
o Japão afacar-á a Sibévia, em JulQoCHUNQUIN, 22 (A. P.) --- NOS ALTOS CíRCULOS CHINESES AFIRMA-SE QUE, DE ACôRDO COM INFORMES PARTICULARES HÁ

�OO�CAO RECEBIDOS, O JAPÃO PRETENDE ATACAR A SIBÉRIA EM JULHO, COM FORÇAS RETIRADAS DAS FILIPINAS, DAS íNDIAs ORIENTAIS
NDESAS E DE OUTROS TEATROS DE GUERRA. SERÃO ELEVADAS, POR OUTRO LADO, FORÇAS JAPONESAS DA MANDCHURIA A SEUS

EFETIVOS ORIGINAIS, OU SEJA 33 DIVISõES. ESSAS FORÇAS; SOMADAS ÀS GUARNIÇÕES ESSENCIAIS DA ESTRADA DE FERRO E A OUTRAS
FORÇAS, DARIAM AOS JAPONESES CERCA DE UM MILHÃO DE HOMENS NESSA REGIÃO. AS CONDIÇÕES DE TEMPO PARA UMA OFENSIVA
NAVAL CONTR�w VLADIVOSTOCK E KAMTCHATKA SERIAM IDEAIS NAS' PRóXIMAS SEMANAS, MAS O OUTONO -- ESPECIALMENTE" COMEÇOS
__�����""""""",D=E=O�U�T�UB=R,::O�-"""",-=SE=R::IA�MA:,:I�S",:C,:;ON�V;,:E�NI::E�NT::E�P:":A=R;::A�O::P::ER:::A::;Ç�ÕE::S;".,,C�O�M�F:.:O�R:,;Ç;,:AS�ME:.:C::Â::,;NI:::Z::AD::;A:;S.�=�����Assaltada a Escola

Estados Unidos
�io, 22 (C. P.) - Esta ma

nha
.
verificou-se que, durante

a noite, os gatunos haviam as
saltado a Escola Estados Uni
dos. Os assaltantes roubaram
vários livros, outros objetos es
colares e um fogareiro elétrico.
A professora Isaura Carli, di
retora de escola, declarou quetal fáto não é nada menos que
uma selvageria, acrescentan.'
do: "Os assaltantes chegaram
a tentar incendiar o edifício
pois é fácil assim se concluir
pelos vestígios deixados: há
partes queimadas, além de
destruição de vários objetos do
gabinete médico e do musêu,
de muito valor para nós, mas
de nenhum para os ladrões".

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA t

E

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

I

o dedo da «Gestapo}}
no tribunal turco
Genebra, 22 (A. P.) - Diz

se aquí que a recente decisão
do tribunal de Ancara, que
condenou a 20 anos de prisão
dois cidadãos russos, George
Pavlov e Leonid Kornilov, co

mo cúmplices do atentado há
tempos levado a efeito naquela
capital contra o embaixador a
lemão, Von p" pen, teria sido
resultado de um "arranjo" da
Gestapo alemã. Teme-se que o

caso venha provocar estreme
cimento nas relações turco
russas.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
llIARAVILHOSA I
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Uma mulher que «embrulhou»
muitos homens

Quatorze dias a mercê das
ondas num bote

Londres, 22 (Reuters)
Uma gaivota, apanhada a la
ço, serviu de primeiro alimento
poucos momentos depois ao

piloto - oficiais Holborne
Mahn, que já não se alimenta
va havia vários dias.
Quatorze dias depois que seu

aeroplano "Hudson" caira ao

mar, 30 milhas ao largo da cos
ta holandesa, êste jovem pilo
to norte-americano, servindo
com a Fôrça Aérea Canadense,
foi recolhido em certa parte
mais afastada daquela mesma

costa, por um torpedeiro da
Marinha Real. Seus salvadores
encontraram então, no fundo
do bote, penas e ossos da gai
vota.
A carne crúa de gaivota e

um pouco de água da chuva
constituiram o único alimento
de que dispunha o piloto du
rante 14 dias que esteve a mer
cê das ondas, tendo ainda as
sistido a morte de seus cama
radas que com êle se encontra
vam no pequeno bote.

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria a de escrituração m arcantíl

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n, ,8 Fone 1.467

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja- A MORTE GLORIOSA DO CORONEL KEVESno, 12.

Londres, 22 (A. P.) - O Ministério da Guerra anunciou

AS «TRAMÓiAS» DO SR. LAVAL a concessão "post-mortem" da Cruz da Vitória ào tenente-co
ronel Geoffrey C. T. Keyes, chefe do destacamento dos "co-

Vichí, 22 (U. P.) - O govêr- mandos" que irrompeu pelas linhas de Rommel na Líbia, e a

no do sr. LavaI acedeu às exí- sir Roger J. B. Keyes, um dos organizadores dos "comandos".

gências de Hitler para que os A citação diz que o tenente-coronel Keyes, acompanhado
trabalhadores da França "fa- por um oficial e um oficial não-comissionado, abriu caminho

çam tremendo esforço" no até o Quartel-General de Rommel, "bateu à porta e pediu li

sentido de apoiar a ofensiva cença para entrar", mas a morte da sentinela despertou a

alemã na Rússia. atenção dos que ali se encontravam:

O embaixador francês, sr. Keyes, instintivamente, tomou a chefia e esvasiou o seu

De Binon ao responder à soli- revólver, com grane êxito, no primeiro quarto, seguido pelos
citação q�e lhe foi feita :t;lêsse outros oficiais, �ue usavam granadas".

" . .

sentido disse: "Em sua situa- Keyes depois entrou no segundo quarto, mas fOI atirado

ção a França deve ajudar a A-I quase imediatamente ao passar a porta e caíu no umbral mor

lemanha a vencer a Rússia". talmente ferido".

As misérias da famigerada
«Nova Ordem»

México, 22 (Associated
Press) - Comunicam de um

ponto da península de Yuca
tan que foram ali desembarca
dos 33 sobreviventes de um na
vio holandês afundado recen
temente nas Antilhas, o qual
já havia recolhido a bordo ou
tros sobreviventes de navios
torpedeados nas mesmas á
guas. O navio holandês tinha
a bordo 70 tripulantes e 27
passageiros quando foi afun
dado, estando assim desapare
cidas ao todo 44 pessôas.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI·
LHOSA I

Major Clark Gable
Washington, 22 (A. P.) - O

jornal "Evening Star" diz que
o ator cinematográfico Clark
Gable foi submetido a exârne
médico no exército. Clark pe
diu sua incorporação nas for
ças aéreas, sendo provável que
receba a patente de major.
«Black·,out» na costa

mexicana
México, 22 (A. P.) __ o O co

mandante geral da costa mexi
cana a oéste, o ex-presidente
general Lázaro Cardenas, de
terminou o estabelecimento
de "black-out" para todas as
unidades mexicanas daquela
costa do Pacífico.

Rio, 22 (C:"P.) - O sensacional caso que há cerca de 30
anos vinha preocupando as autoridades judiciárias, as quais
tudo agora esclareceram devidamente, revelou igualmente as Londres, 22 (Rcuters) _ Relatos de crimes e atrocidades, pratica
tendê!1qas pa::a O cr,i1�e duma mulh�r que surgiu para f.az�r dos pelos nazistas e pelos japoneses, nos países ocupados, foram feitos,
paralisar um .1llventar.1O sob a alegação de que era prop�Ieta- ontem à noite, na Conferência Anual da Liga da União das Nações, em
na d�s ?e�lS .I,nven�anado�, quando, na verdade, a legítima I Londres.propnetana ja havia falecido. Alegando ser ela a mulher dada O massacre de 1.000 judeus foi delatado pelo conde Balinski Jund
como morta � acusando a. verdadeira herdeira, es�a �lulher, zill, diretor do Centro de Pesquisas polonês, como tendo ocorrido no

analf::be�� e Ignorante, errou,
_ entret�nto, p�ra � J�stIça um começo do mês de maio. O sr. S. K. Chow, antigo secretário da União,

caso jurídlco de grande sensaçao e cuja solução fOI tao longa- na China descreveu como os japoneses fizeram tentativas para perver
mente retardada. E' que, no curso do inventário, apareceu ter os homens jovens transformando-os em escravos de drozas entor-
uma suposta Albertina Pais Santos, com propriedades nos ter- pece tes'

,'"

renas do Canastrão e Fundão, exigindo um tremendo trabalho __

n
__

.

