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áa Colunista peruamo
Berlim, 18 (A. P.) - Irra

diação oficial - .�. emissora
daqui anuncia que d almiran
te .Ernesto Caballero Y�Lastres,adido naval do Perú em Roma
seguindo o exemplo do encar�
regado de Negócios do Perú
em Berlim, recusou-se a volta;
à América com os diplomatas
de outras repúblicas america
nas que romperam as relações
com o Eixo. Acrescenta a refe
rida emissora que Caballero
exprimi:u seu pesar pela ação
do Peru cortando as relações
com o Eixo, e que êle pretende
ficar em San Remo até o fim
da guerra.

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

I

Estocolmo, 18 (A. P.) - O
"Svenska Dagebladet" infor-'
ma, em telegrama de Berlim,
que os alemães atribuem a sa

botagem o descarrilamento du
expresso Berlim-Koenigsberg,
no dia 8 do corrente, e oferece
ram cem mil marcos pela cap
tura dos sabotadores.

N. 8565

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

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

Explosão em Paris
Zurique, 17 (R.) - Verifi

cou-se uma explosão num abri
go subterrâneo do edifício da
Prefeitura de Paris, segundo
despacho procedente da agên
cia noticiosa de Vichí. Essa ex

plosão ocorreu num ponto si
tuado imediatamente abaixo
do gabinete do Prefeito do De
partamento do Sena. Alguns
danos foram causados. Nã'J
muito distante do local ergue
se a Catedral de Norte-Dame.
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Incêndio na Fábrica
Lorenz

(IndaiaIP. C,)- Quarta-feira
Sub-Igente. no. principlls atrasada, às 20 horas, irrom-

muncípiol do E.t.do. peu um incêndio no edifício
17P. onde funciona a fábrica de

• • A I dextrin�a da Companhia Lo�
Os pnmeiros frutos (podres) da renz. o fogo principiou no

política de lavai secador e ameaçava alastrar-
Londres, 18 (A.P.) - O ser- se aos demais compartimen

viço de imprensa dos franceses tos da fábrica, mas, feliz
livres diz que os I "primeiros mente, foi em pouco tempo
frutos" da política de Laval foi debelado .

a permissão para instalar defe- O' edifício sinistrado esta
sas anti-aéreas na zona não VQ segurado na Cia. -a Inter-
ocupada da França. nacional de Seguro�.

Antes de comprar

veja os preços excepcionais de

Sobretudos-Gabardines ..Ternos
na A MODELAR

em
o

Grandes «Berthas»
Descobriu uma estação de rádio contra Sebastopol

Moscou, 18 (A. P.) - Em
Rio, 18 (C. P.)- O diretor torno de Sebastopol os alemães

da Central do Brasil man- fizeram grandes concentrações
dou elogiar, em boletim, o de forças de infantaria e artí
chefe da Estação' 'Melo lharia, afim de castigar as de
Franco" Luiz Santana Sales fesas russas, mas os soviéticos
por ter contribuido com o mantêm-se firmemente em sua
seu zelo funcional para a posições. A artilharia alemã
descoberta de uma estação conta com grandes "Berthas",
de rádio clandestina, na semelhantes àqueles que as tro
Companhia de Mineração de

\ pas
do Kaiser usaram para ca

Ferro e Carvão, situada na- nhonear Paris, durante a guer-
quela Estação. ra mundial.

Restavam só 50 ou 60 soldados! Vai cantar
Moscou, 18 (A. P.) - Os alemães lançaram grande Florianópolis

quantidade de bombas e obuzes contra as posições rus- �<Caruso português»sas, em certo setor de Sebastopol· Os russos, que se acham

I
FI ri' no' l' h"

. . _.
o a po IS, que a pOUCOS

nas trincheiras, nao �uderam literalmente levantar a ca- dias contou com a presença do
beça sob o bombardeio, mas nenhum deles fez qualquer grande soprano nor te- americano,
movimento de recúo. Quando os alemães tentaram ata- srita. Norina Greco, tem agora

car um batalhão soviético recebeu-os com pesada barra- em seu meio o famoso tenor

gem de fogo. Em uma hora de combate, de duas compa- Lomelino, .Silva, conhecido, no

h.
- mundo Iírico, como o "Caruso

n IaS alemas atacantes, nada mais de cincoenta ou ses- português".
senta soldados estavam vivos. Os combates continuam,
não diminuindo a violência, em todos os setores daquela
frente.

E a Virgem disse: - «Levantai-vos I»
Istambul, 18 (Por Edward por toda a parte o caso da apa- entorpecidos. Pelo menos, vin

Robinson, da Associated Press) rição e a promessa que lhe fez. te vezes os alemães têm acre
- Yani Coutis, soldado da in- Por onde quer que passe, di- ditado prendê-lo, mas outras
fantaria grega e eminente li- fundindo o ocorrido, uma onda tantas vezes Yani escapa por
terato, ferido durante a cam- de entusiasmo e ânimo per- entre seus perseguidores como

panha do Eixo contra seu país, corre todos os pensamentos por obra de um milagre!
tornou-se uma especie de Joa-I---------------------------na D'Arc, perante seus compa-
triótas.

É considerado o homem
"que tem a garantia direta de
Maria Santíssima como a Gré
cia reviverá".
Tão forte se tornou o levan

tamento espiritul do povo, por
seu exemplo e palavras de en

corajamento, que as autorida-
des germânicas estão exercen-

do o maior esforço no sentido
de capturá-lo.
Yani Coutis e sua notável

odisséia foram revelados por
um soldado grego fugitivo, que
jura pela veracidade de sua

narrativa.
Terrível perda de sangue,

em virtude de profundo feri
mento, pô-lo sem sentidos,
quando, em companhia de ou

tros companheiros iniciava a

fuga. Caíu, inconsciente, em

condições aparentemente mor

tais. Depois de muito tempo,
de acôrdo com o que narra o

soldado grego, Yani voltou a

si e viu-se, sozinho, sob o pade
cimento de horrível sêde. In
capaz de mover-se para ir em

busca de água, gritou, quase
fóra de si, sob indescritível
agonia: "Oh! Virgem Maria,
tenho sêde". Imediatamente,
declarou mais tarde o próprio
Yani, a sêde desapareceu e

suas forças se restabeleceram.
Ante seus olhos atônitos se

apresentava uma vis�o ilumi
nada da Virgem Mana, apro
ximando um vaso dágua de
seus labias. Em seguida, disse
lhe a visão: "Vós e vosso país
estais sob minha proteção. Não
morrereis nem morrerá a Gré
cia. Leva�tai-vos e dizei-o aos

vossos compatriotas"!
Desde aquele dia, Yani tem

peregrinado por toda a exten
são de sua patria, espalhando

Para duplicar a esquadra !
W hi gton 18 (A. P.) - A comissão naval da Câmara
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Havendo estudado na Itália
com os célebres professores Gio
vanni Laura e Ercole Pizzi, de
Milão, estreou no Teatro" Dal
Verme", da mesma cidade, can

tando com brilhante êxito nas

óperas "Rigoletto" (papel do
Duque de Mântua) e ':Boheme"
(papel de Rodolfo).
Glorificado e honrado em sua

pátria, empreendeu uma "tour
née" mundial, sobre que pudemos
ver farta e elogiosa documentação
da imprensa de vários países
europêus, Estados Unidos, Ilhas
Havai, Filipinas, China (Shangai,
Hong-Kong e Macáu), Malaca
(Singapura), Java, lndia (Goa e

Bombaim); Moçambique (Lou
renço Marques e Beira), Trans
vaal (Joanesburgo), etc. etc.

