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RIO, 8 (D. N.) -- O "OIARIO DA NOITE" PUBLICA EM DESTAQUE UM TELEGRAMA DE
BELÉM, QUE REPRODUZ UM EDITORIAL DO JORNAL "A VANGUARDA", DAQUELA CAPI
TAL, CHAMANDO A ATENÇÃO PARA A INFILTRAÇÃO DA QUINTA-COLUNA. O REFERIDO
JORNALf: R'ECORDA OS RECENTES CASOS DE JOVENS ESPIÃS JAPONESAS, QUE AGIAM

NA, CRUZ VERMELHA, DISFARÇADAS EM ENFERMEIRAS.
De uma indústria

para ou" a

Washington,8 (H. (I _ As
indústrias automob sticas de
Detroit, após vários meses de
estudos extensivos, realizados
pela Junta de Produção de
Guerra e o Conselho Automo
bilístico, para a Produção de
Guerra, inutilizarão suas má
quinárias, equipamentos e edi
fícios. Com essa medida espe
ra-se obter vastas quantidades
de aço e de ferro para a fabri
cação de material bélico. I

A ' cruz gamada no
ladrilho

Belo Horizonte, 8 (D. N.)
Foi descoberto, em um salão
de barbearia e em uma far
macia local, um inteligente
disfarce da propaganda nazis
ta. O piso de ladrilhos compu
nha um desenho, que repre
sentava a cruz gamada. Apu
rou-se que o construtor das
obras era alemão.

ANO XXVIII N. 8556 Giraud no Marrocos

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

Mandêmo·lo para
Essen ou Colônia!

Rio, 8 (" Estado") - O eho
fe de Polícia assinou portaria
determinando, ao delegado de
Estrangeiros, a abertura de Ur.1

inquérito contra o indivíduo de
nacionalidade alemã, F'ra nv
Henze, afim de expulsá-lo do
terril"irio nacional.

rança.
Após dmonstrarem a ação

nefasta daqueles que a serviço
firma do Japão aquí se estavam arre-

gimentando com a pretenção
de dominar todo o Estado, afim
de satisfazer os seus interesses
inconfessáveis, contam, ainda,
como, no caso da derrota do
Eixo, aqueles elementos se pre
paravam para abandonar em
massa o Brasil ; e a propósito
publicam uma carta enviada
por Hirosei Iamariaka a um seu

irmão. Êsse documento retrata
com clareza adisposição cri

LOÇÃO mínosa dos japoneses para com
•

os brasileiros.
E o seguinte o texto da refe ..

rida missiva: "Querido irmão:
. - Faz muito tempo que aquí

Nova Iorque, 8 (A. P.) - A \ não chove. Como vão as coí
"British Broadcasting Corpo- sas poraí? Há muito que estava
ration" em irradiação feita em mos esperando a guerra entre
língua alemã, advertiu ao po�o o Japão e os Estados Unidos
alemão de que cada alemao com a cooperação de toda a A-,
deveria escolher entre "uma mérica. Não sei como estão
longa guerra que só poder� pensando os governos dos paí
terminar com a derrota alema, ses do Eixo sobre a nossa si

pela destruição de suas cida- tuação aquí, onde estamos sen

des, pela miséria e peío ímpé- do maltratados como cães. Os
rio da ilegalidade", COP.l0 con- caboclos brasileiros não sabem

sequência dos repetidos "raids" lidar com gente. Os culpados
da Royal Air Force; ou então do tratamento grosseiro que
"sublevar-se contra o regime I nos estão dispensando são os

de Hitler". ingleses e os norte-americanos,

Explosão no prédio da
alemã «Slemens»

Buenos Aires, 8 (R.) - Um
poderoso petardo explodiu à
noite diante do edifício da fir
ma alemã "Siemens", causan

do alarma nos principais distri-
tos de Buenos Aires. Não houve
vítimas e os danos foram ligei
ros, constituindo na sua maior
parte de vidraças de janelas
partidas.

Cabelos brancos 1
MARAVILHOSA!

Florianópolis -Segnnda-feira. 8 je Junho de 1942
Londres, 8 (Reuters) - O

correspondente do "Daily Mail"

L h
·

b 91
�

h· t I Vantajosa a posi�ão na fronteira suíço-francesa in-

aD arlam OS rasl elros a c ICO e. .
das for�a�, britânicas forma que o general Giraud

P
. ., Cairo 8 (R.) - As nossas chegou ao Marrocos Francês,São Paulo, 8 (A. N.) - Os I recisamos meter o chicote ate d

'

t ues não foram depois de, por duas vezes, terjornais continuam a tratar da que só querem ver a nossa des- cortá-la. A partir desta data, per. as em anq
t recusado entregar-se aos aleação da polícia paulista, que graça, pois os mesmos são do- vou organizar boletins com no_,mUlto lequenasí mts. demos

a
mães. Além disso, o corresponvem trabalhando com eficiên- tados de espírito de maldade. tícias dos acontecimentos que âOs�o av�; uI? au �I eogra�� dente acrescenta que essa viacia e energia para afastar do Os brasileiros nos odeiam por sucederem aquí e no Japão, e Impor a:r;c�a: de t� qS a gem de Giraud foi feita após. . posse no mllllmo e res u r-nosso meio os elementos nocí- sermos de raça diferente, que nos possam mteressar. t 't d

'

d b t longa conferência com Wey-vos aos interesses nacionais, e amarela, Se continuar a peorar Junto remeto alguns exempla- as par es o campo e a a-
dlha, próximo a Knights Brid- gan .destacam a atuação das autorí- a situação para nós, o govêrno res para leres e distribuires en- _

dades da Secretaria de Segu- do Japão há de nos proteger; tre os nossos". ge, onde houve o mais duro Queriam pôr fogo a uma casa,. ,- choque de carros de assalto da I
- .com esse fim mandara tropas Esses exemplares referem-se

campanha da Líbia. Podemos, alema �e Buenos Aires
Para aquí. Se o "Micado" der às medidas tomadas pelá dire- B A 8 (A P) Pesportanto, recobrar nossos tan- I ue�os. Ire�,. ..

- -

ordens, nós no sentaremos até ção do partido por êles organí- ques danificados e destruir to- �oas n�o Identífícadas tentaramno fogo; mas, do govêrno do zado aquí para o "contrôle" talmente ou reparar, para nos- u:cendIar os armazéns d_e uma
Brasil, não aceitamos ordens: de todo o Estado, no caso de

so próprio uso, os tanques íní- tírma importadora alema, ate
Esta gente não compreende. domínio.

migas danificados", _ infor- ando rogo a cavacos e panos
ma o correspondente do "Daily embebidos em quero�ene, colo
Telegraph" na Líbia". cados ?as portas .e [anelas. _Osbombeiros extínguíram o mcen-

Caspa � LOÇÃO MARAVI· dio antes que pudesse causar da-
LHOSA I nos importantes.

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 -

1 Fone 1.467

De desenho inteiramente novo
Sidnei, 8 (A. P.) - Um dos técnicos navais que examina

ram o submarino japonês retirado do fundo do mar na baía
daquí depois de ter sido afundado, por ocasião do "raid" fra
cassado da marinha japonesa, teve ocasião de dizer que se
trata de máquina-de-guerra submarina de desenho inteira
mente novo e muito diferente dos que atacaram Pearl Har
bour. O submarino recuperado tem de 50 a 60 pés de compri ..

mento e deve ser equipado com seis homens pelo menos, ao
passo que os anteriormente conhecidos só tinham 41 pés de
comprimento e eram tripulados apenas por dois homens.