_

de pesquiza. Iniciadas as investigações necessárias, Albertina Vitimas dos corsários
foi levada afinal a defrontar-se com o marido e filhos aban- axiaisdonados, sendo, assim, sensacionalmente desmascarada. A mu
lher revelou, então, sua falsidade, confessando tudo e relatan
do episódios de sua existência atribulada. Magnifica farçante,
tendo conhecido todos os detalhes do inventário, resolveu di
zer que ela era a mulher dada como morta e, em consequência,
principal representante no inventário. A farçante chama-se
Roberta Alves da Silva, e, tendo tudo confessado, vai agora
ajustar contas com a polícia, depois de ter perturbado, durante
30 anos, o inventário.

DÁ MULHERES

«!UEV���- . �--�

:r;; que elas, têm a cútis perfeita, graças
ao uso constante do Sabonete Gessy,
feito de óleos preciosos da flora brasi
leira. De espuma abundante e macia,
deliciosamente perfumado com um fino

"bouquet" de essências na

turais, Gessy desobstrue os

poros e remove a maquilha
gem e os resíduos cutâneos,
sem afetar as funções vitais
da pele. Gessy é eçonômi
co - produz muita espuma.

SABONETE

ESSY
•

E PERFUMADO A T É

Ouça NM Toá,. d.
.ta. • 6.. feira, nas ri
ruo. Cultura (S. PI..JO).
às 18:30 e l1:JJ lu., •(Mayrink (Rio), U 1':)"

O F IM.

Mais uma vitima
Berlim, 22 - (Associated

Press) - De irradiações ofi
ciais - A emissora de Praga
anunciou que o general Alais
Elias, antigo primeiro ministro
da Tchecoslováquia, foi execu
tado, sob a acusação de "alta
traição". O general Elias fôra
condenado à morte a 1° de ou

tubro de 1941, quando os ale
mães tentaram provar que êle
havia estado em contato com
o "inimigo" e apoiara certos
movimentos contra o Reich.

Antes de comprar
veja os preços excepcionais de

Sobretudos ..Gabardines-Ternos
na A MODELAR

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

Trabalhando pela VitóriaGuaymas, México, 22 .- (Por W. D. Patterson, da Asso
ciated Press) - As minas mexicanas que produzem certo nú
mero de matérias primas para a guerra, aqui como na Baixa
Califórnia, estão trabalhando com febril intensidade, numa

produção que suplanta em quase o duplo os algarismos de tem
pos normais, para abastecer as indústrias norte-americanas, 11

í em suas necessidades essenciais para a defesa.
Um exame atento dos dados fornecidos pelas autoridades

competentes revela que já se enviaram aos Estados Unidos
desde o dia primeiro de janeiro do ano corrente, milhares d�
toneladas de manganês, cobre grafite, tungsteqío, chumbo e
cobalto. Muitos outros milhares de toneladas de minerais va
liosos já foram extraídos do sólo, aguardando apenas transpor
te para a América do Norte.

O esforço que o México realiza é considerável, não só no
que respeita a produção mineral, em minas já existentes, como
nas pesquisas para o 'descobrimento de veios exploráveis. Este
é um programa que segue o apêlo do Presidente Avila Cama
cho, em favor das democracias.

Sómente em um importante centro mineiro da Baixa Ca
lifórnia existem 10.000 toneladas de manganês à espera de
transporte para os Estados Unidos. No mesmo local se encon
tram mais de 200.000 toneladas de magnesio, em reserva.

Razões militares impedem que se saiba exatamente o mo

v�mento do minério, em cifras. Sabe-se porém, que a exporta
çao do cromo, chumbo e outros metais é cada vez maior.

Uma importante companhia francesa, que possue vastos
interêsses na Baixa Califórnia e cujos proprietários se acham
filiados ao movimento dos Franceses Livres, do General De
Gaulle, está efetuando enormes remessas de mineral de cobre
às fundições norte-americanas.

. ?utra mina iI_?-portante, ainda na Baixa Califórnia, quase
trtplícou a produçao normal que era já importante.

As minas de grafite do Estado de Sonora aumentaram sua

produção numa proporção de cincoenta por cento.
Diversas outras minas, em vários Estados da Federação

mexicana trabalham febrilmente, num gigantesco esforço em
pról das Nações Unidas, nesta luta tremenda contra as forças
totalitárias.

PRODUTO *RAUL LEITE*

Mais incursões de «comandos»
Londres, 22 (Associated Press) - Com o adiamento ne

cessário da abertura de uma nova frente devido a campanha
do Oriente Próximo, os ingleses podem - esperam os peritosmilitares - intensificar as incursões dos "comandos" contra
as regiões ocupadas e desfechar tremendos ataques aéreos
contra as cidades industriais alemãs. A participação das for
ças aereas americanas nesses ataques terá: excelentes eteítos
sobre Q público brítâníco.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- Que tens, Mamãe, sentes alguma
cousa? O Papai não tarda a chegar ...
- Sim, filhinha, tenho uma enxaqueca
terrível, que não me deixa fazer nada.

- Vê, Mamãe, esqueceste que temos
.Melhoral em casa. Toma-o aquí.
- É verdade, filhinha, como sou es

quecida! Dá-me dois comprimidos.

..
2
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINIVO

Dr. Oialma MOBllmann
Formado pela UnIversIdade de

Genebra (Sulca)
Com prátíca nos hospltaís europeus
Clinles médica. em geral, pedlatrte,
deençae do ·slstema nervoso, apare-

lho geníto-urtnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Cííníca com o
d�. Manoel de Abreu Campanarto
São Paulo). Espeeialízado em Ri
g .me e Saúde Pública, pela Unlver-
1,1ade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiograíia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsioteraoia

.aboratórlo de microscopia e
análise clínica

..

INDICA.DOR MEDICO

Rua Fernando Macbado,'
Telel'í:me 1J.95

PlORIANOPOlIS
------

� -----"....-----:

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da Facul-

111 dade Nacíonal de Medi
I. cína e do Hospital Psi-

,. quiátrico do Rio de
Janeiro.

CONSULTÓRIO: R; Tra-'"

I
[ano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, es.

DR. RICARDO
GOTTS1\rAN�
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

, (Profs L. BUf khardt e
E. Kreute r)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)

ITelefone - 1285
Residencia à rua Esteves

Junior 20. Telefone 1.131.
•

,

O
Ij

! Dr. BEZERRA LEITE
'I CLÍNICA
I MÉDICA

CONSULTÓRfO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

horasConsultas das 5
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

CONSUlTORIO :

!-lua Felipe Schmidt-Edlfl
Cl0 Amélia Neto--Fone 1699
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av Hercilio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

AUende a chamados
14

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

SEIA PREVIDENTE:
Tenha sern.pre
cl mão alguns
comprimidos tú

para combate,. &ua& dores de .cabera,
resfriados e outras indisposições se

melhantes. Melhoral corta a dõr ti
baixa a febre.

- Q1.\ando eu crescer, Mamãe, vou sei
médica para receitar MelhoraI.
- Acho muito boa a idéia ... Assim a
Mamãe nunca terá enxaqueca!

o ADVOGADO ACACIO 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 Hotêl"
apartamento 112.