E', pois um artista de incontes
táveis credenciais, que se propõe
deliciar o nosso publico, com

algumas das melhores páginas
líricas, antigas e modernas.

Sua récita se realizará, no

proximo dia 29, no Teatro" Al
varo de Carvalho", e será de
dicada aos srs. dr. Nerêu Ramos,
interventor federal, e dr. Rogério
Vieira, prefeito da capital.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
UARAVILHOSA 1

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 - Fone 1.467

Invasão japonesa da Sibéria!
Londres, 18 (A. P.) - Telegramas britânicos de

Chungking informam que o gabinete chinês se reuniu
para discutir as notícias de que estaria iminente a inva
são japonesa da Sibéria. Tropas japonesas estão chegan
do à Manchúria, em número cada vez maior.

Toda a vigilância é pouca !
Rio, 18 (C. P.) - O diretor da Central do Brasil re

comendou a todos os agentes e demais empregados que
exerçam, nas estações, a mais rigorosa vigilância sôbre os
volumes despachados, afim de evitar que os súditos es

trangeiros naturais de países do Eixo, principalmente,
tenham facilidades de manter ações criminosas da espio
nagem ou do quinta-colunismo.

Dr. LAURO DAURA MJ.RW��rA e

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'tde Varizes e HEMORROIDES. Mét.odo moderno da
Iratal1!eI!to da ÇO.NORR I� .CRONI_CA. no. homem e na mulher. por proce
sos eíétrícos, Eletricidade medica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5_
CONSl!.l,TÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663.
RESIDENCIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 1601.

Inimizade. rumene - húngaraBerna, 18 (Assocíated Press) - A velha inimizade entre
a Hungria e a Rumânia assumiu agora novos aspetos, A Ru
mânia adotou severas medidas contra as famílias húngaras da
Transilvânia, surgindo logo a resposta da Hungria através de
um discurso pronunciado pelo primeiro ministro Kallay avi
sando seus compatriotas de que "devem defender a todo o 'custo
suas atuais fronteiras". Êsse discurso foi pronunciado por Kal

lay quase na f;onteira d� Rumânia, na Transilvânia húngara,
Justamente apos terem SIdo conhecidas alí as medidas tomadas
pelas autoridades rumenas contra as minorias húngaras da
Transilvânia.

Kallay regressou há pouco de "um ponto da Alemanha"·
onde se avistou pessoalmente com Hitler sôbre a questão da

T:ansilvânia, parec�ndo que não obteve nenhuma promessa, a
nao ser para "depoís da guerra"·

Lançou bandeiras francesas
sobre a cidade de París

Londres, 18 (A. P.) - O ministério do Ar distribiu o

seguinte comunicado: "Ao meio dia de sexta-feira, 12 de
junho, um dos aviões "Beaufighter" do comando costeiro,
conduzido pelo tenente A. V. Catward e sargento F. Fern,
voou baixo sôbre Paris, deixando cair uma bandeira fran
cesa sôbre o Arco de Triunfo. Depois, êsse mesmo apare
lho atacou os postos de "Kommandatur" alemães, onde
eram localizadas as antigas instalações do Ministério da
Marinha, na praça Concórdia, disparando o fogo de seus

canhões e lançando, ao mesmo tempo, segunda bandeira
tricolor.

Êsse aparelho regressou a salvo à sua bas�".

Os tanques nazis mudam de tática
Moscou, 18 (A.P.) - As vi- tivamente, lançam em ação

zinhanças das linhas avança- vinte, trinta e quarenta tan
das russas em Sebastopol estão ques, ora num, ora noutro se

juncadas de cadáveres de ofi- tor da frente. Entretanto, a

ciais e soldados nazistas. Só- tentativa para irromper pelas
mente em um setor, o número defesas de Sebastopol fra
de cadáveres deixados no

cam-I
cassou.

po de batalha eleva-se a 950. Isso forçou os alemães a mu-

Durante o dia a artilharia dar ligeiramente de tática. Te
anti-aérea e os aviões de caça

I mendo o fogo da artilharia,
abateram nove aviões e puse- dos morteiros de trincheiras e

ram fóra de combate mais um dos fuzís anti-tanques, os tan
avião inimigo. ques alemães já não se lançam
De acôrdo com as informa- para frente de suas pontas-de

ções dos 'prisioneiros, o coman- lança, mas procuram tomar
do alemão deposita esperanças posições vntajosas nas linhas

especiais em suas unidades de avançadas, afim de proteger a

tanques. Os alemães, consecu- infantaria com o fogo de seus
canhões.

•••••••••••• i•••••••••••�

i FILHA! MÃE I AVÓ I :
: Todas devem usar a :

5 Inmmi'.miliM� :
• (OU REGULADOR VIEIRA' :
: A MULHER EVITARÁ DORÉS •
• Alivia as Cólicas Uterinas •

• Emprega-se com vantagempa- •

•
ra combater as irregularidades •

•
das fonçi;>es periódicas das se- •

•
nhoras. E calmante e regulador •
dessas funções. •

• FLUXO-SEDATINA, pela sua •
• comprovada eficácia,' é muito re- •
• ,_, ceítada. Deve ser usada com

•.e,. confiança.• - � FLUXO-SEDATINA encontra-se •
• F H 'MAt em toda parte. •

:••••!••••• ,••••••••••••:
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Agências e

Representações
C.IXI po.tal - 37

RUI Joio Pinto - 5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Até o GeDio!
Uma Calamidade!

I
Muitas mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida um ver
dadeiro inferno.
Uma Calamidade!
Em certas doenças. até o Genio da Mulher pode ficar alterado

e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, abor
recida, desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e zangan
do-se facilmente pelas cousas mais insignificantes.
Um martirio !
Para tratar estes' padecimentos, consequencias do mau funciona

mento dos órgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.
Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

RECiULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança para

tratar inflamação do Útero, o Catarro do Útero causado pela in
flamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provocadas
pelo mau funcionamento dos órgãos útero-ovarianos, a Pouca
Menstruação as Dôr es e Cólicas do Utero e Ovarios, as Mens
truações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, as

Dôres da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do
útero congestionado.

Comece hoje me.mo 'u,"' Regulador Gesteira _I
Uma « hospedaria» da «Gestapo»Nova Iorque, (Por A. Thuer- ga, o que tornava impossível
mer, da A. P.) - Incontesta- a preparação do almejado guí
velmente, a hospedagem da sado.
"Gestapo" oferece seus mo- As dactilógrafas da embaí-
mentos bem interessantes... xada, em Berlim, prepararam