Fornecimentos do Brasil aos AliadosLondres, 8 (R.) - "Graças à

I
mais do que qualquer outra na

incalculável variedade e quantí- ção sul-americana dos pedidos
dade dos seus recursos naturais, firmes dos Estados Unidos para
o Brasil tem-se aproveitada as suas matérias primas, diz o

"Financial, News".
rmportantes acôrdos foram

celebrados com as nações alia
das. A industrialização do Bra
sil vai prosseguindo a passo ace
lerado no aumento de numero
sas manufaturas, auxiliadas pe
las enormes reservas de carvão
e minérios de ferro.
° café deve receber grande

auxilio pelo aumento de pedidos
dos Estados-Unidos para suas
fôrças armadas, enquanto a car
ne, em face da interrupção dos
suprimentos da Austrália e No
va Zelândia, será beneficiada
por importações britânicas.
A organização de comboios

interamericanos faz com que as
previsões das exportações a lon
go prazo sejam encorajadoras,
não obstante as interrupções da
navegação.

tomo estafó sua tu"�
rIol/víti lO (filOS •

��.-----------------------

UM P R o D U T o *RÃ U L

Falso pretexto para mais
crime hiflerino

um

Berna, 8 (U. P.) - Hitler ameaçou os prisioneiros na
África co muma das mais terríveis fôrmas de castigo que se

póde impôr a um homem no deserto: fazê-lo morrer de sêde
no meio da abrazadora temperatura, mais de 40°, alí predo
minantemente, tendo dado a essa promessa a -rorma de "ul
timatum" .

Os alemães adotam essa medida, dizendo terem captura
do uma ordem britânica, na qual se dizia que aos prisioneiros
não seriam dados alimentos e bebida antes que fossem interro
gados pelas autoridades competentes.

Londres, 8 (U. P.) - Não se comentou aquí, oficialmente,
a imputação de supostós máus tratos de que teriam sido ob
jeto os prisioneiros alemães, por parte dos britânicos, apare
cida no comunicado de Berlim. Se fôsse verdade o que men
ciona o comunicado nazista, deveriam ter sido feitas gestões
a respeito por intermédio da Cruz Vermelha Internacional. A
credita-se, portanto, que o protesto destina-se a fins de pro
paganda ou a outras razões análogas.
,

Antes de comprar
veja os preços excepcionais de

Scbretudes-ãebardlaes-Ternos
na A MODELAR

A ( DESPENSA») ESVAZIADA

Sáiam, que lá vai bomba !
Londres, 8 (A. P.) - A agência britânica de notícias eu

ropéias, num de seus boletins, avisou o povo francês de que
fábricas de cimento, localizadas no distrito do Pas-de-Calais,
e todas trabalhando para a Alemanha, estão na "lista de cha
mada" da Royal Air Force. As referidas fábricas estão locali
zadas em Desvres, Estaples, Neufechâtel, Boulogne, Camiers,
Samer, Lumbres, Longfosse, Dannes e Sangatte.

Londres, 8 (Reuters) - O
ministro do Comércio da Di
namarca, sr. Christmas Mul
ler, que ora se encontra nesta
capital, declarou qiíe o seu
país, na qualidade de "despen
sa" da Alemanha, estava pra
ticamente esvaziado.
As colheitas dinamarquesas

em 1940 tinham sido escassas
e as perspectivas pára 1941
eram más, acrescentou. Dr. LAURO DAURA Mc'RWA�rA e

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologiado Hospital Humberto I, de São Paulo.

Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamentoseni operação e sem dôr.Éde Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORR IA CRONICA. no homem e na mulher. por proce·
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulaçlio e Infra
Vermelho. Pêlos supérOuos. Sondagem duodenal. Transfusão di sangue,

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18.· Tel. 1663.,
RBSIDaNeIA: Rua João Pinto. 9. • Tel. 1601.

Deixando a Franca
Fronteira suíço-francesa, 8

(Reuters) - Um viajante pro
cedente da Alsácia informa
que as tropas alemãs estão
continuamente cruzando a
fronteira da França, presumi
damente para substituir os
claros abertos nas fileiras na-

. aístas pelos russos. --�-------------------------------------�
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CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prlitlca nos hospitais europeu.
CHnlca médica em geral, pediatria,
doença! do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanarlo

. Silo Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde PúWlca, pela Unlver
.Idade do Rio de Janeíro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraola

Laboratório de microscopia e

análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

FLORIANOPOLIS

------------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da Facul-

I
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTO RIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, es.

DR.RIOARDO
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
do sistema nervoso e

operações de plastica.
Consultório à rua Trajano, In. 18 (das 10 às 12, e das

15 às 16,30)

ITelefone - 1285
Residencia ii rua Esteves

I Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA

MÉDICA
CONSULTORIO:,

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5
em deante,

horas

,
RESIDENClA:

Rua Blumenau, 28

".--'--..o!

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Dlaríamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

AUende a chamados
14

MEDICO
J CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel J

No intervalo da partida, Léa sente-se
desfalecer com uma terrível nevralgia,
Pedro, seu noivo, aproxima-se ansioso
para saber o que a aflige.

- Ofereço estes dois comprimidos de
Melhoral á garota mais linda 10 mundo,
para que ganhe o compeons ...

- Deixe de brincadeiras. Pedro ...
sinto-me tão mal! ...

do Brasil é das que exigem co

ragem, sacrifícios e trabalho.
Já lhe arrancou muitos dos
seus bravos marinheiros. Mas
é uma nobre atitude, tal como
poderiam esperar os que co
nhecem o povo brasileiro. Nós,
dos Estados Unidos, acredita
mos que essa atitude era. ine
vitável, pois que parte dos mes
mos sentimentos que guiam
as nossas próprias ações. Os
heróis do Brasil são heróis de
paz. E é a paz que honra os
Rio Branco e os Osvaldo Cruz,
cuj as grandes realizações re
sultaram antes em maior feli
cidade para a humanidade do
que em morte e em sofrimen
to. O presidente Vargas e o mi
nistro do Exterior, Aranha,
são homens que cresceram
nessa tradição. Êles se esforça
ram por mantê-Ia, mas acredi
tam que a sua política de ami
zade para com os Estados Uni-
i dos faz parte de mais vasto
rigrama de paz. E a sua amí

.ade foi antes cimentada do
que enfraquecida pela guerra":

SEIA PREVID NTE:

E a garota mais linda do mundo, pron
tamente aliviada, está dando golpes tão
violentos que fazem tremer a adversá
ria. Com o auxílio de Melhorai ela
obtem, finalmente, a desejada vitória.

para combater stl.as dores de cabeça,
resfriados e ontras indisposições se

tn.elh.arctes . Methoral corta a dôr e

baixa a febre.

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA Os heróis' do Brasil são heróis da Paz

Tenha sempre
à mão alguns
comprimidos de

Nova Iorque, 6 (A. P.)
Em discurso pronunciado na

Associação Americano-Brasilei
ra, o sr. Joseph Icovenskr, as
sistente do Coordenador dos
'Negócios Inter-Americanos Nel
son Rockefeller, elogiou o Bra
sil por haver rompido relações
com o "Eixo" e estar auxilian
do o esfôrço de guerra dos Es
tados Unidos.
Declarou textualmente o

orador: - "O Brasil seguiu o
caminho da honra e da inte
gridade. Está também dando

grande apóio moral e material
aos povos unidos contra a

agressão. O Brasil, também,
quando os seus navios foram
atacados, tomou arrojadas me
didas para protegê-los e salva
guardar os seus direitos. Foi
mais longe. Rompeu relações
com as potências do Eixo, co
mo o fez a maioria das Repú
blicas americanas? de acôrdo
com a recomendação unânime
dos. chanceleres americanos
reunidos no Rio de Janeiro,
em janeiro último. A atitude

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta, e

I I
dôres de cabeças rebeldes

. As.;.teP.�: pr����o.,Y��!'t!e�r?�.peda.
I;.----------·-----�

lista do Departamento de Saúde do Estado.
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Dr. Remigio Rua João Pinto - 7 (sobrado)
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

k'ua Felipe Schmidt-Edlfi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 as 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av Hercilío Luz, 186

- Phone: 1392 -

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

Continua o terrível tráfego de guerra. Homens, máquinas e
todos os suprimentos que lhes são necessários, estão sendo trans
portados através dos sete mares, graças à coragem e à "tenacidade
da Marinha Mercante Britânica, amparada pela fôrça da Marinha
Real. Êste tráfego terrível há de continuar até que o Eixo, amante
da guerra, aprenda a não lançar sôbre o mundo a destruição e a
miséria. Depois de 33 meses da mais cruel guerra submarina, a Ma
rinha Mercante Britânica continúa firme. As frotas de batalha, cru
zadores, corvetas e submarinos da Marinha Real, continuam a na
vegar em defesa da Democracia, enquanto as frotas de batalha da
marinha alemã se escondem em todos os portos da Europa.