Caixa-Postal 110-Fone: 1277

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

Aumente sua

desde jáPessoas residentes em qualquer praça deste Estado ou
elo pais, sem pr ejuizo das suas ocupações, terão sua ren
da aumentada imediatamente, Dum ramo distinto, Ia cil e
de futuro. Escreva-nos sem cornpromlsso. pedindo mais
detalhes: CA IXÀ DO"'TAL 1.606 - S. Ps ulo.

renda

SEJA SUA PROPRIA

Dr. Antônio Moniz �
l de Aragão I Dr. AUGUSTO DE PAULA DÁ�e��1�a��:�:�:1I �!�;;mco :: Residência e Consultório: Rua. Visconde de Ouro Preto 51

Cirurgia e Ortopedia. (próximo a o Teatro).
Clínica e Cirurgia do Cirurgia geral e Duenças de Senhoras.

.

terax. Partos e doenças ;' Fisioterapia: Diste rmía, in fra-verme lho e Ultra-Viuleta.
de senhoras.

i'
CONsULTAS: Diariamentes à? 11.30 e das 16 às 18 horasI

Fone 1644"i CONSULTORIO: -- -----------

, Rua Trajano, 33. d t,1 Dtarlemente das 15 às i Doenças dos ouvi os, nariz e gargan o, e

l:"','
17 horas,

"
dôres de cabeças rebeldes

.• ltESID�NCIA: D N·l V I
· ·

Almirante Alvim. 36 r. 1 O en unm
� Telefone n. 751. ,Assistente do Professor Kas, do Rio de Janeiro. Especio-
� lista do D.partamento de Saúde do Estado.

�!,'.
•

Consultas das 14 às 16 horas, diariamente
� Dr. Remigio Rua João Pinto - 7 (sobrado)

Dr. ARAUJO-�;���Gf�ci���� Rpato audacioso Irmandade do S�nhor JesQ� dos Passos
Especialista; assistente. do Professor Sanson Rio, (v. aérea) � Sensaci�- e Hospital de Caridade

do Rio de Janeiro D:al rapto de u!lla criança veri-
•

fícou-se, no dia 15, em pleno EDITALC It. Pela
I
manhã, das 10 às 12 coração da cidade, em hora de

I
onsu 8S. A tarde, das 3 às 6 intensa agitação. O menor Val- FORNECIMENTO

.

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447 �emar, de três nos de idade, De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade
A us ente filho de Durval Duarte Barros do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, destal..

e Maria de Lourdes Barros, fô- Capital, previno aos interessados que, até o dia 22 deste------------ ------------ \ ra passar o dia em casa de um mês, às 12 horas, receberá esta Irmandade e Hospital,Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista em tio, residente à rua Buenos na sua Secretaria, propostas em cartas fechadas, de
Aires. todos os artigos necessários ao seu consumo, durante o
A' tarde, o tio do menor, semestre de julho a dezembro do corrente ano.

José Gonzalez, saíra com êle, Os proponentes poderão obter as listas completas de
para comprar-lhe brinquedos todos os artigos, aos quais se refere êste edital, no Hos
nas Lojas Americanas, à rua pital, ou com o Irmão Secretário, à rua Crispim Mira, 49.do Ouvidor; e, quando alí se Consistório, la de junho de 1942.
encontrava, distraido na esco
lha de um brinquedo, Valde
mar foi carregado por auda
cioso indivíduo e depois levado
para Niterói, ..onde só a noite
foi afinal localizado o raptor,
sendo êste muito conhecido
das autoridades fluminenses,
de vez que é tido como auda
cioso "kidnapper".
Ao chegar a Niterói com Val

demar, despertou logo suspei
tas e foi, por isso, detido. Avi
sada a família do menor, esta
se transportou à vizinha capi
tal, tendo então o emocionan
te encontro com Valdemar,
que chorara o tempo todo e ha
via sido castigado pelo seu rap
tor, que se chama Alfredo Lei
te Bastos e o qual, interrogado,
dissera ter raptado Valdemar
supondo-o perdido.
Alfedro é useiro e veseiro em

façanhas desta ordem; costu
ma roubar crianças para in
dustriá-las na sua arte de
furtar.

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas
.

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

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

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

Praça S. Sebastião - Fene 1.153 - Florianópolis

o herói «yankee.
compra acões da

liberdade
Quartel General Aliado na

Austrália, 20 (Reuters) - De
pois da revista da guerra feita
realisticamente pelo sr. Curtin,
premier australiano, no Conse
lho de Guerra, combatendo o

otimismo precipitado, o gene
ral Mac-Arthur regressou ao

seu quartel-general, onde en
controu à sua disposição o seu

salário dos últimos seis meses.
Imediatamente o general

Mac-Arthur telefonou ao sr.

Curtin, informando-o de que
tencionava empregar todo a

quele dinheiro no Empréstimo
da Liberdade. Na manhã de.ho
je, foram ambos a um banco,
onde o herói de Bataan, depois
de comprar mil libras de ações,
declarou:
"Não sei de nada moralmen

te mais satisfatório e economi
camente mais acertado 'do que
subscrever fundos para o fu
turo da Austrália".

.. ,

Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas,
fazem envelhecer. E as Defenda-se contra esses so

Senhoras, que déles pa- frimentos, que são evitaveis.
decem, o sabem muito bem. Use A SAUOE DA. MULHER.
Taes são as Irregularidades
no funcionamento do deli-

Regulador, tônico, anti-dolo
roso, o poderoso remedia

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

C I d·' . Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu tu laraamente à tarde: das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto D. 7, sobrado - FaDO: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Precisa-se
de um casal moço, sem fi
lhos, para trabalhar na chá
cara da «A Floricultura»,
preferindo-se casal morador
de l\Iítio. 15v-l0

cada organismo feminino. traz no nome o resumo de
como excessos, faltas, pe- suas virtudes. A SAUOE DA
fiados dolorõsos, que tornam MULHER e uma garantia de
certas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

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

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas
Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

ClINlCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

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

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residêocia t 45ó

Á SÁUDE DÁ MULIIEIl

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

Ausente durante o corrente mês ..

•••••••••••••••••••••••••
• •

:SANG1JEN()I__ :
: Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadato, :• Arseniato, etc. •

•• Os Pálidos, Depauperados, :• Esgotados. Anêmicos, •Magros, Mães Que Criam,• Crianças Raquítleas rece- •
• berão a tonificação geral •
• do organismo com o •
• •
• •
• •
• •
•••••••••••••••••••••••••

Dr. MARIO WENOHAUSEN - ��g���a��o �:lc�
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interne do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças. IConsultório: Ru6. Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426

Resldencía: Rua Visconde dr Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATÉNDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

I

Notícia de última horaI Dentro de poucos días serã Inaugurada em Florianópolis

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

V. S. também é convidado para visitar-nos sem com
promlsso. Não compre, pois, o 1St- u calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de cA \1ETROPOLE" de Sabota &

Silva, à rua Joao Pinto, 4. 26 v -2�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cumprindo .AO PI; DA LETRA a promessa
de que 'ariamos

UM INVERNO DE GUERRA,
apresentamos. por preços que confirmam essa promess a

as últimas e belíssimas ncvídodes recem-chegadas:

Nlo comprem sem verificar os nossos
pre�os !

IIA MODELAR'1 "

Para Senhoras
Manteaux tipos America�os a 150$000
Tailleurs pura lã a 140$000
Casacos 3/4 a 65$00t)
Capas de borracha estampadas
artigo moderno a 110$000

•

Blusas de lã a 25$000
Blu.a. bordadas a 18$000

Para Homens
0apas de gabardines desde 145$000

" » 1/2 cinto
i ...teiramente forradas a seda, a 240$000
oweters de pura lã a 30$000
·ternos de fina confecção a 110$000
Capas impermeáveis superiores a 135$000
Sobretudos finos, grande novidade.

Para (rlancas
Grande sortimento de:
Sobretudos - Capinhas - Ponche,
Pullowers

.

e lindíssimos CQCC.quínhos parQ meninas.

IMPORTANTE: OS ARTIGOS DE PREÇOS INFERIORES A
200$000 SÓ VENDEMOS A DINHEIRO !