Os policiais da "Gestapo", excelente e saboroso doce de
em serviço em Bad-Nauhein, laranja, feito com as cascas
tinham a seu cargo a vígílân- dessa deliciosa fruta ..
cia dos cento e trinta e dois in- O adido militar da embaixa
ternados - entre diplomatas da norte-americana preparou,
e jornalistas - que durante para si mesmo, um fogareiro
cinco meses alí estiveram "hos- e gastava todo o seu tempo em

pedados". buscar, nos arredores, lenha
As circunstâncias obrigaram necessária para o mesmo. Da

a que cada diplomata ou [or- mesma fórma, improvisou um
nalista se encarregasse das caldeirão, de uma lata velha,
mais variadas e difíceis tarefas e, aí, cozinhava os seus pró-
caseiras. prios alimentos.
As habilidades de cada um Os internados não sentiam

foram postas em xeque. Um grande predileção pelas foto
dos secretários da embaixada grafias e quadros que havia
norte-americana em Berlim, nas paredes do hotel. Por essa

por exemplo, conseguiu fazer razão, um dêles pintou díver
copos, cinzeiros, e outros obje- sos quadros que foi repartindo
tos úteis, de urna simples lan- por todos os quartos. Um dês
terna de álcool.. ses quadros representava uma
Realizamos diversas partidas vista típica de campo, nos Es

de baseball com. bolas feitas tados Unidos, com um moinho
de meias velhas, e tacos con- campestre e um chalé caliíor
íeccíonados de pequenos ga- niano. Enquanto isso, outro se
lhos de árvores, cuidadosamen- dedicava a modelar figuras
te lixados com terra... com o pão úmido e mofado da

Os membros da embaixada ração alimentícia.
norte-americana, em Paris, se Durante muitos anos, estou
dedicaram, à busca de cara- certo, aquelas 152 pessoas di
mujas para preparar suculen- ficilmente conseguirão tirar
to prato, a parisiense; mas, da memória os cinco meses em

depois de muitos dias de inten- que estiveram hospedados pe
sos preparativos, lembraram- la "Gestapo", em Bad Nau
se da absoluta falta de mantei- heim.

Meias e calçadosOs preços das meias e

dos calçados sobem alar
mantemente.
Um matutino carioca

procurou ouvir entendidos
nesse assunto e colheu
informações que preci
sam ser investigadas,
para se ver até onde são
verdadeiras.
«Ouon to às meias (diz

êle) afirmam que há in
dustriais mancomunados
com comerciantes que as

sim agem: fabricam cer

to número de grosas de
meias, iguais na quali
dade e nos preços de cus

to, mas diferentes nas

côres, as quais são ven

didas por preços diversos,
umas mais baratas, ou

tras mais caras. E, acres
centam as informações:
saem, primeiro, as mais
caras, merecedoras, assim
da preferência, principal
men t-e feminina ...

Em relação aos co.lçn
dos, o expediente é outro:
São criados os modelos,
como principal fautor de
êxito. E, então, certos
industriais lançam êsses
modelos, a preços altos
em combinação como co

mércio, que combina pa
gar-lhes, por fóra, as im
portâncias relativas ao se

lo de consumo,-atribui.
ção do industrial.
Assim, os preços 01 tos

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos �fo� impostos pelo cornêr-

H lt I d f1 ·d d
Eis aí um caso que es

e OSPI a e u8rl a e tá a exigir investigações
-repetimos - porque, a

EDITAL ser verdadeiro, representa
uma infração grave aos

FORNECIMENTO postulados da defesa da

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade _economia popular».
do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta
Capital, previno aos interessados que, até o dia 22 deste
mês, às 12 horas, receberá esta Irmandade e Hospital,
na sua Secretaria, propostas em cartas fechadas, de
todos os artigos necessários ao seu consumo, durante o

semestre de julho a dezembro do corrente ano.

Os proponentes poderão obter as listas completas de
todos os artigos, aos quais se refere êste edital, no Hos
pital, ou com o Irmão Secretário, à rua Crispim Mira, 4(9.

Consistório, 10 de junho de 1942.

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

Eis como banir
o entupimento dos
RESFRIADOS
da CABEÇA � _

trr.� �') �

�.'-'? Nariz entupido fá-la sentirJ:J se desditada? Para rápido
alívio pingue urnas quantas gotas
de Vick Va-tro-nol em cada narina.
Ao espalhar-se o Va-tro-nol rapida
mente pelos condutos nasais V.S.
sente corno suas membranas incha
das se contraiem. A irritação desa
parece, a' estorvante mucosidade
desprende-se. Nuns segundos, V.S.
respira facilmente de novo.

Sabotagem nas fábricas
ANGORA, 17 (R) - De acordo com informações

chegadas' a esta cidade, verificaram-se atos de sabota
gem nas fábricas de automóveis "F'io.t ", em Turim, onde
máquinas e ferramentas, usadas para a fabricação de
tanques, destinados ao exército alemão, foram inutiliza
das. Numerosas prisões foram efetuadas entre os enge
nheiros e outros operários.

Acredita-se que êsses atos de sabotagem estejam
sendo levados a f'feito, por uma organização denomina
da o «Comité Metteoti».

A guarda policial dessas fábricas foi grandemente
reforçada, e todos os empregados da Companhia Fiat,
estão sendo registados, não tendo permissão de deixarem
Q, cidade de .Turim.

«FiaI»

CASAS Precisa com-

prar ou vender
uma casa? Procure Campo
lino Alves. Rua Deodoro 35
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INDICADOR MEDICO
INSTITUTO DR DIAGNOSTICO

CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela UnIversIdade de

Genebra (Suíça)
Com prãtíca nos hospitais europeu.Clínica médica em geral, pediatria,doenças dI? sistema nervoso, apare.lho geníto-urínarío do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Camoanarlo
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de JaneIro.

Gabinete de Raio X
Eleclrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de f1sioteraola

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado, •
Telefone 1.1(15

PL ORIANOPOllS
---------------

�--------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Icina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORIO: R Tra-

I
[an o 33. Das 13 às '�5 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, õ5.

Mil•••

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

(Profs L. Bur khardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gyne co lo
gia (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia
do sistema nervoso e

operações de plastíca.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 ás I::?, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICAI

MEDICA
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

RESIDENClA:
Rua Blumenau, 28

I' Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às De enças dos ouvidos, nariz e garganta. e

I
17 horas.

I
dôres de cabeças rebeldesHESIDÊNCIA: D Níl V t

· ·

Almirante Alvim. 36 r. 1 o en Urlnl
Telefone n. 751. Assistente do Professor Ros, do Rio de Janeiro. Especto-

i.--------�----.;_ lista do Departamento de Saúde do Estado.

I
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

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

Geral
CONSULTORJO :;

Rua Felipe Schrnidt-c-Edtfi
cio Amélia Neto--Fone 1599-
9 ás 12e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

J CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel
-

fi
Corpo clínico: Drs. Djalma Moelãaann, Ricardo Gotts

mann e Aurélio RGiolo

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

e F'arádíca,
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 tocas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.
E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

Praça S. Seba.stião - Fone 1.153 - Florianópolis

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

Ausente durante o corrente mês.

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOSCurso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
Consultas diariamente Pela manhã: das �O ás 12 horas

.... , .
a tarde: das 15 as 18 horas

Consultório: �ua Jyàv Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Resldêncía: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. JosephhliJ
MEDICADoenças de senhoras e crianças.CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

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

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

I' Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1456

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

Ausente durante corrente
A

mes ..o

Dr. MARIO WENDHAUSEN - (diplomado pela
d M dící d U·

Faculdade Nac.
e e icma a DIversidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço �e Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médiCO do Departamento de Saúde

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

Resídencía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 ·Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORJANOPOLlS.