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 23

EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO DE

30 DIAS

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

e Farádica,
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 todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

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

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Fspecialistar assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I· Pela manhã, das 10 às 12
On!U t�!: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Farmácia ((Esperança)do .

farmacêutico NILO LAUS
HOje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS

Machado & Cia."

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

Consultas diariamente peiata�d��h:�sd1� �� 1� l�!l�ao:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residêucía: Rua Presidente Coutinho, 23.

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado, frente à Casa Hcepcke),

FONE 1.642

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer índustría ou finaliílade,
em. condições vantajosas.

Consultá: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo. Itlt -- A
RIO DE JANEIRO

.Agências e

Representações
Clill pollll - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-egentu no. princip.1t

muncípio, do Eatldo.
17P.

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-30

o D�utor Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da la Vara da Co
marca de F'Iorianópol is, Estado de Santa
Catarina, na foi-ma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

de citação de herdeiro, com o prazo de

I trinta dias virem ou dêle conhecimento
tiverem que, tendo-;e iniciado neste Jui
zo o inventário dos bens deixados por fa
lecimento de Francisca Carolina Carpes
e Maria Amália Carpes, consta das decla
rações fornecidas pela inventariante Lí
dia Carpes Mafra, dados como residentes
em Joinvile, dêste Estado, os herdeiros
maiores Cecilia Carpes Mafra, viuva, .e

Heraclito Carpes, casado, pelo presente
cito os mencionados herdeiros, para, den
tro do prazo de trinta dias, comparece
rem em Juizo ou se fazerem representar
a-fim-de se manifestarem em todos os

termos do feito em aprêço, até final sen
tença, sob as penas da lei E, para que
chegue ao conhecimento de todos, man

dou exped,ir o presente edital que será
afixado no lugar do costume e publica
do pela imprensa, na foi-ma da lei. Da
do e passado nesta cidade de Florianó
polis, aos vinte e oi to dias do mês de
maio do ano de mil novecentos e quaren-
ta e dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, es

crivão, o subscrevi. Selos a final. (Assi
nado). Osmundo \Vanderley da Nóbrega,
Juiz de Direito da la Vara. Está confor
me, O escrivão, Hygino Luiz Gonzaga.

CASAS Precisa com-
prar ou vender

uma casa? Procure Campo
lino Alves. Rua Deodoro 35

30v-1Q

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNteA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações ii combinar

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

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente
A-

mes ..

Dr. MARIO WENOHAUSEN - �����:ra��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do De-partamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

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

ATENDE CHAMADOS À • NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜCiUSTO DE PAULA Dj�etOta��a��SP�:1
Florianôpolis

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: ,Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante. AS 4a8. e

Sábados: Das 3 às 6 horas, - Fone 1.644

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será Inaugurada em Florianópolis

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

V. S. também é convidado para visitar-nos sem com

promisso. Não compre. pois; o se u calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A METRÚPOLE», de Sabota &

Silva. à rua João Pinto, 4. 26v·14;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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50Mil metros de retalhos em pelúcia, sedas, tobralco, vofl, opala, casimiras
e chitas. Está saldando a CASA ORIENTAL

Inegualavel Liquidação de Sedas .. Não perca ocasião, vá correndo à CASA ORIENTAL e

aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:
Finissimos sobretudos para homens, Colchas de sêda com bico para
todos forrados de seda 150$000 casal

Cobertores bêbê, artigo superior 7$000 Colchas de pura sêda com franja
Cobertores xadrez para solteiro 14$500 para casal
Cobertores xadrez para casal 17$500 Etamíne para bordar, metro
Cobertores xadrez, 'superior para Fitá Mosquiteiro Larg. 3.50 mt.
solteiro 19$floo

Cobertores xadrez, superior para TECIDOS
casal 25$000 Organdy liso, metro 4$500

Cobertores para casal, da melhor qua- I Vo!l estampado, de 2$5, J$, 3$5 e 3$500
lidade, com duas esrampartas 48$000 VOll_SUlSSO estampado moderno, mt. 5$500

Cobertores Argentinos, especial ar- Fustao estampado 4$, 4$500 o 4$800 DIVERSOS
tigo, para casal 44$000 Oambraía, estampados modernos, dv Capas para recem-nascidos,

Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 4$500, 5$500 e ê$ooo Capas felpudas para recem-nascidos
Coberteres de bôa qualidade com Crepom para Kimonos, metro 3$500 Faixas mercerisadas, metro
belos desenhos para casal 36$000 Filó, metro 4$uoo Véos de mó de sêda para noivas

Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Grinaldas para noivas
Opala lisa aasettnada, largo 8Q mt. 3$000 Casaquinhos de malha para bebês

CAM A, MESA e QUARTO Tricoline _listada, metro 3$000 Blusas Ollmpícas para moças
Pano para colchão mt. 1 $900 Zepbir, metro 2$000 Babadores
Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 Tricoline listada para pijamas. mt. 4$000 Jogos de batizados a começar de

Graníté, de linho, larg. 1,6(} mt. 9$500 Cambraia finissima, largo 80 mt. 5$000 Jogos de couro para rapaz
Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para cortioa, largo 80 4$500 Jogos de couro para homens
Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para cortina, largo Suapensoríos de couro para rapaz
Cretone meio linho branco, largo 2,00 8$000 ].40, metro 4$500 Suspenso rios de couro para homens
Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 8$500 Pano Rendado superior para cor- Suspensorios para meninos
Cretune meio linho em cores, larg , 1,4C 6$400 tina, largo 1,40 metro 6$500 Suspensorios de seda para homens
Cretone meio linho em cores, largo 2;00 8$800 Pano rendado em cores para cor- Ligas de Borracha para senhoras
Morim peça de 10 mt. 18$000 tina, largo 1,40, metro 7$500 Fita metrica
Cambraia mercerizada, enfestada, Pano para cópa, metro 2$500 Porta escove de dois lugares
peça de 10 jardas 27$000 Fustão mercerisado em cores, mt. 4$800 Camisa de Fisica para homens
Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homem
1.50 x ] .40 25$000 Tricoline lisa, metro 4$800 Camisa de manga comprida para
Toalhas Higienicas, dz. 7$500 Brins a começar de 2$000 homem
Toalhas de rosto, de 1 $4, ! $8, Brim azul marinho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homens
2$5, e 3$ 4$500 PERFUMARIAS Camisas Socega Leão, para meninos

Toalhas de banho, legitimas alagoanas 8$500 Leite de Colónia 5$800 Camisas para homens. a começar de
4$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 35$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar de

para vestidos e Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens a

15$000 Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Arístolíno 3$300 começar de 39$000
firmes 32$000 Pasta KoHnos, Lever e Odol 3$200 Ternos de Brim para homens a

Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500 começar de 44$000
Colchas fustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para colegiaes a

Colchas mercerlzadas para casal 22$000; Talco Malva 2$900 e 4$000 começar de
Colchas de veludo para casal 27$0001 Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de fisica rara meninos
Colchas meio Iinho para casal 28$000 i Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, cx. de 12 duz.
COlchas meio linho para solteíro 19$500 I Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Colchas brancas, para solteiro 12$000 live ti Gessy 1$500 Sombrinhas modernas em gorgu-
Colchas íustã» para solteiro 12$000

I
Sabonete Palmolive, Realce, col- rão chamalote

Colchas Iustão mercerlsadas para gate, Godiva e Cheramy 1$000 Escova para roupas
solteiro 15$00p Rouge Adoração 2$000 Boinas de pura lã

Colchas brancas para casal 16$000 Rouge Realce, com pluma 1$700 Carapuças para chapéos

.E milhares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
Prefira a OASA OR IENTAL e o lucro será vosso:

Vendas só a dinheiro_ - Rua Conselheiro l\1afra, 15 - Florianópolis-----
amarela

4$009
3$000
3$800
2$000
3$300
5$800
3$500
3$000
1$200
9$000

SEDAS
Seda Laqué lisa e listada mt. 5$800
" Laqué. lavràda, mt. 7$500• Façonné mt. 3$800
» Granité, mt. 6$500
» Crepe domano mt. 7$500
II Gívré superior mt. 10$500
» Frisotine mt. 10$500.