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

Altas novidades em Bolaros

depéle

FÁBRtCA de MOVEIS
GOMES

RENNER
RUA DEODORO _. 33

10Flt
Para limpar metal

A- cristais
PR TI(O e

ECON6MICO

Aceita encomendas a preços
sem competidores. Representantes:

MACHADO & Cla.

_,., Vi-33

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

com ARQUIMEDES MONCiUILHOTI
Svs-ft

COMUNIDADE DA CAMPANHA
DO FOLE

383
M6vels perfeitos e mo·
darDOS de imbúia com

peDsada. da caDela.
de pinho, etc.

Rua Joio Pinto, 34

30vi·25

Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei Ca
tleCQ n.C 70. Tratar no Ban-
80 d. Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
ua �raiQnol 16. V-3B

Balanças <'Santo Antônio»)
de todos os tipos para todos os fins
Representantes: ]URANDYR LINHARES & CIA.

Rua Felipe Schmidt.34 lSv.alt. 3

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

CASAS Precisa com-
prar ou vender

uma casa? Procure Campo
lino Alves. Rua Deodoro 35

30v·18

«Dois Cachorros» e -Pescadcr»
(Torcido e De.torcido)

Armazem Kotzias42 - Rua Oon••lheiro Moiro .;;_ 42

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GIJ5TD EXCCS5IVDJefi45DfIN4'l
Velas sujas, eletrodos

queimados, bateria defei
tuosa, distribuidor desafi
nado e vasamentos no car

burador e até cilindros e

anéis do ambolo gastos
poderão ser as causas me

cânicas do consumo exces

sivo de gasolina.

AIIIIII'I 'lia D.N.S. In N.I 2U •• IH-ti

Uma lubrificação deficiente é Q

causadora de falhas na compres
são e gasto demasiado de cornbus
tível e 61eo. Passe, portan trc--:::::::...�.
to,a usar exclusivamente
TEXACO MOTOR OIL -

o número 19 derrotaraa Ale.manha
"O exército germânico invadiu I tria. Albania, Bélgica" Bulgária,

à Polônia emI de setembro, 9° mês i Tcheco-Eslováquia, Dinamarca, Fin
do ano. Os dois algarismos formam Jândia, Hungria, Luxemburgo, No
o número "19". A Inglaterra e a' ruega, Polônia, Roménia c Jugo
França. declararam guerrra à Ale- Eslávia) , são outrossim em número
manha em 3 de setembro (90 mês de "19".
do ano), respectivamente às 11 ,. PORQUE FALHOU A HITLER A
(1+1=2), da manhã e às 5 da tarde, AMÉRICA DO SUL
o que dá 3+9+2+5=) "19". Um momento de descanso, e (I Dr.
"Eram então primeiros Ministros Lambell prossegue:

dos dois países democráticos, Fran- - Hitler punha, como se sabe,
ça e Inglaterra, Chamberlain e Da- todas as suas esperanças na Arné
ladier, cujos nomes se escrevem rica do Sul. Ele esperava colher a
com "19" letras. Repare como os sementeira de ideas totalitárias que
nomes de Hitler, Mussolini e Tojo juntamente com seu cúmplice Mus
(os chefes das três nações totalitá. solini fizera no Novo Mundo e que
rias, agressoras), são igualmente se traduziu numa proliferação de
formados por "19" letras. ditaduras. Mas reune-se a conferên-
"Observe ainda que os países do cia panamerica.na do Rio - e lá se

"eixo" (Alemanha, Itália, Japão e vão por águas abaixo todos os so

aqueles que, pelas más ou pelas nhos do "fuehrer". Conte as letras
boas, lhes estão submetidos - Aus- com que se escrevem os sobrenomes

Senle dOres nos
RINS E NAS tOSTAS1
• ReumAtismos, dôres 114S jUlltAS,
pés iIlChM1os, olhos empapUf4dos
são alguns dos sintomas de uri
cernia, excesso de ácido úrico
não eliminado que envenena o

sangue. Para esta doença, to
me Pilulas de Foster que ihe
devolvem a saúde.

PilulaB d. rOSTER
Para OI R.ins e a !exila.
Preferidas porque são:

• Diunéticas e balsimicls.
• Desinterarn e ativam os rias,
• Fáceis de tomar.
• Indicldu pira uricemiss, uretriUI I

cistites.

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

beca de' um verme da Opilação grudado
no intestino de um opilado; e, em baixo, a
bocca do mesmo verme mostrando os den
tes. por meio dos quaes se agarra á mucoso

do intestino.
Gracas ao grande augmento que o mi

croscopia psrmitte. póde-se apreciar a ma

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

, que enche a sua cavidade e nesse pedo
", cinho se enterram os dentes minusculos que

CI ultima figura mostra.

,� Assim. fica o verme solidamente instai
,

lado. sugando. dia e noite. pequenas quan
tidades de sangue. através o insignificante
orifício aberto pelos dentes. ao mesmo temo
PO Que loncc no sangue um veneno proprio.

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

Felizmente a Opilccdo é combatida
com ellicacia pela Neo-Necatorina. Uma

, só dose de Neo-Necatorina basta. as mais
• das vezes. para matar todos os vermes da
Opilacão. limpando completamente o in'
testino do doente.

.
"

cotorana

.

• •

Depois duma arriscada evasão dos I - Razão tinha o ocultista alemão
domínios hitlerianos e mussolínicos, Henri Kaernel, que viveu por essa

chegou ao Brasil, vindo de Portugal, altura, em considerar tragicamente
o professor austríaco Dr. Léon presaga tal data e em profetizar que
Lambell, ilustre psicanalista, mate- cinquenta. e cinco anos volvidos, isto
mátíco, ocultista e catedrático da é, em 1919, (aqui, o número de "19"
Universidade de Viena. Trata-se de aparece repetiod!), surgiria uma gra
uma personalidade de grande pro- ve desgraça para, a Alemanha. Essa
[ccção nos meios cientificas inter- desgraça foi o tratado de Versalhes,
nacionais, votada ao ostracismo por que impôs, como se sabe, à Alerna
ter, fundamentando-se na interpre- nha, uma paz ruinosa, pois obrigou
tacão dos números, profetizado que a entre outras coisas ,a restituir à
a, guerra desencadeada pelo chan- Dinamarca, nas condições mais hu
celer Hitler seria desastrosa para milhantes, os ducados que lhe ar

a Alemanha, diz o "Correio Portu- rebatara.
guês" e continua: "Um pormenor: o número de vo-

A presença no Brasil do professor tos na memorável sessão de que re

Lamhell despertou em nós o desejo sultou a. assinatura daquele tratado
duma troca de impressões sôbre a

I
foi 892, isto é, (8+9+2=) "19".

J;uerra �m_curso e seu provável des- I .

"Mas há.mais: a vitória do� A
fecho. E nao perdemos o nosso tem-I Iiados na última guerra culminou
po, Nem os leitores, porque vamos em 1918. Somados, estes algarismos
apresentar-lhes um estudo curiosis-" dão, como não podia deixar de ser,
simo d oilustre catedrático vienen- "19"_
se. Começávamos já a sentir-nos im-

- Hitler, póde o mundo estar pressionados por esta catadupa de
certo, não ganhará a guerra! - a- números demasiado numerosos e e

firmou, com veemência, o Dr. Lam- loquente para que no nosso espi-
bell. rito pudesse subsistir a suspeita de

- ? ,_ que se tratasse de mera. coincidên-
- Eu lhe explico. As nações, co- cia. Mas o Dr. Lambell não parava:

mo os individuas, têm, segundo os - Conte agora as letras com que
pitagóricos, números propícios e nú- se escrevem os nomes dos generais
meros í'atídícos a reger-lhe o des- que conduziram, em 1918, os exérci- i
tino. O número funesto, por exce- tos aliados à vitória - Foch, Diaz
lência, para a Alemanha, é o "19", e Douglas Haigh - e obterá, do'
- persegue, com sua trágica inf'lu- mesmo modo, o número fatídico

I

ência, o povo germânico, desde I) para a Alemanha, - "19".