I Dr. AUGUSTO DE PAULA Dj�etola�����S��:l
• A " FlorIanopollsResídêncla e Consultorio: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

Ftsioterapia: ,Diatermia, infra-vermelho e Ultra- Violeta.
CONsULTAS: As 11 30 e das 5 horas em deante. A" 4as. e

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

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

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

V. S. também é convidado para visita-r-nos sem com

promisso. Não compre, pois, o .. u calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A v\ETRÚPOLE. de Sabota &

Silva, à rua João Pinto, 4.
'

26 v ·2\
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Mai_s parece um filho da PrússiaSao Paulo, 17 (A N) ,-

....

um submarino do Eix�
, -

Por,ocaslao do afundamento de
F, A, B" numerosas m' posto

a pique pelos bravos pilotos da
capital muitas das

•

e,ns�?�n� de entusiasmo partiram desta

gas e �o ministro sqUlaISd Irl?Ida ao presidente Getúlio Var-
a ga o FIlho Um dê t I daplausos pelo extraord' "

"
esses e egramas e

Lélio de Moraes AI I�arlO Ieíto era assinado pelo professor
fessor o sr, vn ;es, �or�, em carta dirigida áquele pro
za e do At

I o� ,:gghIantI, professor do Ginásio Piratinin-

�elos brasi����s �. / Ara��a, profligou a atitude assumida
,

d O d e�, ocasiao. Preso e interrogado na Dele-
gacia e r em PolítM S' I '

t' d
a e ocia desta capital o sr Ragghian-I que escende d '" , '

f'l'h d ,e pai ItalIano, porém, parece mais um bomI o e prUSSIano decla t ' ,

" ,_' rou, en re outras COIsas, o seguinte:
.�� ? B�asIl nao entrar em guerra com o Eixo desejarei suaVI orla.. as, se, por ventura, o país for à guerra póde ser queeu pretira um campo de t

-
'

_ concen raçao a combater contra aque-las naçoes".
'

Víveres para a Africa do Norte
Londres, 17 (Da AFI para a Reuters) - Comentando a

decisão do govêrno norte-americano, de reiniciar o envio de
víveres para a África do Norte Francesa,' o "Manchester Guar

dian" escreve: - "Êsse gesto significa que, para os dirigen
tes dos Estados Unidos, a opinião francesa, na sua maioria,
está do lado aliado e, portanto, deve ser apoiada por todos os

meios possíveis, a-fim-de impedir que LavaI ou qualquer
outro colaboracionista faça concessões importantes à Alema

nha, Com efeito, não devemos esquecer que, mesmo um LavaI
procurará em certos casos salvar a França de hoje para o be
nefício da França de amanhã".

O redator do "Manchester Guardian" faz notar, em se

guida, que a diplomacia norte-americana agiu no mesmo sen

tido concernente à Finlândia, porquanto os Estados Unidos
não declaram guerra a êste país.

IAVISO AO POVO CAlARINENSE
linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmão
Sa!das de Florianópolis às terças e sábados
Saldas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas �e Araranguá às quartas,

saoados e domingos
Agente em FlorianopoUs: MARIO MOURA

PRAÇA U> DE NOVEMBRO

o FAScíNIO DO PERFUME

I NO PÓ DE ARROZ COTY

São 7 os bombardeiros
... é sempre um motivo novo de atração para
sua beleza. Maior "glamour" ...
um semb la n t e encantadora
mente lindo e jovem - eis
o que lhe dará o P6 de Coty
perfumado com Emeraude.

Washington, 17 (H-TM) - Anuncia-se de fonte bem in
formada que o número de bombardeiros americanos forçados
a aterrissar na Turquia é de sete. Um "reide" de grande en

vergadura teria sido realizado sobre os poços petrolíferos da
Rumânia. Por outra parte, os portos de Odessa e Nicolalev te
riam igualmente sido bombardeados.

Todos os aparelhos são da classe' "Consolidated B 24", de
um raio de ação de 4.500 quilômetros e velocidade de 450 qui
lômetros à hora.

É o primeiro golpe direto infligido ao inimigo pelas fôr
ças americanas no Continente europeu. Até aqui, aquelas es
tavam incorporadas à RAF.

PÔ DE ARROZ

Fo�()s Adriau inos Mussolinie OS burocratas
'----'Roupas - Pulóveres

Cobertores - Sobretudos - Pantufas
A

AGENCIA

Londres, 17 (U. P.) - Uma mensagem radiofônica de Ro
ma anuncia que Mussolini promulgou um decreto, domingo úl
timo, mobilizando todos os funcionários públicos, os quais "se
rão tratados como soldados mobilizados".

Os convocados serão isentos do serviço militar ativo, pe ..
rém poderão ser chamados às armas. No exercício de suas fun.,.
ções, estão sujeitos à disciplina militar".

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

ArmaZelIl Kolzias
42 - ._ Rua Conselheiro Mafra •• 42

RENNER
RUA DEODORO -- 33

Cumprindo AO PE' DA LETRA a promessa
de que fariamos

UM INVERNO DE GUERRA,
.

apresentamos, por- preços que confirmam essa promessa
as últimas e belíssimas novidades recem-chegadas:

Para Senhoras
Manteaux tipos Americanos a 150$000
Tailleurs pura lã a 140$000
Casacos 3/4 a 65$000
Capas de borracha estampadas,
artigo moderno a 110$000
Blusas de lã a 25$000
Blusas bordadas a 18$000

Para Homens
Capas de gabardines desde 145$000

» » 1/2 cinto
l&'lteiramente forradas a seda, a 240$000
óweters de pura lã a 30$000
'1'ernos de fina confecção a 110$000
Capas impermeáveis superiores a 13S$008
Sobretudos finos, grande novidade.

(

Para Criancas
Grande sortimeni:o de:
Sobretudos - Capinhas - Ponche,
Pullowen e lindíssimos casaquinhos pGlra meninas.

Não comprem sem verificar os nossos
pre�os !

IIA MODELAR'1
IMPORTANTE: OS ARTIGOS DE PREÇOS INFERIORES A

20()$000 Só VENDEMOS A DINHEIRO !

Casacos e boléros de péle,
Capas - Renards - Martas,
a grande moda da estação).

Alta.s novidades em Boléroa

depele

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nazista Consequências do bombardeio'
Fronteira Francesa, 17 (R.) - Informes oficiais chega-!dos a Vichí, procedentes de Parfs, revelam que dados autênti- I

cos, sobre a terrível devastação provocada em Colônia pelos,
ataques da RAF sobre o Rhur, foram fornecidos pelo sr. Otto I

Abetz, embaixador alemão em París, 110 decorrer de discus
sões com os seus "colaboradores" imediatos.

No transcurso dessas conversações, que ocorreram em
meado da semana, passada, o sr. Otto Abetz declarou que os
danos foram tão extensos, que, ao invés da cifra dos evacuados
se restringir a 140 mil, como a princípio se avaliara, ascende-
ra a 250 mil, numa população total de 760 mil pessoas. : 5====:;:;=j!íl

Segundo as declarações do sr. Abetz, os danos produzidos --

em Colônia fazem parecer insignificantes todos os "recordes"
-=

anteriores, pois, além de numerosas casas destruídas, muitas I
.

mais se tornaram tão inseguras, devido ao abalo, que têm de
ser dinamitadas.