» Frísotlne diagonal (nov.) mt. 12$000
» Ajúur de 6$000 e 7$000
• Fustão mt. 8$000
» Tafetá Escoceza, de 7$5QO e 9$000
» Tafetá lisa, de 7$500 e 8$50""
» Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$QOO
II Tafetá Moiré mt. 12$000
» Listada para Camisas mt. 8$800
» Listada para Vestidos mt. 9$500
» Estampada de 7$500 � 9$500
» Estampada em bellíastmos des. 12$000
» estampada natural (novidade) mt. 18$000
» Lumiere Lavrada, larg. 60 mt. 10$000
» Lumíere Lisa, largo 80 mt. 10$000
» Lumíere Lisa, largo 90 (artigo já
bastante conhecido em nossa

« casa) mt.
a Veludo Chifon Reclame mt.
« Organza lisa, finíssima, mt.
« Parou (Pechincha) mt.
E raaís uma grande quantidade
de retalhos a preços baratíssimos

Rouge Royal Brtar
Batom Michel, Zande e Tungee
Batom Colgate
Pó de Arroz Adoração
PÓ de Arroz Royal Bríar e Gally
PÓ de Arroz Coty
Pó de Arroz Colgate
Pasta Colgate
Oleo Oyrce e Realce
Laminas Gillete Azul •. dezena

49$000

70$000
6$800
15$000

10$000
15$000
2$000

14$JOO
5$000
4$000
6$000
2$000'
15$000
9$000
10$000
6$000
7$000
2$500
10$000
2$006
2$500
2$000
2$800
3$400

12$000
52$000
9$500

15$000

ARTIGOS DE INVERNO
Pustão Pelucia em todas CIos

elucla lisa, mt,
Cachá, 2$500, 3$500, e

Pelucia estampada' para Quimono,
cores firmes mt,

Casimiras Angorá
Costumes, mt.

Casimiras Xadrez, para Vestidos e

Costumes, mt. 17$000
Casimiras lisas, para Vestidos eCos
tumes, mt. 15$000

Casaquinhos de malha para crianças
de 5$500 e 6$500

Terninhos de malha para crianças 13$000
Casaquinhos de malha para Moças 12$000
Casa'quinbos listados para Moças 15$000
Casaquinhos Bordados para Moças 17$000
Pullowers para homens, a começar de 10$000
ruuowers de lã, para bomens 22$000

cores mt. 4$000
2$300
4$000

4$500
5$000
4$000
9$000
4$500

10$006
2$500
7$000
85$000

25$000
5$000
8$000
7$000

,

IIncubaçãoI Le�fô�� !Od�!�í��Aem
turmas, a ambos os sexos:

Português, Latim, Francês,
Inglês e Hist. da Filosofia.
Aulas de apelferçoamento
ou de Cultura Filológica.
Preços módicos. Intorrna

ções: à Rua Com. Mafra, 64

Que Brasil seria êsse, presente à
imaginação nipônica? O boletim de
propaganda não esclareceu, mas
não será dificil completarmos o

pensamento dissimulado na pito
resca expressão.

O Brasil de outróra era um Bra
sil conquistável, oferecendo exce-,lentes condições para constituir
um prolongamento rendoso do
país amarelo. E porque encontrou
outro Brasil, forte, resoluto, ca

paz de enxotar qualquer invasor,
de primeira ou de segunda classe,
o nipônico enfurecido e vigiado
pela policia se desboca, e na fu
ria de suas apreciações pernósti
cas, ataca a lei brasileira que na
cionalizou a imprensa e a escola,
dizendo que essa lei transformou
os filhos de japoneses, nascidos
no Brasil, em típicos caboclos bra
sileiros, sem outra esperança se
não a de uma dissolução, como as

demais gerações, oriundas de di
versas raças e nacionalidades.
Eis como o próprio amarelo se

encarrega de tirar a máscara que
afivelava... enquanto não .enri
quecia, para voltar abastado e
ainda mais japonês à terra que
abandonára para melhorar de sor
te. O perigo amarelo, há tantos
anos denunciado e combatido no

Brasil, levou todo êsse tempo ar
dilosamente incubado. Êsse chôco,
felizmente para os brasileiros, aca
bou. Era tempo.

(Correio da Manhã)

Do volumoso inquérito instau
rado pela polícia de São Paulo,
com resultados muito proveitosos
à defesa nacional, para apurar as

maquinações nipônicas contra o

Brasil, constam documentos pre
ciosos, pelos quais fica em plena
evidência o alcance da propagan
da subversiva dêsses asiáticos.
Antes, porém, de apreciarmos a

parte dos boletins de propaganda
referente ao nosso país, devemos
dar uma vaga 'idéia do que se en

contra, nos documentos apreendi
dos, contra os Estados Unidos.
Assoalham os nipônicos que quem
admira os norte-americanos não
os conhece. Trata-se de um país
corrompido em extremo. E o que
há de bom, na América do Norte,
é devido em grande parte, à imi
gração japonesa ...

O Japão não foi ouvido ou aten
dido em seus apelos de justas rei
vindicações 110 Pacífico, e não
houve outra alternativa senão a

zuerra. A democracia norte-ame
�icana na qual, aliás, ingressou e

vive cima verdadeira população
japonesa, não passa de um verda
deiro judaismo, onde impera o ca

pitalismo. Referindo-se ao Brasil,
o boletim de propaganda amarela
confessa que muitos dos japoneses
que aqui aportaram só tinham um

propósito enriquecer e voltar para
a terra de origem.
Acontece, porém, que o "Brasil

já não é mais aquele Brasil de ou

tros tempo, que imaginávamos.

vs-?2

EDITAL DE CON\OCAÇÃO DE
ACIONIS1AS

O Doutor Osmundo Wanderley da
Nobrega, Juiz de Díreí.o da la Vara
da Comarca de Floriampolis, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei,
etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal virem, ou dele conhlCimento tive

rem, que, de acôrdo con o art. 143
do Decreto-Lei n. 2.627, Ie 26 de Se
tembro de 1940, nos aubs de "Ação
Ordinária" movida pelo Estado

.

de
Santa Catarina, contra a COMPA
NHIA PORTO DE SÃO lRANCISCO
DO SUL, dêste Estado, dsignou no

va Assembléia Geral para' dia 9 (no
ve) de junho próximo vndouro, às

14 horas, na sala das audências do

J'i ízo, no Palácio da Justsa, a qual
deverá deliberar, principalnente, sô
bre o seguinte: a) - necesidade �e
proceder o liquidante arecadaçao
mau completa dos livros, deumentos
e beis da Companhia, comoponto de

parti\a da liquidação, apreentando
de tuto pormenorizado e dcumenta
do relvtórío ; b) - convenincia de
ser coitratada organizaçãc técnic:
capaz d, levantar ou reconstllil', con

forme ll'cessário fôr, toda aescritu

ração da Companhia, apresntand
afinal, illrentário e balanço da So
ciedade, Cm esclarecim.entos .omple
tos da ge"ão dos negócíos ocíat,

c) - no cao de adot..da. estadelib
ração, indic,<ão, desde logo, e pos
sível, da orgnização técnica ue de
verá ser contetada: d) - indcação
dos bens móvis que de prefeência
deverão ser vE:tdidos, pelo preo (

avaliação, para �obrir os encar!)s da

liquidação". E. \)ara que chege ao

conhecimento <.e todos mandou lxpe
dir o presente €ltal que será afmdo
no logar do COS1me e publicad p

la Imprensa, na �rma da lei. lado
e passadO nesta c�ade de Flomuó
polis, aos 28 dia> dI mês de mal do
ano de mil nOVleen'ls e quarela e

dois. Eu, HYGNO �TIZ GONZflA,
Escrivão, o subcrevl. Selos a :lnal.

(Assinado) Osrundo '(anderle) da

Nobrega - Jui de 'ireito d P

Vara.
Está confOJlle.