Ialvorecer da História. VENCERÁ A DEMOCRACIA!
- ? Não nos atreviam os já a formular
- A batalha de Tolbiac, na qual, a mínima objeção. O Dr. Lambell

como se sabe, Clovis I inf'lingiu uma continuava, porisso, a desfiar, irn
formidável derrota aos germânicos, perturbado, o comprido rosário de
feriu-se em 496. Somando os alga- argumentos justificativos da sua te
rismos que entram na composição se:
desta data, obteremos (4+9+6=) - O Marechal Hindemburgo, que
"19". era indiscutivelmente um grande
"Os tratados de Westfália, que cabo de guerra, mas que ignorava

puseram termo à guerra dos Trinta inteiramente o poder e o significado
Anos. confirmando a divisão e () dos números, escolheu para seus

declínio da Alemanha do Norte, ou colaboradores os Generais Ludden
seja a Alemanha atual, congregada dorf e Mackensen, cujos nomes eram
em volta do forte núcleo étnico c também forrnados por "19" letras.
político da Prússia, foram assinados Apesar da sua grande' ciência mi
cm 1648. Somemos estes algarismos litar, estes dois notabilissimos afi
e encontraremos a explicação para ciais tinham a sua ação previamente
o desastre que atingiu os gerrnâni- condenada ao mais rotundo fracas
cos: (1+6+4+8=) "19". soo Por infelicidade para. a causa
"A batalha de Walrny, outra grave germânica, até Guilherme II e os

derrota para os alemães, travou-se seus grandes generais tiveram a
nos campos históricos do Marne, desdita de nascer sob o signo do sé
cm 19 de setembro de 1792. A soma culo "19". Sob este signo também
dos algarismos com que se escreve nasceram Hitler, Goertng, Goebells,
êste ano dá também (X7+9+2=) Brauchich, etc.
"19". -------------------

- Curiosa e divertida, coincidên
cia. .. - arriscamos, timidamente.
Mas a professor Larnbell, não dan

do mostra de nos ter ouvido, pros
seguiu:

- "Goethe, o imortal cantor do
"Fausto" e cultor apaixonado, como
se sabe, das ciências ocultas, e que
hem conhecia a influência e o signi
ficado dos números, tendo seguido,
como simples curioso, o exército
prussiano, sentenciou, assombrado
pela heroicidade dos soldados fran
ceses: "�este lugar e. "neste dia",
começara uma nova época para a
história do mundo!". Assim suce
deu, pois, um ano após, "naquele
mesmo dia", rebentava a, Revolução
Francesa. Os vencedores da colos
sal batalha à qual Goethe assistira
e em que ficara esmagado o exército
prussiano, foram os Generais Du
mouriez e Kellermann, nomes em
que entram "19" letras.
"Frisemos ainda que a Alemanha

teve a infelicidade de perder em
1819 (1+8+1+9=") o seu Ge�eral
Blucker, vencedor de Napoleão em
Waterloo".

O TRATADO DE VERSALHES
PREVISTO POR UM OCULTISTA

ALEMÃO
O Dr. Larnbell deteve-se um curto

momento, C01110 que a examinar no
nosso rosto a impressão causada pe
las suas palavras, e prosseguiu:

,-- Até nos esplendores do seu al
vorecer, o moderno império alemão
fni perseguido pelo estigma fatal.
Assim. o ano de 1864, em que a A
lemanha esmagou a Dinamarca, ar
rancando-lhe os ducados de Sches
wig-Holstein, parece, à primeira
vista, uma data glorios:J.. Para os
que atribuem significado aos núme
ros é, antes, porém, daat sinistra
mente presaga, pois os a.lgarismos
que a compõem formam, somados,
(1�8ta+.;;;;:" "19",

.

,j/ ..

dos três campeões da causa demo
crática na reunião dos chanceleres:
(Welles, Aranha e Padilla), e en
contrará a explicação. Conte-os. Ve
ra que são "19".
Chegou finalmente a vez de fOI'

Ulularmos uma pergunta:
- Que diz de um entendimento,

em que tanto se fala, do "bloco la
tino"?

- Só poderia ser desfavorável J.
Hitler. Não vê que nos sobrenomes
dos chefes dos três Estados ociden
tais da, Europa, que constituiriam o

chamado "bloco latino" (Pétain,
Franco e Salazar), Cnil':1111 igual
mente "19" letras?!

- Uma última. pergunta, profes
sor Larnbell. Poderá saber-se quan
do e como terminará a guerra?

O nosso ilustre interlocutor pu
xou de um Iapis, alinhou números
debaixo de números, subtraiu, mul-

tiplicou, divitliu - e, por últin
respondeu-nos:

- A guerra, segundo os meus c

cuias, terminará ainda este ano,
dezembro. Dezembro é o 12° mês
ano. Portanto, .... .... .. . ...

1+2=3x (1x9+4+2=)16="19".
"Como? É bem claro: com a

tória da Democracia!"
A darmos crédito ao Dr. Lamb

teremos de concluir que o fatídi
número continua. a perseguir, c
seu trágico fatalismo, a Aleman
Terá isto passado despercebido a

astrólogos de que Hitler se rod
e sem cujo conselho não dá um p
so? Não se sabe. O que se sabe, si
é que Napoleão também, apesar
fidelidade com que seguia os di
mes dos oráculos, um dia se en
nau. O seu engano ficou regista
na História com o nome de Wat
100 .••

disposição, para o
trabalho, memona

prontamente alerta, são coisas ím-
possiveis quando não se têm re

guladas as funções digestivas.
O "Sal de Fructa" ENO é o regu
lador ideal do sistema intestinal.
Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

ENO /ISI/L DE FRUCTR 11

Pia UnUjo Santo Antônio

IIA Pia União Santo Antonio,
desta capital) vem, por meio
deste, agradecer a todos .quantos Ilhe enviaram prendas e melhor
contribuiram para o brilhantis Imo das festividades de seu Pa
droeiro' em beneficio dos alunos
pobres do S. E. A. S.» Josl::".
Outrossim aproveitam a ocasião
para convidá-los para a Missa
em ação de graças, a ter lugar
na -prôxima terça feira, ás 7 ho
ras, na Igrega de Sto. Antônio.

2 vs·2

Farmácia ((Esperança»"do
Farmacêutico NILO LAUS

HOje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homcopltia ••

PerFumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observAncia no receituário médico

PREÇOS MODiCaS
Dr. ALDO AVILA IDA LUZ

,

I�========::
Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos menores

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

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

FONE 1.642ADVOGADO
Vida I Ramos, n°. 30

Chaves perdidas I Móveis' à VendaVendem-se os seguinte
Gratifica-se a quem, ten- móveis: um quarto para ca

do encontro:do um estojo sal, de embuta, com"pouco
com várias chaves, perdido· meses de uso; urna boa gela
entre o Mercado e rua Gral. delra rosa; um automovel pa
Bittencourt, o entregar à ra orlança, sanefas etc. Tr8
rua Fernando Mq.chado, 38. tar à rua Joinville n-, 42

5 v.-S

Forno para Padaria
Vende-se um forno de ter

ro duplo, marca Gebruader
Oberle, de Baden, para pa
daria ou fàbrica de biscoutos,
ou outra indústria qualquer.
Acompanha-o planta, para
nova montagem. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis centímetros d e

largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For- ,

Dalba, independente do inte
fior do forno. C8ldeira para
água, grossura 40 centim e.

tros, comprimento dois e .ooe
io metros. Fcrno aquecido
com lenba.Dois graduadores
d e calor. Inf(l rma ções Da-

gerfDcia do ESTADO. 15v� ·5

Dr. G.
ALUGA-SE

I Para família de tratament
aluga-se, S Avenida Maur
Ramos n-. 156, um prédio de
2 Pavimentos, com garagt',
Inform ações pelo telephone
n>. 1658,

elerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 da Novembro. 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1168. Móvei,s