QUANDO TOMA� ERGEPAU-TAU-8
A�....-

-

,,�
I_ L;;\� )
�/

Forno para Padaria.
Vende-se um forno de:ter

ro duplo, marca Gebruerter

IOberle,
de Baden, para pa

daria ou fàbrica de biscoutos,
ou outra indústria qualquer.
Acompanha-o planta, para
nova montagem, Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis centtmetroe d p

largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, independente do ínte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centim e

tros, comprimento dois e me
[n metros. Forno aquecido
com lenha.Dois graduadores
de calor. Informações na

gerência do ESTADO. 15v!" -3

DANIEL C. DI PIETRO e
IRMA MUND DI PIETRO

participam a seus pa
rentes e conhecidos o
nascimento de sua
filhinha JOYCE.
Fpolis., 7-6-19lt2

5 v.-4590

I Farmácia ((Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachct.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),FONE 1.542

Aumente

Móv,eis à Venda
yen.dem-se os seguintes

moveis: um quarto para ca
sal. de embuta, com=poucos
meses de uso; uma boa gela
deira rosa; um automovel pa
ra erlança, sanefas etc. TIa
ta r à rua Joinville. DO. '42.

êv. 2

sua renda
desde jáPessoas residentes em qualquer praça deste Estado ou

do pais, sem prejuízo das suas ocupações terão sua ren
da aumentada imediatamente, num ramo' distinto, Iscü e
de futuro. Escreva-nos sem compromisso, pedindo mais
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo ..

Lisboa, 17 (U. P.) - O Loide Brasileiro aguarda instru

ções da Embaixada do Brasil, para dar saída aos navios brasi
síleíros "Bagé" e "Siqueira Campos", que, desde o dia 8 de
junho corrente, estão no Tejo, engarrafados, com caldeiras
acessas, carregados de mercadorias como cortiça, azeitona,
mármores, azeites e vinhos, tendo já a bordo 'numerosos emi
grantes portugueses, faltando embarcar 75 diplomatas e côn
sules brasileiros e suas famílias vindos da Itália e da Alema
nha.

O motivo da demora consiste em as autoridades consula
res alemãs persistirem na recusa da garantia para os navios
seguirem com carga e passageiros que não sejam apenas di
plomatas, mantendo o ponto-de-vista segundo o qual os na

vios, para manter imunidades' e segurança previamente esta
belecidas, devem regressar ao Brasil apenas com diplomatas,
cônsules, suas famílias e respectiva bagagem.

As autoridades consulares italianas, entretanto, se mos

traram mais favoráveis, concedendo autorização ao Loide Bra
sileiro, para embarcar carga não-diplomática..

Eleva-se a 60.000 Escudos diariamente, a despesa do Loide
com a alimentação dos passageiros, os encargos portuários e
o consumo de carvão com as caldeiras acesas.

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

Proprietários: J. Moreira & Cia.
6 DE MAIO

Foi entregue as prestamlstas Norma Menezes Reis e

Nadyr Reis resldeute em Rio do Sul,
possuidora da caderneta D. 10824 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

....

18 DE JUNHO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 18 de Junho (õa.Ielra),
com prêmios no valor de

6:250$000Não vacile adquira já a sua caderneta na séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n° 13.

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

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$000

COMUNIDADE DA CAMPANHA
DO FÓLE

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

ALUGA-SE
Para família de tratamento

aluga-se. á Avenida' Mauro
Ramos n-. 156, um prédio de
2 Pavimentos, com garage,
Informações pelo telephone
n-, 1658.
Rádio: Telegrafia - Electricidade
AULAS NOTURNAS, Início dia
2 de Junho-Rua João Pinto,

13. Sobrado,

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

São João».
No. portaria do Clube acham-se
ao dispor da gentís senhorinhas
sugestões para os vestidos a ca

ráter, -ern chita ou pelúcia, com
que concorrerão a um lindo
brinde a ser sorteado durante

" .,,,
a SOlree,

x

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

-- - confie em remédios que
combatem todos os ma-
les. O "Sal de Fructa"

ENO há 70 anos se anuncia
como eficaz contra osmales do
fígado, estômago e intestinos.
Evite as 'imitações, porque só
o ENO póde produzir' os re

sultados do ENO!

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

5 v.-3

Querer dormir e nõo poder I
Só quem já experimentou esse

tormento pode avaliar quanto
ele nos aflige e abate, moral
� fisicamente.
� uma felicidade ter à mãe.
um tubo de ADAlINA de Bayer.
Um ou dois comprimidos, atuo
onda suavemente sobre o sis
tema nervoso, põem termo à
insonia. E consegue-se dormir
tranquilamente e ter um desper
tar colmo e natural. ADAlINA
não prejudico orgõo algum. Dr. (Iarno G. IGalletti

ADVOGADO
Praça 15 de Novembro. 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone l.lt68.�CALMANTE DOS NERVOS

SUAVE E INOfE.NSIVO

o Clube dos Funcionários Públicos de
Santa Catarina salda seus comp'romissosExmo. sr. Presidente do Clube dos Funcionários Públicos e
Civís de Santa Catarina.

A abaixo assinada vem, por meio dêste, agradecer a esta so

c.iedad,; o auxílio prestado por motivo da operação a que foi subme
tida, ha meses passados, no HOSIJitaI de Caridade, a qual, recorren
do a esta sociedade, tão generosamente foi favorecida .

Não deixa também de agradecer os incansáveis esforços e
dedicação com que foi tratado pelo abalizado médico. Dr. Sáulo
Ramos.

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

.

(a) Erotides Silveira Harger
Palhoça, 12-6-942.

Plor'ianópo lis, 20 de maio de 1942. limo. sr. Batista Pereira,
M. D. Presidente do Conselho do Clube dos Funcionários Públicos
Civis de Santa Catarina. N E S TA.

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

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

Faço votos pela felicidade pessoal de cada um dos ilustres srs.
diretores e desejo ��nti.nue êsse benemérito estabelecimento a prestar seu grande aUXIlIo a classe a que pertenceu meu finado marido.

Sou, com toda a consideração,,
creada obrigada,

(a) Celíma Vieira Brandão

Balanças «Santo Antônio»
de todos os tipos para Iodos os fins
Representantes: JURANDYR LINHARES & era,

Rua Felipe Schmidt,34 lSv.alt. 2

,

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4, e 5 - FONE 1.6lt2

(Defronte à casa Hcepckel

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

com ARQUIMEDES MONGUILHOTl
5va-3
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(>lO ESTADOIlP
DLlRIO l"E8FEBTINO
Redação e OficlD.aa 1 Rua

Joio Pinto D.. 11

Te1. 1�21 - CL� lU
..... �l ...

�A�
lfa Capital.

A.Ja. •••••••� •• �
Semestre _ •• �. 15$000
Trimestre ••• • •• 15$000
llêa ••• l$OOt
liO blterlor1

llDo ..•••••• _••• lS$OO8
Semestre ••••••• 10$001
Trimeat.n .. _... 1O$0De

Anúncloa medlanta contrato

Os originais, mesmo não pu.
blJeadoa, :nlo serão devolvidos

A direção não se respongabi-

lliza
pelo8 conceitos emitidoe

�
DOe artigos aainados

�

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agradece a todos que semprelhe dispensaram a preferên
cia e comunica que fechou
a Iarmàcta, deixando encar
regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi na
Farmácia Esperança. no Edi.
Iíclo do Mercado.
245 30v.-30

Yt.�
_ " -

'.1 .

SanguenalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperados,
E'l)otadoJ, Anêmicos, Mãe,
que criam M,gros, Crillnça�
r.quílicu, receberão • toni-
ficação ger,1 do organiGmo

com o

Sa ouue n DI
Llc. D.N S.P. n: 199, di) 1921

'1······�··JiiC·�·�·�·�····1• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :

II; das melhores íábrícas do país, são !
ti encontradas nos balcões da 8
· /.
• •
! S. IA !
� Ia •
• •
• Diáríamente recebemos novidades e
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
••••••••••••••••••o�•••••••••••••••••

V.S. J A' PENSOU NO FU- I
TURO DE SUA FAMILlA?
vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

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

I
PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurando-lhes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

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

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

,

,
1 , óel1Ça·v
�.I:C" e .�_:--

-
-

,.e pJ» ' -

�"i�'
�

\, .....

A falta de vivacidade. a trístezo""ou so-
'

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

l"" e que elle, de resto, póde dar - não é a Pre-
. guiça -Vicio: é peor; é a Preguiça - Doença, a caracteris-
: tícc da "Opikrcâo". da qual é um dos symptomas mais :

expressivos.
.

_9' Para combater essa preguica doentia, basta tomar
,

a "Neo - Necatorina", que restitue ao enfermo a scude e

a disposição para o trabalho.
A Neo - Necctorínc é um vermifugo poderoso. ccon

dicionado em capsulas rosecs contendo tetrachloreto de
carbono em soluto solido e optimamente tolerado pelo 1

organismo humano. .,

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

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

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

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

Matricula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.
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Usedo. líquida.sól'\dO OU

«Representação
folhinhas»)

Uma das maiores Fábricas de Folhi.l1has, estabelecida ·há mais de ft5
anos, p�ocura reP.res�n!antes e v.iaiantes, vendedores ativos, na Capital e
no Interior. NegÓCIO serre e lucrallvo. Boas comissões.

PROGRESSO
Ofertas à Caixa 1943, São Paulo

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

Companhia «Aliança �a Baia-
Fundad� em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoe

APROVADOS peLO O'N'S'P' 50e N9 569 DE 19�9

_._-,.._..-�,_.--'�

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (at�:lna
Rua Trelano n.o 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultara pelo Certiücado
n, 1 em 20 de Setembro de 1958.

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

FLOHIANOPOL1S
E�PRES'Í'A ESPECIALMENTE A AGRJCULTORES
Emprastlmos _ .. Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Muuictpíos do �'sta�o
Represeniaute da Caixa EconoIDÍ{�b Fedi ra! para fi venÜn

das Acólíces do Estado de Pernt1fllbuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os ceunnns das apólices Federais e dos Estados
da São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco-

Mantem carteira et'pecHI.l para aomínístrsçao de pr édlos.

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

C/C li disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A'fiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceíta procuração para receber vencimentos em to
dHS 88 Repartif;õel'1 Federais, Estaduais e Municipais.

30 v. alt.-16

VENDEM-SI] Um -bunga-
liluw" com to

do conforto, móveis para ga
bíuete, quarto para casal e

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

15.-. aIt·7

Vendem-sePor 7:000$ um
terreno de

14x29, cercado de arame far
pado, uma casa de 5x7 mts.
com luz elétrica, água potá
vel, móveis etc., à rua 15 de
Novembro, na ., Ponta do le·
al " (praia). Tratar à rua Joín
vile, N°. 10 IS·v. alt.-6

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

Esteves Junior, 135. V 21

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
• 54.700:000$0(')0
» a.929.719:000$000
» 28.358:717$970
» 85.964:965$032
» 7.323:826$800

e terrenos)>> 22354:000$000

Diretores:
Dr. Parnphito d'Utra Freire de Carvalho Epiphanlo Joséde Souza e Dr. Francisco d'e Sá.

Precisa-se
de um casal moço, sem fi·
lhos, para trabalhar na chá
cara da .:<A Floricultura»,
preferindo-se casal morador
de sítio. 15vs·8

Agências e sub-agências em todo o território nacional
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin:cipaís cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis
CAMPOS lO B O & (ia.

RUA PELIPE SCHMIDT N 39
Cah:a /)ost,,' l{)- TeleDhontI083-EnlI. Tel. cALLlANCAlII

SUb-Ag.
ente em Laguna, Tubarão. I�al.•�, JBlumenau e Laqea.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ecos e Notícias

o papel suspeito �os navios espan�ois nas á�uas atlânticasRio, 18 (C. P.) - Com a falta 150.685 toneladas. Em 1940, nada
de .com�ustível,. en�o�1tra-se desde I fe�ido �avio teria instruido sua

I d!o-tele�rafia do car�uei.ro f'ala n- fez interessante consulta às esta- decoa", que entrou arribado por menos de 1]3 navios, com a soma
o dia 21 de maio ultimo no porto tripulação para que declarasse que gista nao cessou de funcionar. até tísticas. E apurou que, no per io- falta de combustível. de 315.040 toneladas. Mais surpreen-
desta capital, onde entrou arri-' o submarino germânico se apode- que entrou a comunicar-se pelo do de um mês, houve 9 entradas dentes sã!'! os algarismos que se re-

I O mesmo vesperrino assinala,bado, o cargueir-o espanhol "AI- rou do combustível, pela fôrça. ... código com uma estação desco- e saídas de navioso espanhóes. Na laciona�om o período de l° a 10
I porém, que as estatísticas referen- --

decoa". 1l:sse navio, em aIto mar, Conta-se, ainda, que o "Coman- nhecida. Não demorou, e o "Co- prática, trata-se apenas de quatro t t d B A' _ de junhu de 1942. Nesse lapso de
. ..,

' ' es ao por o e uenos .... Ires sao,abordado por um submarmo ale- dante Lira", do Lúide Brasileiro, I mandante Lira" era torpedeado. navios, a saber "Cabo de Buena tempo, 157 navios espanhóis apor-
mão, cedeu-lhe todo o combusti- pouco antes de ser torpedeado e Correndo, nos meios marftim os Esperanza" e "Cabo Hornos", na no entanto, surpreendentes. Du- taram a Buenos Aires. A carga em-
vel de seus reservatórios. Agora, afundado, cruzou, em aIto mar, que ultimamente a navegação

eS-1
vinda e na volta para a Europa, /,fante

o ano de 1939, trinta-e-três barcada em todos êsses navios cons

segundo revela "O Globo", acres- com o navio espanhol "Mar de Ca- panhola tem aumentado muito "Monte Corbea", nas mesmas dr- navios espanhóis alcançaram aque- ta apenas de trigo, cereais, em ge-
ceuta-se que o comandante do re- r ibe ", Desde êsse momento, a rã- para a América do Sul, "O Globo" cunstâncias e, por último, o "AI- I le porto platino, num total de ral , carne e lã.

Como arte. elegância e sociabilidade,
o memorável concerto da fulgurante es
trela do Metropolitan Opera House de
New York, Norina Greco, sábado último,
ao Lira Tenis Clube, constituiu aconteci
mento invulgar na crônica social ele FIo
rianó pol is.
Já nossa conhecida, ele sua passagem

em maio último, Norina Greco reafir
mou suas esplendidas qualidaeles vocais,
maravilhando os sócios do Lira Tenis
com a pureza e perfeição ele seus acór
les e com a sonoridade de música díví
na que é o canto ele Norina Greco.
A par das magníficas qualidades de

notável cantora, Narina Greco, a embai
xatriz ela arte dos Estados Unidos, ím-

11»resstonou vivamente a nossa sociedade,
pela sua inteligência, pela beleza radían- \te ele mocidade, pela graça. por seus e11-

.antos, pela maneira singela e despreen-
d ída de ser amável. pela sua personalida- Com ns inovações que surgemde atraente e por tudo, por todas as <>

quahdades cativantes, próprias de Nori- a vida vai se tornando cada vez
na Greco e que a fazem irresistivelmen-
te apaixonante. mais complicada. Já não se pódeAssistindo às dansas, após o concerto .

de durante a ceia que a Dír'etor-ia do Clu- maIS andar despreocupa amente
he lhe ofereceu, Norina Greco mostrou- nas ruas. Por toda a parte há o,e sempre a creatura viva, alegre, espí- Urna das surpresas para os
vítuosa, comunicativa e amável que ela perigo dos automóveis. Mesmo daé, cativando, por completo, a simpatia japoneses, na batalha naval,.