HUína Luiz �onzaa
�.cx:!vão

Representações
Organisação largamente relacionada no paiz interessa
se em ampliar o quadro de representações já existentes.
Cartas por obsequio ao Escritório Comercial «CIVER».
rua Barão de Itapetininga. 50-Sala 516-SAO PAULO.

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

Este aluno hcbi
litou-se em es.

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por- ......... _

tugues pratico) """"�/

direito comer

ciai, correspon
dencio, em suo
casa com estes 4 livros e specioliscdos que
dispensam o professor por se, de uma facili
dade jamais visto. A verdade seja dito: sou professor ha mais de
20 anos, mos nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peço
prospeto, com todo confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixo 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrado
por quem de direito sob n.O .548 em 1918: habilitou já uma gero.
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endere_ço bem_claro. Os, preços são modicos e em pe
que�as �restaçoes. Nao perdera nem tempo nem dinheiro! Se
habilliara. em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim da curso, a
um Certificado de competencia com o qual de conformidade
com O lei bem clara, poderá comprovar a su� alta habilitação.

•••••••••••••••••••••••••
• •

: SA NGTJEJNOI__ :
: Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadato, :
• Arseniato, etc. •

•• Os Pálidos, Depauperfldos, ••Esgotados. Anêmicos,
• Magro@, Mães Que Criam, •
• Crianças Raquíticas rece- •
• berão a tonificação geral •
•

do organismo com o •
• •
• •
• •
• •
•••••••••1•••••••••••••••

30v-19I

Dôr de dente?

.................... -.
'.a•••••••••••••

C·."t r'$

Aumente rendaEmpregado de
escritório d d

· ,

Precisa-se de um empre- es e Ja'gado que tenha conhecj,men- Pessoas residentes em qualquer praça deste Estado ou
tos para auxiliar de escritó- do pats, sem prejuizo das suas ocupações; terão sua ren.
rio de representações comer- da aumentada imediatamente num ramo distinto facU 8
ciais. Informações na gerên- de futuro. Escreva.nos sem 'compromisso, urdindo mai ..
cia do ESTADO. lSvs13 detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo.

sua

\1
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Siga a voz da experi
encia. Faca o que têm
feito milhares de Senho
ras, que devem sua saude
normalizada e livre de
contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador, tôni
co, anti-doloroso, A Saude
da Mulher é uma çcrrcn-

tia contra certos sofrimen
tos que periódicamenle
afligem a mulher em

todas as fases da vida
na puberdade, na idade
adulta, na idade critica.

A Saude da Mulher
é o remédio que traz no

nome o resumo de sug?
virtudes.

""u Oi Ill� (tJ 1;1 $ �

o

, . .

A p rrm e
í

r rr vez que a

pena da sua Parker
Vacumatic, suave como se

fôsse lubrificada, tocar �
papel. verá como esta incrí
vel caneta pode apressar e

facili tar o seu trabalho diário.
Os psicôlogos provaram
mais de uri:i.a vez que pe
quenos embaraços, como os

desarranjos das canetas,
perturbam a presteza das
idéias. É porisso que os que
têm ambições preferem ad-

reverso

Hélio Portocarrero
10 ten. secretário

Representantes:
MACHADO & Cia.

I EUGÊNIO DO NASCIMENTO
GARCIA e MARIA BER·

NARDINA GARCIA
participam aos parentes e

pessoas de suas relações que
seu filho Abelardo Elói
Garcia contratou casamento
com a srita. Áurea Lima.

"lIuin a [�una" ��rá II�a a, [�r a � olor unam�n !o BRASIL, COM TODA A CERT.EZA, AGIRA OPORTUNAMENTE CONTRA A QUINTA ..

COLUNA, QUE TODA GENTE SABE ONDE ESTA, AFIM DE QUE, NO MOMENTO PREC�SO EM
QUE TENHAMOS DE ENTRAR NA GUERRA, NÃO SEJAMOS FERIDOS TRAIÇOEIRA-"MENTE

PELAS FORÇAS COLOCADAS À NOSSA RETAGUARDA.

Já há mais de seis meses que será para outros, para nós ou
Hitler anunciou que a prima- I tros, graças a Deus e à Justi
vera de 1942 marcaria a des- ça.
truição do exército russo, a I Paciência, Fuehrer! Não
tempo de, ainda no fim da II veio a Medalha; mas o Rever
mesma estação, ser atacada a so vai bater-lhe à porta. Na
Inglaterra, antes que os auxí- verdade, já está batendo.
lias norte-americanos chegas- (Correio da Manhã).
sem às Ilhas Britânicas em

quantidades substanciais.

I IAo fazer tão animadores pre- Dr. ALO'O ÂVILAvisões, bem longe estava, cer-
DA LU·Ztamente, o Fuehrer de supôr

que precisamente a Primavera ADVOGADO I- que na Europa está

corren-Ido para seu termo - lhe tra- Rua Vida I Ramos, n-, 30ria os mais desastrosos resul-
tados para os exércitos inven- ============� _

cíveis e para a própria resis-

F A 'YllIORE'tência moral do germânico so- � la ()Q
I

lidário até ao fanatismo. Os .' � . . _

alemães permanecem estacio-
nários na frente moscovita,
desfechando golpes que logo
são repelidos com terrível des
gaste para a sua máquina de
guerra, já muito e muito debi
litada pelos sérios reveses so
fridos durante o inverno. E na

própria frente alemã, aberta
em pleno território germânico
pela RAF, o que se deduz das
notícias telegráficas é a inca
pacidade já inegável dos nazis
tas para sustentar a guerra
aérea, enquanto as populações
de toda a Alemanha estão po
sitivamente presas de pânico
e desespêro.
Não resta, portanto, dúvida

de que Hitler está arrostando

I
as mais crueis desilusões, ne
nhuma das .quais aliás deve
ser mais amarga para a sua

prosápia de super-homem que
a derrocada dos planos de
guerra tão superiormente re
bocados para a Primavera de
1942, que, afinal, hoje, quase
agonizante, vai sem dúvida, e

brevemente, no seu transpasse
para o Verão - que correspon
de ao nosso inverno já próxi
mo - celebrar com De Pro
fundis, o mais negro período
para as armas do Reich nesta
guerra, tão certo quanto já se

pronunciam indisfarçavelmen
te as tendências para a derro-

I
ta total do regime nazista, se
não da própria Alemanha.
Com a sua proclamação de

triunfo, em antecipado estar
dalhaço, Hitler sonhava, na
sua odiosa jatância, já osten
tar a estas horas a medalha da
vitória. Mas a vitória, que um
V, fartamente espalhado, sim
boliza e promete ao mundo,

Vva. ETELVINA LIMA
participa aos parentes e

pessoas de suas relações
que sua filha Áurea Lima
contratou casamento com o
sr. Abelardo Elói Garcia.
-----

ABELARDO e ÁUREA

o Diamante
Azul da Parker
no segurador
significa

"Garantida
por Tôda
a Vida".

quiriruma ParkerVacumatic,
a caneta que nunca fica ás
pera, nunca seca inespera
damente... a caneta que,
realmente, facilita a clare
za do raciocínio.
Peça ao mais próximo re

vendedor que lhe' mostre
esta verdadeira jóia, a Ca
neta GARANTIDA POR TÔ
DA A VIDA. Há de concor

dar que nenhuma caneta do
mundo funciona como a

Parker.

TElEVISM
7óW

�CPttftj!otk7fntoevita que a
caneta se

queinespe
radamente.

•
O Diamante Azul da Pcrksr,
sôbre a Caneta. representa o
nosso Contraio Por Vida com o

possuidor. garantindo-lhe in
condicionalmente um serviço técnico
por tôda a sua vida (excelo em caso
de perda ou dano inlencional), desde
que a canela venha compieia para
consêrlo. Para despesa de embala
gem, porle e seguro, será cobrada
apenas a taxa de seis mil réis.

Pena Suava Como Se
Fôsse Lubrificada
Tôdas as Canetas
Parker lêm penas de
ouro de 14 K. com
ponta de Osmiridio.