Vendem-se, em bom estado,
mó.-eis para gabinete, quar
to de casal e solteiro, 8ala
de jantar 'e visita, copa e

cezinhll. Ver e tratar à ��
JolDvUle, nO. 10 1&V8'�

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

Esteves Junior, 48.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� O ESTADOI/b
DUBlO VE8PERTIXO
Redação e Oficinas 1 Rua

João Pinto D.. U

Te1. lOU - ex. poRal Ut

����'J
lfa Capltah

A.A. •••••• ••••• lIO$ON
Semestre •• •••• 15$000
TrUnestre •••••• 15$001
116. •••••••••••• l$OOt

No lD.teriora
Aum•..••.••.•••• 15$000
Semestre .•••••• .0$001
Trimeme ..•••• lO$C08

Âmíncios medIante contrato !

o. originais. mesmo não pu
blkadoa, não serio devolvidoe

A direc;ão não lJe responsabi
liza peloe ooneeitoe emitidos

�
DOe artigos usinados

�

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agradece
.

a todos que sempre
lhe dtspensaram a preferên
cia e comunica que fechou
a farmàcia, deixando encaro
regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
fício do Mercado
245

.

30v.-30

.................... _.
#

...

• o, rCa
r c •• _

SanguenalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO. FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Depauperados,
Esgotados, Anêmico., Mãe.
que criam Magrol, Criança.
rlquíliclU, receberão I toni·
ficação ge,,1 do Olganilmo

com o

Sangue nol
Llc. D.N S.P. rr 199, da 1921

• PC SER

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

i $81) .. 8 i• •

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

I : encontradas nos balcões da
•
•XlOO

•

COMO
DESCANSAR

O SEU
PENSAMENTO�:;

:�:.
"i, Como podemos melhorar

:� o eQrpo • o espírito, por
\:'1 meio d. uln regime ali
.W menticio apropriado.

•

O FIM DO
REPULSE E DO
"PRINCE OF
WALES"

�
�
..
•
•
•
•""""
•
•

Díáriamente recebemos novidades • �
•

Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone I514 :
• •
•••••••��••�••••••••••G••••••••••••••

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

lVIONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

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

PENSÃO VITALICIA

..
•
•
•
•
•

Casa SANTA BOSA
Leio êues quatro - • mais vinte
• ,,.is úteis artigos - no número

Os Melhores Artigos de 500 Revistas em Uma Só I
Para aSS1.natura8 dirifir-u. unicamente ao representante abaixo:

R.pr.Gual no Brtuil: FERN ..\NDO CHINAGLIA- R.do Rosário, 55-A 2.· ando - Rio

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

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

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

Diretor-Pro prietário: Otomar. Bohm. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

Matrícula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.
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Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselherro Medra, 4 e 5 - FONE 1.642

(Defronte à casa Hoepcke)

Este aluno hobi
litou-se em es

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por- rr=__
tugues prati co,
direito comer

cial, correspon
dencia, em suo

coso com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jornais visto. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mos nunca vi isto, é verdadeiramente rormidavel! Peço
prospeto, com todo confiança, 00 Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrado
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera·
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem cloro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestaçães. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 o 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, o

um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com o lei bem cloro, poderá comprovar a sua alto habilitação.

�m- __

<'Representação
folhinhas))

Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de ,.5
anos. procura representantes e viajantes, vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

PROGRESSO
Ofertas à Caixa 1943, São Paulo

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

Companhia c Aliança �a

ABREM
CAMINHO 1�w..J

�f;/,'"REGULAM �UNCÃO INTESTINAL

Baia-
Fundada em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoa

uma sala

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de

. Responsabilidades assumidas.
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz. (prédios e terrenos) ..

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
.. 54.700:000$0t>0
" 11.929.7 i 9:000$000

28.358:717$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freu e de Carvalho. Epiphanlo Jose

di: Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis
CAMPOS

APROVADOS PELO O'N'S'P' SOB N9 569 DE 19.3$
�

-------------------_.
__._--'

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agdcola
de Santa (atarina

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.

l O B O & Cia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal lU-- TeleohonelOB3-f!nd. Tel. cALL/ANCA-
Sub-Agenle em Laqulla. Tubarão. Itaiaí,

IBlumenau e Laqes.

Rua Tralano n.O 16 - Séde própne
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertíttcad..

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

i:<'LOlüANdPOLI8
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestrmos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Mumctpios do I stado
ttepresentante da Caixa Economica Federal WFIi li V.eol11'>

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

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

Mantem carteire e"peclI:il para admíurstruçao de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à dispustçáo (reuraua livre) 2%

C/C Limitada 5%
C/C A"iso Prévio 6%
C/C PcaEO Fixo 7%

Aceita procuração nera receber vencimentos em to

daR 8R ReparticõeR Federais. Estaduais e Municipai5.

30 v. alt.·16

Vendem-sePor 7:000$.umterreno 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 Join
vile, N°. 10 15-v. alt.-6

IMPORTADORA AVA - RADIOS
S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA - Gladiator 5 val V. 530$
7 valv. 59:1$, para pilhas 500$. para
acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con-
serto ... peça orçamento.

.

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

Aluga-se
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à ma

Esteves Junior, 135. V 21

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

Je Garganta do ,
DR. TULIO RAMOS

Assistente efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso
de especializaçllo e prática de ouvi.
dos, nariz e gar-ganta no Serviço do

j'
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 das 17
às 19 horas

o ESTADO 22 de Junho de 1942

Foi a seguinte a classificação
do resultado da 2" regata da
temporada, realizada ontem no

Saco de S. Francisco (Rio):
1 ° Guanabara, 20 Vasco, 3° Bo
tafogo, 4 o Natação, 50 Icaraí,
60 Guaraguatá, 70 (empatados)
Internacional e Laje, 80 Fla
mengo e 9° S. Cristóvam.

Um dos principais o�i.eti�os I
......... ··

, ,

Lo.ndrcs. 22 (Associated Prcss) - (COl�rcspondencla cspec.l�! de Ecos e NotíciasRobert Buencllc) - Em alguns círculos acredita-se que um dos prrnci-
pais objetivos de Churchill aos Estados Unidos é �1 ()bten�ã� de maior

..auxilio norte-americano para a manutenção do Or-iente McdJO em f�cc Ida ameaça alemã na Líbia e conter a esperada invest.ida contra .0 Ca�l- No município de Vacaria (RioFizeram anos ontem:
caso. Elementos influentes reconhecem a extrema gravJdade, d,� sÜl1aç.ul) Grande do Sul) a temperatura,O sr. Lauro Vieira, linotipis- egípcia e acham que a situação poderá ler C01110 conseql�enCta.o adia- ontem, atingiu a 6 gráus abaixota; rnento para o ano vindouro da ofensiv� terrestre das n�ç�es uHlda�, na! de O. Em Curitiba .continúao sr. prof. Antenor Cidade; Europa Ocidental, muito embora admita que as expedições dos co- registrando 4 gráus abaixo de O.o sr. Cídio Valentim Ferrei-! mandos" irão aumentando durante êsse interregno. A Serra do Mar amanheceura, comandante da Guarda de,

ontem, inteiramente coberta deVigilantes Noturnos; I

P
·

FORO
neve. Em S. Paulo o observa-o [ovem Aloísio Leon da Luz

enU Inas
tório registrou 0,4 (quatro déciSilva, aluno do Curso de

.. Aná'l eça s � (' mos) abaixo de O. O diretor dol lises Químicas, em Curitiba, e

Serviço de Meteorologa: do Rio,filho do nosso prezado conter-
informou à imprensa que a on-râneo sr. João Maria Ferreira
da de frio, que se aproximava- ,-da Silva; S

'

OS cOnCeSSlOnarlOS" do R;o, desviou-se para as rea prendada senhorita Helena- O com II
giões , do Mato Grosso e valeMaria Ramos Schaefer, filha do

T f�· A
- N I

-

O do Amazonas.nosso estimado conterrâneo sr. U II mlD � rma Em algumas cidades da Ar-Evaldo Schaefer, alto runcioná-
Cons. Mafra, 54-Caixa postal, 111-Fone 1665 gentina a temperatura registradario da Contadoria Geral do

foi de 12 gráus abaixo de O.Estado.