I
'

d d em c.ima das calçadas não se esta-unarnme ce nossa sOCJe a e. ilha Midway, foi o novo aVIa0Embora exclusivo para os sócios do livre de atropelamentos Este es-Clube, o concerto da famosa cantora fez .

torpedeiro americano "Grumancom que a séde social se enchesse lite- tado permanente de preocupaçõesralmente e foi essa assistência, selecto- I A Avenger" que foi entregue à fro-
nada e culta, que não poupou aplausos e I perturba os nervos das pessoas. ta americana do Pacífico, se-que viveu horas inesquecíveis, subjugada I fracas e também de algumaspelos encantos que a personalidade ele I '_' • ., manas antes da data prevista.Nor iria Greco írrad ia. I fortes que nao se cuidam hlgle-, . .

Tendo ficado em Florianópolis no do-;.' N d
' Os círculos navais arnerrcanos

mingo, os tenistas do Lira lhe orerece- mcarnente. as gran es

metro-/ de I r t "Aram um almoço que decorreu num am- I
' c a aram, on em, que o -

bíente de muita cordialidade. tendo No- I po es O progre�so :sta sempre ao venger" tem 'o maior raio derina Greco podido apreciar o espírtto JO-Ilado da complicação, Nestas con- _ ,

/
.' , .

vial de nossa mocidade esportíva, . _ . açao e e 25° o maIS rápido do
Nor-ma Greco viajou ante-ontem.: dições , nem todos os seus habi- s ti "1 d

.

Prosseguiu sua gloriosa jornada de arte, I ,

d I' que aIpos Slml ares e aVI-
deixando-nos desconsoladamente saudo-I tantes po em repousar e a lmen· - da

.

h O "G�, ' _
.

" E oes mann a. novo ru-bOS e levando, como ,a sua smcelldade tar-se corno devem. sgotam-se .

nos falou, saudades deste recanto apra-di' man Avenger" tem urna velocI-�ível do ;Brasil. per
. ed� fosfa�o : outr,os e emen-

dade de mais de 270 milhas
Caspa? LOÇÃO MARAVI. tos In IspensavelS ao SIstema ner-

por hora; um raio de ação de
LIIOSA '. vaso. Essa a razão do sucesso do O h d I1.40 mil as e po e a cançarTonofosfan entre os esgotados mais de 20.00 pt:s de altitudedas grandes cidades. Ao fim de •

.

duas ou três injeções �entem-se Acha·se aberta até 10 de julho
renovados, retemperados, como próximo, na Capitania dos Por
se tivessem gozado algumas se- tos dêste Estado, a inscrição
manas de férias num clima de para os exames do pessoal da
montanha. Marinha Mercante, constituindo

provas eliminatórias, para os

terceiros maquinistas e terceiros
motoristas, as de português e

matemática.
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Rep, Geral rIO Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - R, do Rosário. 55-A 2.° ando - Rio

fVida Social I
espreita-vos,

ela PQirQ pelo ar.
*

Passou' no dia 17 do fluente,
por nossa capital, com destino
ao Rio de Janeiro, a missão mi
litar chilena, chefiada pelo ge
neral Oscar Escudero. Ss. Ss.
foram recebidos, no Palácio do

I Gôverno , pelo sr. Interventor
Federal, estando presentes altas
autoridades CiVIS e militares.
Devido ao máu tempo reinante
os ilustres visitantes de nosso

país não puderam prosseguir via
gem nos aviões da F A B, que
os foram buscar no sul do país,
seguindo, porém, às 15 horas, em
carros oficiais do Estado, pos
tos à sua disposição. Acompa
nha a missão o sr. general Lúcio
A, Esteves, oficial do nosso E
xército.

*

A Interventoria Federal con

cedeu ao Ginásio {'Barão de
Antonina", da cidade de Mafra,
a subvenção de 6:000$000, para
o corrente ano.

•

Foi nomeado, pela Inter vento
ria Federal,para os cargosde Con
tador e Depositário Público do
juizo de Direito da comarca de
S. Bento, Gení Torres.

Morreram de frio, em Porto AlegrePorto Alegre, (P. C.) - A qué- do muita gente quase enregelada.
da brusca da temperatura, depois Dois infelizes, sem casa, comple
das fortes chuvaradas que se fize- lamente embriagados, encontraram
rarn sentir, nos últimos dias, veio a morte, quando dormiam na via
Iransformar o aspecto da cidade, pública, na noite de 16.
de um momento para outro, prin- O delegado ele plantão à Repar
cipalmente, à noite, quando o mo- tição Central de Polícia teve co
vimento desapareceu quase com- nhecimento dos dois casos, um

pletamente, deles verificado no Caminho do
Numa outra face, da cidade, jus- Meio e, o outro, numa praça do

lamente àquela em que vivem os I centro da cidade.
,

sem-recursos, que habitam as cha- "Cm deles, quando atendido pela
marlas "malocas" e "gamboas",

I
Assistência, ainda conseguiu dizer

que existem aos montes pela hei- algumas palavras.
ra da praia, nas docas e zonas mar- Os cadáveres foram recolhidos
ginais do rio, o intenso frio trouxe ao Necrotério, não se sabendo,
uma série de consequências, f'ican- ainda, a identidade das vítimas.

em Carazinho

Fazem anos hoje:
A sta. Beatriz Vieira;

Ia sta. Zulma Bernardes;
o sr. Osní Machado Sousa;
a exma. sra. d. Edite Reiser

Fóes;
a sta. Zulma Soares;
a sta. Olga da Costa Mourão;
a exma. sra. d. Helena C.

Borba, esposa do sr. Patrício
Borba;

a exma. sra.' d. Gení Lehrn-
kuhl Corsini;

a sta. OJindina Silva:
o jovem Válter Wanderley;
o sr. Hercílio Targino de

Sousa;
o sr. Protásio Leal;
a exrna. sra. d. Leontina de

Almeida Jorge;
a galante menina Márcia Go-

mes;
o jovem Hercílio Mendes;
o sr. Manoel Born da Silva;
o inteligente garotinho Fer

não, filho do sr. Solon Neves,
agente da conceituada compa
nhia "Singer";

a prendada senhorita Gema
Napi, filha do sr. Francisco Na
pi, comerciante nesta praça;

o sr. Osní Barbato, gerente
da conceituada «Galeria das
Sedas'.

Preservei-vos
com uso habitual das

PASTILHAS

VALDA

- ,-

com os concesslonarlos:
Tuffi Amin &: Irmão

Assumiram, no dia 16, o car

go de agentes da Cia. Costeira
e Lóide Sul Americano, em Por
to Alegre, os sr. Aveline , Morei
ra Cia., que há longos anos ali
representavam o Lóide Nacional
S. A., o qual acaba de extinguir
suas atividades, passando todo
o seu material e navios à ad
ministração da Cia. Costeira.