Eaital
140 .BA.'l'ALHãO DE CAÇADORJjJS
I - Autorizado pelo sr. Tenente Co

ronel Comandante, faço público aos in
teressados que de conformidade com o
aviso Ministeríal n. 1.085 de 6-V·42
acham-se abertas as inscrições para ma
trícula na CO:\IPANHIA DE QUADROS,
deste Batalhão, mandada organizar por
aquele aviso, para a formação de espe
cialistas c cabos da reserva de 2a cate-

gOI1a:__ Poderão matr-ícular-se na referi
da Companhia Quadros:
a) - os brasileiros 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 de incorporação por prova
rem ser arrimo de fanúlia;
d) - os brasileiros casados que, ten

do filhos, obtiveram por isso dispensa
de incorporação com a obrigação de se
tornarem reservistas de 2a categoria;
e) - os brasileiros naturalizados de

21 a 35 anos de idade.
NOTA: - Os candidatos que satisfi

zerem 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 1'10 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 satís
façam as condições de idade e se subme
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 especíal ístas passarão a exer
cer as respectivas especíalídades e os
aprovados no ClU'SO de cabos terão di
reito à promoção para reserva de 2a ca
tegoria, cujas funções exercerão duran
te os trabalhos de instrução da Cornpanhia Quadros, até o fim do ano de ins
trução.
V - Funcionará tambem, em seguida,

a partir de 16 de novembro do corrente
ano, C01H a duração de 2 meses, o curso
de candidatos a Sargentos da reserva de
2a categoria, para os candidatos aprova
dos no 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 minis

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

.

VII - Os candidatos a reservista
contribuirão com a quantia de 5$000
(cinco mil réis) mensais para aquisiçãode material ele instrução.
VIII - Se antes de iniciar-se o ano

de instrução a Cía. Quadros não tiver aI·
cançado o seu efetivo completo, deverá
ser obrigatoriamente completada com a
transferência para ela de elementos ma
triculados nos T. G. e E. L M. da locali
dade, providência que será tomada, tam
bem, em qualquer época do ano, quandonecessário.
IX - Os demais esclarecimentos se

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

apresentam-se noivos.
Fpolis., 3-6.942.

Encontrará Inspiração na

NOVA PARKER VACUMATIC
a caneta que Mlt.if.i,ea o escrever

À venda am tôdas as boas casa do ramo 72-86
Canetas Diam"nte Azul, 230$. para cima; outras canetas Parker, desde 52$. Únicos distribuidores para todo
e Brasil e Posto Central de Consêrtos: COSTA, PORTÉLA & CIA., Rua 1.0 de Março, 9 _ 1.0 - Rio - C. P. 508

o ADVOGADO AC CIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro» n'' 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

«Dois Cachorros» e «Pescador»
(Torcido e Destorcido)

Armazem Kotzias

j Di' g, L"�_��!�?19 horas, no vpnde.s��A��, BORD
prédio da rua Nunes Machado, es- em ótimas condições. Ru�

I quina da Rua Vilor Meireles, ser:'l Esteves Junior. 48.
vendido em leilão, a, quem mais der, Io scguin te: Guarda-roupa com Ir ês Camisas, Gravatas, Pijames,
portas, espêlho de cr-istal, lavatório Meias das melhores, pelos menores
com espelho bisauí é, mesas de cabe- preços só na CASA MISCELANEA,
ceira, cama de casal, guarda-roupa - Rua Trajano, 12.
laqueado ele azul, mesa de cabecei-
ra laqueada, camas de solteiro, mo
bília de sala de visita, composta de
S peças estouradas de tecido azul,
penteadeira com espêlho de cristal,
buff'et com mármore, clagêrc com

m.u-morc, armúr-io, mesa elástica, 1 R
cadeira estou fadas de pano-couro,
cadeir-a de palhinha, escrivaninha" 2
;porta-chapéus, sendo um com cspê
lho, mesa redonda, mesa C0111 jogo
de damas, mesa de cosinha, mesa

para, copa, mesa com gavetas, filtro,
colunas, quadros, guarda-comida,
vidros, geladeira familiar marca

"Perfeita", abat-iour, cache-pot de
meta] com correntes para avaranda
do, fogareiros, ferro elétrico, con

junto estouf'ado, melais, livros, es

pêlhos, licoreiras, cadeira de vime,
e muitos outros objetos de utilida
de.

Rádio: Telegrafia - Electricidade
AULAS �OTURNAS, Início dia
2 de Jlnho-Rua João Pinte,

13, Sobrado.
:\jmg'ftl' = -

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIAESPE I?ANçA
Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 - liME 1.6'-2

(Defronte à casa Heepcke)

Fogos Adrialrinos
São João.

3 vs.-2

CÉSAR SEÁRA e SENHORA
participam o nascimento de

CÉSAR SEÁRA JUNIOR,
ocorrido a 21 do fluente

nesta Capital.

�y.·3

42 - Rua Conselheiro Mafra - 42

Disturbios Renaes
TRATE-SE A TEMPO I

Os rins desempenham um papel
de importancia primordial. O seu
máo funccionamento repercute in
tensamente sobre a saúde. Si estão
obstruidos e não cumprem n
completamente a sua missão de
eliminar as impurezas e sub
stancias toxicas que estão con
stantemente se formando no

organismo, não é raro que sobre
venham dóres na cintura, irregulari
dades urinarias, dóres nas juntas.
As Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga,

devido as suas propriedades drureticas e

estimulantes, constituem um medicamento
adequado para taes casos. Normalizam o

funccionamento dos rins, proporcionam uma

melhor eliminação de impurezas e exercam a

sua acção antiseptica e calmante em todo o

Jystema urinário
Não hesite em empregar um remedia

que tem merecido a confiança de diversas
gerações em todas as partes do mundo-As
Pilulas De Witt não contêm drogas nocivas
que possam prejudicar o organismo.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
R.... Molestiaa da Bexiga e, em geral, para as enfermidades,

produzidas po� excesso de acido urico,

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondêrcia).12 mezes de estudos, Mensalidade mínima Precíso de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva ilCaixa Postal. 3717.J.Paulo,

Para as festas Joaninas de Smto A.nímio
São Pedro e lan tanr
ALEGRIA DA P:TISA"A
Encontra-se à �nda,no

Ar:maZelll Ifolzias
42 ._ Rua Conselher& Mafra ., 42

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ifa CapUah
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TrlmellÚ'e ••••••
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No Interior,
Ano ..••••••••••

Semestre ..•••••

Trimeatn ..•••.

Anúncios medlante contrato I

Os originais, mesmo não pu
bUcadoa, não serão devolvid06

A direção não lIe !"e8pOn8abi-

(liza
peloe ooneenos emitidoe

®
Dal artigoe usinadoe

�

�---------------�

San O u e nal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. DIPauPtredo$,
Esgotados, Anêmicos, Mãe.
qUI criam Magros, Criança.
r.quílicu, receberão • temi-
ficação glrll do organi,mo

com o

Sa nOU8 n 01
Llc. D.N S.P. n: 199, da 1921

1
' ......

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que setnpre
lhe dispensaram 8. preferên
cia e comunica que fechou
a Iarmàcla, deixando encar

regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi, na

Farmácia Esperança, no Edi
íício do Mercado.
245 30v.-28

Dr. Clarno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1168.

Ni�" .... n'"
o ESTADO-Segunda-feira 8 de Junho de 1942

45,

11··e···�·:iit·�·�·iêi······1• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
\. encontradas nos balcões da :i Casa SANTA BOSA i I•

•

5 Diariamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

MON'rEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

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

PENSÃO VITALICIA

. .-

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarina
Rua Trajano n.O 16 - Séde própria

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

Endereço telegráfico:
.

BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE 1a. e 2a. edição

FLOHJANOPOL18
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos --- Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para a venda

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

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

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

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A'Y1SO Prévio 6%
C/C Prazo Fixo

. 7%
Aceita procuração para receber veuctmentos em to

das as Repartições Federais, Estaduais e Municip8i�:,�_.,

para os seus herdeiros,
assegurando· lhes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

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

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

30 v. alt.·13

VENDEM-SEI?;' ������
do conforto, móveis para ga
binete, quarto para casal e

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

15 v. aI[.-2

5

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Elegância!

