENTO E MISSA

VENDEM·SE COM URGÊNCIA
Por motivo de viagem ven

dem-se uma mobília, completa,
de quarto e uma bicicleta em

perfeito estado. Ver e tratar à
rua Silva Jardim ,n°. 189. 5vs -I

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

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.
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10NICO DOS F�ACOS E
ANEMICOS

- LAB. PHYMATOSAN-

A Viuva e filhos de JORGE L. MOREIRA DE SOUSA
agradecem. sensibilizados. a todos que os confortaram
por ocasião do· falecimento de seu queridO Chefe e
convidam .seus parentes e amigos para assistirem
à missa que. pelO descanso de sua alma. mandam
celebrar no dia 25 do corrente. às 1.30 horas. no

Altar de Nossa Senhora de Lourdes. na Catedral Metropolitana. confessan
de-se desde já muito gratos. 2vs-l

, ,,,

com os concessrenanos:
Tuffi Amin &: Irmão

Caça aos ULTIMA HORA. -

espioes
Rio, 23 (D. N, P. A.) - Ouvielo sôbre a repressão da espiona

gem e elo quinta colunismo, o professor Luiz Oscar declarou que os

problemas criados pela guerra total subverteram os princípios jurí
dicos que regiam a espionagem, No atual conflito a espionagem é um

instrumento de ação de retaguarda, o que é o bastante para fazer
caducar a noção de espionagem fixada pela convenção de 1907, A
aviação determinou a modificação do conceito clássico nas zonas de
operação. Acrescentou que a urgente elaboração da lei se, faz índispen
sável para castigar aqueles que debilitam as nossas energias morais,
procurando desagregar a frente interna.

Finalmente (quando os alemães muito bem o qui
seram), zarparam de Lisboa os vapores "Bagé" e "Siqueira
Campos", conduzindo diplomatas e cidadãos brasileiros,
repatriados. O "Bagé" traz 293 passageiros e o "Siqueira
Campos" 287.

:{..

A 120 rnllh.o.s do porto de Nova Iorque, donde saíra
crrte- ontem às 16 horas, foi torpedeado por um subma
rino do "eixo" o vapor argentino "Rio Terceiro", de
-1-.824 toneladas e que tinha a velocidade de 10 milhas
por hora. Os 40 homens de tripulação, inclusive o coman

dante, foram salvos.o inventor do submarino,
aparelho para neutralizar seu efeito
Nova Iorque, 23 (A, P,) - Simon Lake, um dos geniais criadores

dos modernos submarinos, acaba de declarar que está trabalhando no

aperfeiçoamento de um outro invento que pode chegar a constituir
verdadeira revolução na indústria de armamentos, Uma ironia elo des
tino quís que o invento seja justamente - como diz o próprio in
ventor - destinado a destruir os submarinos ou anular o seu poder
combativo, Simon Lake, que conta atualmente 75 anos de idade, está
trabalhando, ainda, para aperfeiçoar o sistema de tubulação de cio
mento .pela qual se possa conduzir petróleo através elo país,

estuda um
bardeando pequenas cidades índe
fesas ela costa dálmata.

A Cruz Vermelha Francesa in
formou que, durante a invasão ale
mã, foram mortas nas estradas
mais de 40 mil crianças francesas.

O comandante elo arquipélago de
Havaí aconselhou a população cio
vil a abandonar as ilhas, as quais,
apesar ela derrota japonesa de Mid
way, não estavam livres de qual
quer ataque.

O submarino japonês que canho
neou a costa da ilha de Vancou
ver (Canadá) fez 30 disparos em
4,0 minutos.

Os russos estão lancando vigo
rosos ataques nos setores de Car
cove e Briansque.
Um submarino japonês canho

neou, na madrugada de ontem, a
costa de Oregon �Estados Unidos).
Foi concluido ontem o consórcio

chileno-argentino.
O gral. Rommel foi promovido

ao gráu ele mareshal de campo.

Segundo informam de Washing
ton, Roosevelt e Churchill assina
ram uma nota, pela qual declaram
que o objetivo dessa nova confe
rência é concentrar todo o 'poder
Aliado sôbre o inimigo; esperando
a' realização disso no mais breve
espaço de tempo * possível.
Um comboio do "eixo" foi ataca

do por aviões-torpedeiros britâni
cos, quando se dirigia a Tobruque.
Um navio escolta e 2 de abasteci
men tos foram alcançados, ficando
1 cleles incendiado.

Vida Social

Agências e

Representações

, .",

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Garganta do

DR. TULIO RAllIOS
Assistente efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de And,·ade" na Policlínica
Geral do Rio de .Janeiro, com curso
de especialização e prática de ouví
dos, naríz e garg'anta no Serviço 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 gral. Antonescu confessou que,
desde o início da guerra com a
Rússia, a Rumânia já perdeu
157.562 homens, entre mortos, fe
ridos e desaparecidos,
Houve um movimento ele revel

ta na Coréia, em que perderam a
vida numerosos japoneses.
Acredita-se em Londres que a

grande concentração ele planadores
e paraquedistas na Grécia, Sicília,
Creta e outros portos é para uma
ofensiva aérea contra o Egito e o
Canal de Suez.

Desde que o Japão entrou em
guerra com os Estados-Unidos J<I
perdeu, afundados ou avariados, ."