I
Tinha um Nevou, abundantemente, emClínica médico-cirúrgica do «banco» em casa Lages e S. Joaquim.e Fazem anos hoje: DR SAULO RA-OS• :-'.1. Rio 22 (C. P.) - InformamO sr. Artur Galetti; Especialista em molésttas de,

. . «-
O sr. João Batista Dutra; senhoras - Partos. de São Paulo que, numa dili- O Conselho Nacional do Tra-ALTA CIRURGIA ABDOMINAl,:

eS'1
A.

a d legacia de 01' balho confirmou a decisão con-o sr. Paulino José da Silva, tômago, vesícula, útero, ovários, I gencia qu� 8: e
.

I -

apêndice, tumores, etc. -

CIRHURé�IA de� Ec.onomica real.Izou na.re- cedendo uma pensão às viuvasconceituado comerciante no dis- PLAS'l'ICA DO PERíNEO _ r-mas,
"deram-se trito de João Pessôa (Estreito)', híelrocele, varícocele, Tl'ata!"ento se,!, sídência do conhecido capíta- e filhos menores dos funcionáridor e operação de Hemorroídes e !arl' li t V· t J' p aça f I t b I eo sr. Carlos Bonetti;

1
zes - Fracturas: aparelhos ele ges�o. IS a icen e ovino, na r os que a ecerern u ercu asas
Opéra nos Hspitais de �Iorianópohs. Osvaldo Cruz, constatou que que não tiverem completado oo sr. João Kletenberg; Praça Pereira e Olíve íra, 10 _

I
.

a sta. lolanda Cabral; Fone, 1009 êle havia instalado, 'num pe- período de carência, por consi-River Plate 4 e Bansfield O; Horário: Das 14 às 16 horas, díarta- queno quarto aos fundos, um derar a medida justa e humana.a sta , EH Silva;Platense 2 e Llany O', .

Z I
. mente. autêntico banco em miniatura,

-

a prendada senhonta u el-
•Huracan O e Tigre O; =------...--..-.......---- para especulação clandestina, Chegou sábado ao Rio o mai-S. Lorenzo 3 e Racing 2; ma Rovere.

em alta escala, a juros estorsí- ar carregamento de carvão naFerrocarril Oeste 3 e Ginasia

I
Agradecimentos: Modificações nos Estatutos do vos de dois a três por cento ao ciorial até a presente data dey Esgrima 3. Do nosso prezado coriterrâ- Funcianalismo Público mês. Foram apreendidos 158 sembarcado naquele porto. Tr a--

neo sr. João Baião, compe cen- Rio, 22 (C. P.) - O DASP, contos em letras cambiais, 113 ta-se de 9.300 toneladas daque-CICLISMO I te técnico comercial, recebemos visando tornar mais ampla a contos em duplicatas e dez le produto,. procedentes dasNa principal prova da .com-I atencioso cartão de agradecimen- orientação seguida pelo govêr- contos em letras promissórias. minas do Butiá e S. Jerônimo,petição ciclistica ontem realizada I tos à nota de seu natalício. no no sentido de considerar a A perícia revelou que, sómente no Rio Grande do Sul, e des-peJa Federação Metropolitana de: recompensa pecuniária do tra- em 1941, o terrivel especulador tinadas à Central do Brasil.Ciclismo, na Estrada Rio-S. Falecimentos: balho como um direito de sub- realizou operações num mon- •Paulo, José Guarnieri cobriu I Em sua residência, à aveni- sistência do trabalhador, pro- tante de 1.965 contos, obten-100 kms. em 3 h, 4m,S8 s. O 2' I da Hercílio Luz, 157, faleceu, paz ao presidente da Repúbli- do os juros fabulosos de 148lugar coube a Serafim Peixoto ontem, a exma. sra. d. Idelira ca a derrogação do dispositivo contos.Fernandes, genitôra dos srs do Estatuto do Funcionalismo
Euclides Fernandes, funcionário Público de selar os seus requedo Banco do Brasil, e Arí Fer- rimentos, recursos e certidões.
nandes, funcionário da Standard O chefe da Nação encamí
Oil of Brazil, e de d. Osília nhou êsse projeto de. decreto
Fernandes Ouriques, esposa do lei ao Ministério da Fazenda,
sr. Procópio Dario Ouriques. A onde será estudado.
extinta era casada com o sr

Duarte Fernandes, funcionário
público. O sepultamento de seu

cadáver terá lugar hoje, às 16
horas, no Cemitério da Irman
dade dos Passos.

Em S. Paulo efetuaram-se
ontem os seguintes jogos:
Corinthians e Ipiranga - 3xl.

O Ipiranga atuou com 9 joga
dores, por terem sido pisados
Hortêncio e Carmo. Renda
47:603$000.
Juventus e S.P.R. - lx2.
No sábado, jogaram S. Paulo

e a Portuguesa, em que foi ven
cida por 4x2. Renda - 18:418$.

:(.

Com os resultados dos jogos
de ontem, é a seguinte a tabela
do campeonato carioca, por pon
tos perdidos.

1.0 Fluminense (1);
2.° Botafogo (4);
3.0 Flamengo e Vasco (8);
4.° Madureira e S. Cristó-

vam (11);
5.° Canto do Rio (13);
6.° América (16):
7.° Bangú (17);
8.° Bonsucesso (21).

*

No Recife: Náutico 2 e S.
Cruz O.
Em P. Alegre: Grêmio 7

Nacional 2.
Em B. Horizonte: Sete de

Setembro 1 e América O.

Vida Esportiva
FIGUEIRENSE x S. C. CRUZEIRO

Nesse embate ontem travado
no estádio Adolfo Konder levou
a melhor d S. C. Cruzeiro, pela
contagem de 4x.2.

FUTEBOL
Sábado à noite, no Rio, o

Fluminense jogou com o Bangú.
O tricolor foi vitorioso por 3x1.
O juiz foi o sr. ]. Pereira Leite.

•

Ontem, apesar da tarde feia
e chuvisquenta, houve no Rio
os seguintes jogos:
Flamengo e Botafogo 2x2. Juiz

- José Ferreira Lemos. Renda
- 72:124$000.

S. Cristóvam e América-7xO.
Juiz - Mário Viana. Renda -

13:767$000.
Canto do Rio e Bonsucesso

- 6xO. Juiz - José P. Peixoto.
Renda - 1:431$100.
Vasco e Madureira - 2xO. Am

bos os tentos foram de Vila
donica. Juiz - Sólon Ribeiro.
Renda - 22:756$600 .

.

Se o senhor deseja constatar a propriedade da
classificação que conquistaram os novos rr:odel�sRCA Victor, ouça um deles. Observe sua slllton:
zação mais facil emais perfeita; ouça o seu som, mais

puro e mais cristalino' analise sua re- ...no. um pa'.

cepção, mais nítida e n�ais fiel. Concor- _dará que os novos rádios RCA Victor DISCOS VICTOR

são os legítimos - Campeões do Ar! VICTROLAS RCA

7ambem com Desdobramento I�
Faixa, para [acil � imedialc:7n
Ionização das ondas curtá_l' este
modelo surpreende pelo seu CIIS

to, pelo seu acabamento, pela fi
delidade com que reproduz o som .