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n- 13

I

Vendem-sePor 7:000$.umterreno de
14x29, cercado de arame far
pado, uma casa de 5x7 mts.
com luz elétrica, água potá- ---------------------
vel, mõveís etc., à rua 15 de
Novembro, na •. Ponta do le
al " (praia). Tratar à rua Join
vil e, N°. 10 IS·v. att.-a

APROVADOS PELO O·WoS·p· SOB NIj! 569 DE 19.3&
J
-_

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à rua

Esteves Junior, 135. V 18

Precisa-se

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

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

Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Frankhn Ganzo.

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

-

Matrícula: 15$000. -- Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

v. - 14

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

CDlDpan�ia
.

ti Aliança �a Baia»
-

Fundada em 1810 Side: BAIA
Seguros Terrestres e Maríümoe

Dados relativos ao
Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
II 54.700:000$000
II 3.929.719:000$000
II 28.358:717$970
,. 85.964:965$032
,. 7.323:826$800

e terrenos)" 22 354:000$000
----

Díretoresi
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Jose

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & Cia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVAÍ x FIGUEIRENSE
A disputa do campeonato

local vai sendo efetuada como

Deus é servido.
Nenhum brilho, nenhuma dis

tinção. Até nem sabemos como
certos quadros locais se hão dis
tinguido em pugna com quadros
de fóra ...
Mas não queremos entrar

nesse terreno.
Ontem, se enfrentaram o Avaí

e Figueirense. Havia muita es

pectativa em torno dessa par
tida, que, apesar do "Nescáu"
e da "canjica" consumidos com

tão boas intenções, degenerou
em confusão, conflito e derro
tismo ...
Já as regatas são hoje a som

bra, apenas, do que em outras
éras foram. O futeból, por idên
ticos fados, vai caíndo em des
prestígio.

Parece que o esporte, aqui,
tem caveira de burro. Afinal,
caveira de burro parece ser um

signo esportivo. Pois, não foi
com uma queixada de jumento
que Sansão - o grande atleta
bíblico - desancou mil filis
teus ? ...
Mas, voltando ao jogo de on

tem: terminou com a derrota
do Figueirense pelo score de 6 a 2.

Se jogo como êsse acaba de
tal jeito, que poderemos espe
rar de outros ? ... - A.

-

.�.9,1
• J JOGOS NO RIO

Em disputa do campeonato
carioca de futeból, realizaram-se
ontem, no Rio, os seguintes
jogos:
Bangú 2 e América 1. Juiz

Rúbens Pereira Leite. Renda
5:528$600.
Madureira 3 e Canto do Rio 3.

Juiz José Pereira Peixoto. Ren
da 2:251$400. Nesse jogo, o

Canto do Rio teve a sua me

lhor exibição da temporada.
Vasco 3 e Botafogo 3. Juiz

Fioravanti d'Angelo. Renda . .

32:815$000. Heleno e Osvaldo
foram expulsos do campo aos 32
minutos de jogo, por haverem
reciprocado pontapés.
Fluminense 2 e Flamengo 1.

Juiz José Fereira Lemos. Renda
134:464$000, a qual foi a maior
da atual temporada.

A garotada vive à solta,
desenfreadamente, na cidade.
Viola quintais, apedreja vi
draças, empina pandorgas nos

largos e praças, bate bolas
nas ruas, roda em carriolas
pelas calçadas em declive,
xinga os transeuntes, despe
daça lâmpadas da ilumi
nação pública, emporcalha os

passeios com a cascaria de
bananas, laranjas e pinhões,
e ... Fiquemos por aqui,
pois já nos vai faltando fô
lego para mencionar o resto
- que é rauito ! - das su

as irritantes diabruras.
No entanto, temos de men

cionar um dos aspectos da
sua desbragada atividade: o

furto e o jogo.
Em sítios discretos da ci

dade, joga o 7, o 21, o 36,
a dinheiro batido. Agora deu
para furtar. Ontem, na Ca
sa Mendes, diversos garotos,
em ocasiões diferentes, ten
taram surripiar revistas de
aventuras policiais, que ali
se vendem. Um deles, sur

preendido em flagrante, e

apesar de o terem deixado ir
em paz, ainda pôs fogo às
revistas que, como amostra,
estavam dependuradas ao por
tal.
Tudo isso está a exigir se

veras medidas de repressão.
-

Caspa 1 LOÇÃO lllARAVI
LHOSA 1

I

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

Garotos

I' ,

A TABELA
Com os jogos ontem efetua

dos no Rio, é a seguinte a

classificação atual da tabela,
por pontos perdidos:

1.0 Fluminense (1);
2.° Botafogo (3);
3.° Flamengo e Madureira (7);
4.° Vasco (8);
5.0 S. Cristóvam (10);
6.° Canto do Rio (i i),
7.° América (12);.
8.° Bangú (14);
9.· Bonsucesso (17).

OS PROXIMOS JOGOS
Os jogos do próximo domingo,

no Rio, são os seguintes; Canto
do Rio contra Flamengo; Bon
sucesso contra Fluminense; Ma
dureira contra Botafogo; Bangú
contra S. Cristóvam e América
contra Vasco.

EM S. PAULO
No sábado à noite, em S.

Paulo, o Palestra derrotou ao

Espanha por 6 a O.

·Para aliviar a sur
dez catarral e 08
zumbidos nos

ouvidos

Lulou com Ioda a
genle da localidade
Lisboa, 8 (A. P.) - Um ho

mem morreu e dois outros fi
caram gravemente feridos du
rante uma luta em que se em

penhou toda a população do
Vale do Ferreiro, freguesia de
Terrenho, pela posse de peque
na área, que se acreditava con
tivesse um depósito de volfrâ
mio. Machados e revólveres,
entre outras armas, foram uti
lizados na luta. Mais tarde fi ..

cou provado que o terreno não
continha volfrâmio.

As pessôas que sofrem de surdez
catarral e zumbidos na cabeça, se

alegrariam em saber que essa tão
aborrecida afecção pode ser trata
da, simplesmente e com êxito, com
um remédio, que, em muitos casos,
tem produzido alivio completo.
Pessôas, que apenas podiam ouvir,
têm melhorado até ao extremo de
perceber o tic-tac de um relógio
de bolsinho a uma distância de do
ze a vinte centimetros do ouvido.
Se V. S. sabe de alguem que sofra
de zumbidos nos ouvidos ou de sur
dez catarral, córte êste aviso, leve
lh'o, e seja V. S., talvez, o meio de
salvar de surdez total a uma pes
sôa amiga. Este eficaz tratamento
é conhecido sob o nome de PAR
l\1JNT e póde ser obtido em qual
quer farmácia. Bastam quatro co
Ihéres de sopa, ao dia para comba
ter êsses males.
PARMINT não só reduz, por sua

ação tonificante, a inflamação das
trompas de Eustáquio, regulando
assim a pressão do ar no tímpano
do ouvido, mas também elimina
qualquer excesso de secreção no
interior do ouvido; e os resultados
que êste remédio produz são insu
peráveis. Todas as pessôas que so
frem de catarro deveriam experi
mentar êste medicamento.

Desdobramento de Faixa, que per-1 - mite sintonizaçBo das ondas curtas
mais facil e perfeita.

Qualidade RCA Victor, que assegura
nitidez de som e absoluta fidelidade.

SE deseja adquirir um receptor que
corresponde exatamente às suas

necessidades e às suas conveniências, exa

mine quanto antes esta sensacional série
RCA Victor, que lhe oferece ampla esco

lha entre 25 modelos diferentes, apresentando
rádios da mais alta qualidade, em ondas lon-
gas e curtas.

Peç� uma demonstração sem

compromisso.

USE VALVUlAS

RCAVICTOR

I
Paro me'''o, qUIIII.