291 navios, entre os quais se con
tam: 1 couraçado, 4 porta-aviões,18
cruzadores e destróieres, 27 subma
rinos, 82 transportes, 6 canhoneiras,
etc. Só nas ilhas Aleutianas perdeu
já 10 unidades d.e vários tipos.
Segundo uma irradiação italiana

captada em Nova Iorque, há 9 gene
rais e 1 almirante britânicos entre
os _f8 mil prisioneiros feitos cm
Tohruque,
Laval discursou ontem, desejando

a vitória alemã e apelando para os
operúrios franceses afim de que vão
trabalhar na Alemanha.

Sete aviões do "eixo" foram on
tem derribados sôbre a ilha ele
Malta.

anrversãrlom
Transcorre, hoje, o natalício

do ilustre capitão de corveta sr.

Vitorino da Silva Maia, m.d.
comandante da Escola Apren
dizes de Marinheiros, em nosso

Estado. Ao ilustre comandante,
que pelo seu valor, inteligência
e nobreza de cara ter, muito hcn
ra a nossa gloriosa Marinha de
Guerra, os nossos sinceros votos
de felicidade e de longa per·
manência entre nós.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

f1nho CregSota�B
, "SILVEIRA" O rei Cristiano X, ela Dinamarca,baixou a um hospital, pela segun

da vez, atacado sle icterícia.

Deu-se no estreito de Dover um
combate entre unidades navais bri
tânicas e alemãs.

Noivados:
Com a gentil srita. professora

Alda Sálua Gerber contratou Sub-Igentel no. prii"lciplh
casamento o sr. Osní Vieira da muncípiol do E.tldo.
Rosa, funcionário da Texaco. t7P.

-------------,----------------- .��������������.:

Fazem anos hoJe:
O sr. José Vieira Dutra, fun

cionário da Alfândega;
- o sr. João Zenon de Fer-

reira Bandeira. comerciário;
- o sr. Ernâni Ferrari;
- o sr. João Batista Sabino;
- o menino Evaldo Schaefer,

filho do sr. Evaldo Schaefer, Ifuncionário público estadual;
- a menina Maria Helena de

Sousa.
Cllxl pOltl1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÚPOllS

Carta
A's 7,30 horas

Amor andaluz
Com AngelilJo e Carmem

Arnaya

(Fixação do homem rural)
Preços: 2$500 e 1$500
Livre: de Censura

Grlnde T6nico

Machado & (ia. Os alemães já perderam mais ele
100 mil homens no ataque a Se-
bastopol.

•

As duas últimas cidades do Mon
tenegro (Jugoslávia) ocupadas pelos italianos acabam de ser isola
das pelos guerrilheiros. Em repre
sália, os aviões italianos estão bom- Um avião britânico, por falta de

combustível, aterrou no aeródromo
de Lisbôa. Os aviadores não tiveram
tempo de destrui-lo.

.

Dr. MADEIRA NEVES
tendo regressado d� viagem
a S. Paulo, reabriu sua

clínica. 5 v.-4

Ao cair Tobruquc, 4 navios britâ
nicos conseguiram abandonar o
porto.
Calcula-se que só na ilha da Cre

ta há 50 mil paraquedistas alemães
preparados para ? ataque ao Egito,
Moscou diz que até agora os ale

mães perderam 24 mil tanques e
os russos 17 mil; os alemães perde
ram 20 mil aviões e os russos 9
mil. As perdas alemãs em homens
atinge 2 milhões e meio.

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

13, Sobrado.
Um grupo de interessados nos

estudos de psicologia acaba de
fundar, no Rio, a Sociedade
Brasileira de Psicologia, com o

fim de congregar todos os valo
res nacionais que se interessem
pelos assuntos psicológicos.

•
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1587 - - FONE 1602 - - FONE 1587 -

A's 5,30 e 7,30 horas

Em viagem de estudos, deverá
seguir, via interior do país, rumo
ao Rio Grande do Sul, nos pri
meiros dias de julho, a "Em
baixada Getúlio Vargas", for
mada por 20 engenheirandos da
Escola Politécnica da Baía, sob
a direção do Professor Chagas
de Oliveira.

Cabelos brancos 7 LOÇÃO
ltlARAVILHOSA 17,30 horasA's Pilotos alemães bombardearam

vários pontos dos condados do sul
da Inglaterra. 4 aparelhos foram
derrubados.

Capotou um avião britânico ao I::!
"ant�r vôo,. em Gibraltar. O aparélho lI1cendlOu-se, explodiram as
bombas e estalaram as balas das
metralhadoras. Houve di versos fe-

r
ridos. .

Diminuiram os· afundamentos !l

Iléste dos Estados-Unidos, mas an
montaram no Mar das Antilhas.

Vamos cantar Direito de pecar
Com Cesar Ladeira e Nilza

Magrassi
Com Carlos Galhardo

Murad

Complemento Nacional (D.F.B.)

Jorgee
É U�A DOENÇAMUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA-
AUXILIE A COM-
BATEL-A COM O

Complemento Nacional (D.F.B.)Complemento Nacional (D.F.B.) Cine jornal brasileiro vol. ?x94 Se te quédas
Preços 1$500 e 1$000
LIvre de Censura Preços: 1$500 e 1$100

Livre de Censura

Lavando-se com o sabão

"VIR8Em ESPECIALIDADE"
de WETZEL & CIA.- )OINVILLE

tempo e dinheiro
(Marca regi strade.

•
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