Onde adquirir os produtos RCA VICTOR nesta capital:
FIRMINO VIEIRA-Rua Trajano, 12

Vida Social
Demitido o biógrafo

de Pétain
Vichí, 22 (Associated Press)

- O general Augusto Marie
Laure, comandante do último
"quadrado" de resistência
francesa em La Bresse e autor
de uma biografia do marechal
Pétain, foi substituido, no pos
to de secretário-geral do chefe
de Estado, por Jean Jardeal
que antigamente desempenhou
) mesmo cargo junto ao almí
rante Jean Darlan. A demissão
de Laure, que foi libertado de
um campo de prisão na Alema
nha, a pedido do próprio ma

rechal, segue em algumas se
manas a demissão de Dumolin
de La Barthete, como diretor
da Casa Civíl do marechal.

As pessôas que sofrem de surdez, -------------
catarral e zumbidos na cabeça, se' Rádio: Telegrafia - Electricidade
alegrariam em saber que essa. tão AULAS NOTURNAS, Início diaaborrecida afecção pode ser traia-

2 de Junho-Rua João Pinto,da, simplesmente e com �xito, com dum remédio, que, em muitos casos, 13, Sobra o.
tem produzido alívio completo.

d d
·Pessôas, que apenas podiam ouvir,

C t eSOl � Vichí, 22 (Associatedtêm melhorado até ao extremo de ar aZ I;

<---I Press) _ Marie Getitjean, aperceber o tic-tac de um relógio "-- _

conhecida viuva Beckers, elede bolsinho a uma distância de do-
ze a �n� �ntimetros do ou�do.

��������������IL�g� morreu na pr�ão deSe V. S. sabe de alguem que sofra ><WX&JD-iiÕ:i'E' 2a •• f,!!!!l...,.,.,.,..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,oa>aca>DOOCOC<ICO�"""""""'aacaacao Bruxelas, onde foi inte�nadade zumbidos nos ouvidos ou de SUI'- ....,._,.... -"""""""'--.,.,.,.,.._� -o- em 1936, por ter assassinado,dez catarral, córte êste aviso, leve- CINE-&-REX IMPERI AL CINE ODEON por envenenamento, 11 pes-lh'o, e seja V. S., talvez, o meio de f"'1.
ME 1602 A

1
salvar de surdez total a uma pes- _ FONE 1587 - - FONE 158? - - PO -

soas e ten�adoA envenenar pe,osôa amiga. Este eficaz tratamento
A's 7,30 horas menos maiS tres outras. Maneé conhecido sob o nome de PAR- A's 5,30 e 7,30 horas A's 7,30 horas

estava "morta legalment€"MINT e póde ser obtido em qual-

A diz desde 1938, quando com seusquer farmácia. Bast.am quatro co-

De et de pe"ar P unE l A mor aD a u 8 d'd d f' d d
lhél'es de sopa. ao dIa para comba- Irei o \I K . 5 anos e I a e 01 con ena ater esscs males.

N'1 Com Procópio, Conchita de Com AngeliJlo e Carmem à morte. Todavia teve a 88n-PAHMINT não só reduz, por sua Com Cesar Ladeira e 1 za
.

Amaya I tença
comutada em prisão per-

-
.

Morais e Sónia Oiticicaação tonificante, a inflamaçao das Magrassl
pétua, pois, desde 1863, quan-trolllpas de Eustáquio, re�lando Nilza Magrassi

t d 1assim a pressão do ar no hmpano I
.

1 (D F B) Complemento Nacional (D.F.B.) do um espe� a ar 'lhent?uqu�-do ouvido; l1la,� também �limina: Complemento NaclOna '"

Complemento Nacional (D.F.B.) ceu ao ver caIr a gm o ma so-qualquer cxcesso de secreçao no
•

d P r o p r i á (Fixação do homem rural) ; bre a cabeça de um executado,interior do ouyido; e os resulta(fos S e t e que a S
execuções na Bélgica passaque êste remédio produz são insu-

Prep.o único: 1$500 Preços: 2$500 e 1$500 Preços: 2$500, 1 $500 e 1 $000 ��m a ser unicamente simbóli:peráveis. Todas as pessôas que so- 'Y

Imp. até 10 ao os Livre: de Censurafrem de catarro deveriam experi- Livre de Censura
casomentar êste medicamento. �-----------rf"----'------------

Agências e

Representacões
C.lx. POlt., - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Em Buenos Aires

GRATIFICA-SE
Com 100$000, a quem infor

mar a polícia, da identidade de
algum dos vandálicos larápios,
que tiraram a limousine Ford,
côr cinza, chapa 1127, na noite
de sábado último, da rua Fe
lipe Schmidt ,

- lado da pada
ria Carioca, - e a abandona
ram na rua Tte. Silveira.

.estes jogos, ontem:
Bocca Juniors 3 e Indepen

diente 1; Aluga-seAluga-se o prédio sito à Pra
ça Lauro Mül'er, 2. Tratar com
Colombo Sabino à rua Almiran
te Lamego 15. 3 vs-I

«Bungalow»ALUGA-SE um' bungatow'
com todo o conforto. Ve r e

tratar à rua Joinvile, i_n°. lO
10vs.- I

Machado & (ia.

Cabelos brancos 1
lUARAVILHOSA !

Assumiu a presidência da So
ciedade de Assistência aos Lá
zaros, por se ter ausentado a

sra. Carmem Linhares Colônia,LOÇÃ O
a sra. Irene Gama d'Eça d' A
quino.

Dr. MADEIRA .NE'VEStendo regressado da viagem
a S. Paulo, reabriu sua

clínica. 5 v.-4
_.._.._-_.w""...._..�_·__..........

Para aliviar a sur
dez catarral e 08
zumbidos nos

ouvidos

--------------------�

A importância Passa hoje 0;0 aniversário dodo Egito ataque alemão à Rússia.Londres, 22 (Associated *

Press) - Círculos bem infor- O locutor Carlos Frias, da
mados declaram que a presen- Rádio Tupí, do Rio, vai partir
ça de aviões de bombardeio do I por estes dias, para os Estados
exército norte-americano e ou- ; Unidos. Ontem fez já as suas
tros equipamentos de guerra \ despedidas ao microfone. Era
no Egito demonstram a impor- : êle quem lia, todas as tardes,tância que o presidente Roose- o famoso "Boletim da Guerra"
velt atribue ao Egito como
"bastião" entre as fôrcas na- O presidente da República
zistas e japonesas enquanto os

I
assinou decreto-lei aprovando e

triunfos do Eixo na Líbia pro- I mandando excutar as regras de
vem que as fôrças que atual-] admissão de agentes consulares
mente defendem o Oriente Pró- ! estrangeiros no Brasil e de suas

ximo não são bastantes para 1 relações com as autoridades bra-
Sub-.g.nte, no. principII. a segurança das linhas de co- I siJei_r_a_s_, _muncípio, do E.t.do. munícação britânicas com o MORREU A ENVENENADORA_;.17;..-;P..;,.. """"""�����_O,_r_ie_n_te_:_________ BELCiA
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úLTIMA HORAOntem pela manhã, deu-se a

rendição de Tobruque, calculan
do-sé que cairam prisioneiros 25
mil soldados britânicos, inclusive
alguns generais. Em seguida,
caíram as praças de Bardia e
Bír-et Gobi.

Moscou reconhece que os na ..

zistas abriram uma brecha nas
defesas norte da praça forte de
Sebastopol.

Washington confessou que 05
japoneses conseguiram desem
barcar numa segunda ilha do
grupo das Aleutianas, Trata-se
da ilha Kiska. Mas foi avariado
um cruzador nipônico e afun
dado um grande transporte.

•

Em Angora desmentiu·se que
outras 15 fortalezas·voadoras
tenham voado sobre territ6rio
turco, conforme dissera o rãdio
de Berlim.

•

A escola de marinha de Ste
phen·Point, na costa ocidental
da ilha de Vancouver (Canadã)
foi canhoneada por um subma·
rino iaponês.

*

A Argentina licenciou hoje OS
sorteados da classe de 1�20.
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