Onde adquirir os produtos RCA VICTOR nesta capital:

FIRMINO VIEIRA�Rua Trajano, 12

Comboio. de proporções nunca vistas
Nova Delhi, 8 (R.) - Pode mentados em vários campos de tropas de choque, bem como tro

agora ser revelado que um com- ação, e milhares de toneladas de pas mecanizadas, oficiais e sol
boio - ao que se acredita, o aparelhamento moderno foram dados indús, que regressaram de
maior comboio puramente mílí- transportados nesse comboio, cursos intensos de treino, em

tar que até hoje deixou a Grã- que nao sofreu um urnco ata- campos de batalha, onde se pu
Bretanha - alcançou a Índia, que, chegando índene a seu des- nham em prática as modernas
nos primeiros dias do mês pas- tino. táticas de guerra.
sado. Tão considerável era êsse Além dêsses havia, também,
Numerosos navios de trans- comboio, que nenhum pôrto in- milhares de peritos aviadores,

porte, famosos nos tempos de dú foi assás grande para abri- inclusive pilotos de caça e bom
paz, fazem agora parte da ar- gá-Io, sendo, pois, necessário di- bardeio, famosos por seus feitos,

I I
mada, que veio, com toda a se- vídí-Io, repartindo-o por vários e trazendo, alguns, a fita da Vi-

V.d S
·

I
gurança, reforçar a Índia, for- portos do litoral industânico. ctoria Cross e Cruz do Ar, con-

I a oela talecendo suas defesas.
.

Nesse .comboio. viera� un�da- quistadas em batalhas na Eu
Milhares de soldados, expen- des de mfantana, artllhana e ropa e na Africa.

--

Cartazes do dia:Fez anos ontem a prendada
senhorita Maria Bernardina, or

namento de aossa sociedade.

1 Fazem anos hoje:
O sr. Osní Gama d'Eça;
a exma. sra. d. Luisa Brando;
o sr, Nilson Maynoldi Nunes;
o jovem Eno Cardoso;
o sr. Luiz Oliveira Alves;
a sta. Míriam de Castro;
a exma. sra. d. Olenca Mosi- Com Império Argentina e

mann; Ricardo Merino
o sr. Alvaro Soares de Olivei- Clt N' I (D F B )C 1 N· I (D F B ) omp emen o aciona ...

Complemento Nacional (D.F.B.)ra, comerciante nesta praça; omp emento aciona '" G. OLSEN e s/ORQUESTRA
a exma. sra. d. Iolanda de

Sousa Spalding, esposa do sr.

tenente Maurício Spalding;
a sta. Dilma Santana;
a sta. Olga Dutra;
o sr. Orlando Cunha;
a menina Paulina Barbi.
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1587 - - FONE 1602 - FONE 1587

A's 5,30 e 7,30 horas

Preços 4$000, 3$000 e 1$500
Imp. até 10 anos

Defendendo-se dos tubarões
Um porto dos Estados Unidos no sul da costa do Atlân

tico, 8 (A. P.) -- A tripulação do pequeno navio mercante bri
tânico, torpedeado ao largo da costa do Atlântico por dois
submarinos inimigos, que atiraram simultaneamente, tive
ram que lutar por mais de 14 horas, em águas infestadas de
tubarões, na reparação do bote salva-vidas, avariado por uma

bomba "schrapnel".
Um membro da tripulação do bote permaneceu durante

algum tempo com um remo nas mãos, afim de afugentar os

tubarões, enquanto que outros companheiros seus, com

água pela cintura, procuravam reparar os estragos do barco.

CONC1JRSO
Afim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Sucur

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

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

O concurso constará das seguintes disciplinas: Inglês e Francês
(tradução), Contabilidade Bancária, Geografia, Matemática, Português
e Dactilografia.

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

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

BANCO NACIONAL DO
Guido Bott

Gerente

A's horas A's 7,30 horas

anrversãrtoss

7,30

Viajantes:
Seguiu para Curitiba o sr.

Hermínio Firmo de Oliveira.

Parte hoje .para o Rio, don
de seguirá para a América do
Norte, afim de fazer um curso

especializado'[de siderurgia, o nos

so conterrâneo sr. dr. Márcio
Portela.

Enfermos:
Teve que submeter-se, com

urgência a uma intervenção cir
rúrgica, mas está passando bem,
a exma. sra, d. Dulce C. Cunha
Cabral, esposa do sr. dr. João
José de Sousa Cabral.

DANIEL C. DI PIETRO e
IRMA MUND DI PIETRO

narttcfpam a seus pa
rentes e conhecidos o
nascimento de sua
filhinha JOYCE.
Fpolis., 7-6-191t2

590 5 v.-1

Morena clara A PORTA DE OURO Ao compasso do amor

COMÉRCIO
Orlando Fernandes

Contador

Com Charles Bayer, Olivia de
Havilland e Paulette Goddard Com Rita Hayworth e

Fred Astaire

Preço, único: 1$500
Livre de Censura

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

C�t.f.;\�!�:1?�õt ,
.
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es_,
no Pacífico, talvez com intenções de desembarcar, pois

tômago, vesícula, útero, ovál'ios, dela faziam parte vários nnvios-transporte.apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLÁSTICA DO PERíNEO - Hérnias, Foi, porém, fragorosqmente repelida, . perdendo 2 ou
hidrocele, val'icocele. Tratamento sem 3

. -

1
-

I t de
'

Ih Tdor e operação de Hemorroides e vari- por-tc-ovíões com a otaçao comp e a e apare os. a-

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso, ve ainda, avariados, 3 couraçados, 4 cruzadores e 3 trans-Opéra nos Hspitais de Florianópolis.

I
Praça Per-eir-a e Oliveira, 10 - portes.

Fone, 1009 Retirou-.se, por fim, persequãdo pela esquadra e u-
Horário: Das 14 às 16 horas, diaria- viação norte-americanas.mente.

Davam infor':;s aos Auxílio americano à China
submarinos do «elxo» I Chunquim, 8 (R.) - o presidente Roosevelt e o sr. Chur-

Belem, 8 (A. N.) - O "Esta- chill garantiram à China que lhe fornecerão a maior ajuda
do do Pará" noticia haver sido possível, o que causou profunda satisfação nos círculos míli

presa uma família japonesa tares e jornalisticos da capital: chinesa. Isso é considerado
com residência em Curuçá, nas como prova de que se reconhece a importância do teatro de
vizinhanças dos faróis de na- guerra chinês e de que o gráu de preparação da Grã-Bretanha
vegação, admitindo-se que a e dos Estados Unidos atingiu tamanho desenvolvimento, que
mesma vinha prestando ínfor- essas potências - podem esmagar impiedosamente o inimigo
mações aos submarinos eíxís-

I

em qualquer setor da guerra.
tas.

Prisões na Bulgária IEN' - IEstocolmo, 8 (R.) -. !oraD" I cos e otícíasefetuadas numerosas prisoes em itoda a Bulgária, após as maní- ,

festações contra Hitler, no dia -----

do santo padroeiro dos búlgaros, Foi removido,
"

ex-oficio,"
declaram despachos recebidos no interesse de administração, o
de Genebra. sr.João da Mata Coelho, escri-
Foram também expulsos das turário classe 9 da Alfândega de

fôrças armadas búlgaras nume- S. Francisco, neste Estado, pa
rosos oficiais e soldados suspei- ra o Tesouro Nacional.
tos de simpatias aos soviéticos.

Quem perdeu 1
Foi achado, na Palhoça, du

rante a última festa ali realiza-
da, um molho de chaves, entre
as quais há também um cani
vete; e foi depositado na gerên
cia do ESTADO.

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

•

Cabelos brancos 1
lllARAVILHOSA I

Alugam-se QuartosRUA VIDAL RAMOS, 19,

No dia 25 do corrente reali
zar-se-á a sessão pública da A
cademia Brasileirade Letras co

memorativa do centenário de
François Coppée, devendo ocu

par a tribuna o sr. Roquette
Pinto.

LOÇÃO É MAIS QPE UM
NOME, E UM
SIMBOLOI

I
Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

e Garganta do

ASSi�e�t� er�foId� se���d��lhOS"Gabriel de Andrade" na PolicIfnica
Geral do Rio de Janeiro, com curso

I de especialização e prática de ouvi-
dos, nariz e garganta no Serviço do

IProf. David Sanson, na Policlfnica de
Botafogo - Rio de Janeiro

Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

*

O Coronel Boanerges Marque
si foi transferido, por necessida
de de serviço, do 9°. para o 6°
Regimento de Infantaria.

, Aula de Inglês
As horasde costume, reabrem

se, hoje, as aulas de Língua In
glesa, na nova séde do Institu
to Brasil-Estados Unidos, à rua
Marechal Guilherme,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