•

A Secção do Pessoal da Dire
toria Regional dos Correios e

Telégrafos de Santa Catarina
pede o comparecimento do sr.

Natalino dos Santos, para o fim
de tornar posse do cargo de mes

tre de linhas, interino, da classe
"E", para o qual foi nomeado
por Decreto de 25 de maio úl
timo, publicado no "Diário Ofi
cial" de 27 do referido mês.

*

Segundo quadro demonstra-
tivo, divulgado rela Caixa de
Amortização, a circulação de no

tas papel-moéda, em todo o Bra
sil, até 30 de maio dêste ano,
ascendia a sete e meio milhões
de contos de réis.

'"

Recebemos, ontem, o número
correspondente a junho do 'Bo
'letim da .hssociação Comercial
de Florianópolis". Gratos.

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�nho Crelsatag.
"SILVEIRA"
G"nd. T6"lco

Violento temporalCarazinho, (P.C.)-Na madrugada telegrama, com o chefe de polícia
de 15 .do corrente, desabou violen- do Estado, informando-o da ocor
to tufão nêste município, que atin- rência e de suas graves consequên
giu, principalmente, a Colônia de cias e pediu autorização especial
Santo Antônio, onde foram destrui- para atender os flagelados. A cida
das, completamente, mais de

Cin-j
de, inteira mobiliza-se afim de

coenta casas, havendo seis mortos prestar auxílio às vítimas dêsse
e 'cincoenta feridos. Mais de cem impressionante sinistro" que cau
pessoas ficaram desabrigadas. sou tantas desgraças aos humildes

O fato foi levado ao conheci- trabalhadores rurais.
mento rio dr. Moacir Oliveira, de
legado de polícia, que, para ali se

transportou, na tarde de 16, acom
panhado do dr. Otávio Lupi Duar
te, chefe do Posto de Higiene e de
diversos investigadores, que per
maneceram no local toda a noite,
providenciando no socorro às víti
mas, que serão todas transportadas
para esta cidade e abrigadas no
edifício do Grupo Escolar.

A população desta cidade ficou
profundamente abalada com a no
tícia do trágico acontecimento,
sendo organizado um bando preca
tório em favor das vítimas.
O delegado comunicou-se, por

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

13, Sobrado.
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Mas exigi sempre as

VERDADEIRAS VALDA
Vendidas só em caixas
com o nome VA LDA

;::_ licença do D. N, S. p, N° 186
o"l'J) • de 26 de Pe vere i rc Ç'•

I'vren/ de 1935 OOOS \"
ho/ 0.002, Euco.lyplO\ O.

o INOVIDÁVEL CONCÊRTO DE
NORINA GRECO NO LIRA TÊNIS

CLUBE

Cabelos brancos 1
lU.ARAVILHOSA!

LOÇÃO

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A .F'AMÍLIA
E PARA A RAÇA

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Garganta do

DR. TULIO RAMOS
Assistente�efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso
de especialização e prática de ouvi-'
dos, nariz. e garganta no Serviço do
Prof. DavId Sanson, na Policlínica de

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

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas elas 17
às 19 hOJ:;as

Caspa? LOÇÃO MARAVI.
LHOSA!

ÚLTIMA HORA
Washington, 19 (Urgente)- De

.nodo totalmente inesperado,
�l1egou a esta capital o 1·.
ministro britânico sr. Winston
(hUTChill.

Não se revelou por que me·
iO o sr· (hurchill' atravesou o
Atlântico.

Importantes conversações te·
rá êle com o Presidente Roo
sevelt, as quais serão assistidas
por generais e almirantes Ingle
ses e norte·americanos.

Não serão feitas declarações
públicas sensacionais.

:r.
Na Líbia. as tropas brie

I tânicas acabam de evacuor
EI-Adem e Sidi-el-Rezeh.

·

HIMfNA" ,FORTALECE'� ..... .

Resfriado
do Peito

Friccione este podetoso unguento no
pescoço e peito. Actúa como uma
cataplasma, e ao mesmo tempo de&-
pren�e vapores medicinaes, que se
!'eSpll'8n1. Corta amaioria dos resfria.

dos da noite para o dia.

Móveis
Vendem-se, em bom estado,
móveis para gabinete, quar
to de casal e solteiro, sala
de jantar e vi�it8, copa e
cozinha. Ver e tratar à rua
JoinviHe, no. 10 15vs Bit 5 On tem, em Buenos Aires,

a temperatura máxima foi
de 10 gráus, e a mínima Z
gráus abaixo de zero. ,\

Viajantes:
Para S.Paulo, em objeto de

serviço, seguiu ontem o sr. Mar
tinho Calado, alto funcionário
dos Correios e Telégrafos.

A RAF bombardeou for
temente a base alemã de
Saint-Nazaire(França ocupa·
da).

Vida complica-se

•

Dr. MADEIRA NEVES
tendo regressado da viagem
a S.', Paulo, reabriu sua

clínica. 5 v.-3

•

Cairo, 19 (Urgente). - As
fôrças britânicas retiraram
ie pa,:,a Q fronteira egípcia.,

Com destino a Capital Fe
deral seguiu ontem o nosso co

lega Jairo Calado, diretor-pro
prietário de "A Gazeta".

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. João Arcos, bancário,
e a sta. Tetis Jandira Muniz.

Falecimentos:
Em sua residência faleceu on

tem a exma. sra. d. Senhori
nha de Sousa. Seu enterramento
terá terá lugar. hoje, às 13 ho
ras, no Cemitério da Trindade,

Em sua residência, à rua Ge
neral Bittencourt, faleceu, na

madrugada de hoje, o nosso pre
zado conterrâneo sr. Jorge Sou
sa, alto funcionário dos Correios
e Telégrafos e que contava em

nosso meio com inúmeras ami
zades. O extinto deixa viuva e

vários filhos.

«Bungalow»ALUGA-SE um � bungBlow"
com todo o conforto. Ver e
tratar à rua Joinvile. no. 10.

10vs.- 1
Clínica médico-cirúrgica do
DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhOl'as - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es·

tÔlnago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLÁSTICA DO PERíNEO - Rét'nias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dOI' e opm'ação de Remorroides e vario

I'
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Op6ra nos Rspitais de Flol"ianõpolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às' 16 horas, diaria,

mente.

�, -

Peças �enuinas FORD
Só

Cons. Mafra, 54-Caixa postal, 111-Fone 1665

Cartazes do dia
DCDr:IIXXID���IDODOCXJ:)Q:I�OCY"OOtX7!'!�OOoco.mxJ��mOlXJClaOUQCIIJDODUICIQOOIl'OtXDD�GlXJDDlJDt.tClllJDCJDC';l
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 158? - FONE 1587 - FONE 1602 -

A's 7,30 horas A's 7,30 horashorasA's 7,30

-_ ..-.

Uma loura no
caminho

O maior filme nacional:

PUREZA o cura da aldeia
Com Lina Iegros e

Ortuna
Juan

Com Procópio, Conchita de
Morais e Sónia Oiticica Com Paulina Singerman e

Henrique Borel Complemento Nacional (D.F.B.)
Amparo à Pecuária

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

Complemento Nacional (D.F.B.)
P r o p r i a Complemento Nacionál (D.F.B.)

Missão Militar Argentina. visita
Belo HorizontePreços: 2$000 e 1$500

Imp. até 10 anos
Preços 1$500 e 1$100
Livre de Censura

_.".-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


