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I Náufragos do OLINDA
chegam ao Rio

Rio, 25 (Meridional) - A
bordo de um navio do Lóide
Brasileiro, procedente de Nova
Iorque, chegaram nove náu
fragos do vapor "Olinda", to
dos gozando boa saúde. Trata
se de João Câncio Santos, Ata
liba Lopes Vasconcelos, João
Marques Rocha, Adriano José
do Nascimento, Manoel Carlos
Rocha, Gervancio Dorneles de
Souza, Pedro Pereira' Lima,
Valdemar Silva e Luiz Guilher
me dos Santos.

.itle� • aO$$O i"imllO (OO_U-
LONDRES, 25 (R.) --- SETE ORGANIZAÇõES DE EXILADOS ALEMÃES NA INGLATERRA FIZERAM PUBLICAR UMA DECL�RAÇÃO CON-

JUNTA, DIZENDO: '60 DITADOR HITLER1 QUE ASSASSINOU OS TRABALHADORES DE MANNHEIM E 'LIDICE, É NOSSO INIMIGO COMUM"iI
,

A conferência de
Roos.evelt e Churchill
Washington, 25 (1 "uters) - É a

seguinte a cteclaraçãi?- conjunta do
primeiro ministro Churchill e do
presid?n.le Roosevelt, fornecida pelo
secretár-Io da Casa Branca, sr. Ste
ph�n Ea�'ly: "O presidente e o pri
meu-o mll1Islro, assistidos por altas
autoridades navais, militares e aé
reas estão prosseguindo, em Was
hington, nas sérias conversações e
conf'erênci as que tiveram início na
sexta-feira. O objetivo em visla é a

concentração máxima do poder-io
bélico aliado, mo mais curto espaço
de tempo, sôbrc o inimigo e a revi
são ou uma posterior emenda, onde
se tornar necessário, ele todas as

medidas que estiveram por algum
tempo pendentes, e sustentar os es

forços das nações unidas. Seria im
possivel, naturalmente, fornecer-se
qualquer relato sôbre o teor das
discussões extra-oficiais, acerca das
mesmas, não pódem ser mais do que
um resumo. ema completa compre
ensão e harmônia existe sôbre todos
os assuntos entre os interessados,
dentro das grandes e graves tarefas
que se apresentam".
Ao fazer entrega da declaração,

o secretário Early declarou que era

apenas uma declaração intermedia
ria e que provavelrncnt« seria a in
formação final sôbre as discussões
que se processam entre Roosevelt e

Churchill.

Diretor-gerente: ALTINO FLORES

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
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Em pról da organização
exército judeu

Washington, 25 (R.) - A
comissão de, trabalho em pról
de um exército judeu aprovei
tau o ensejo da presença do sr.

Churchill nos Estados Unidos
para lhe dirigir uma "Carta a

berta" , endereçada à Casa
Branca. A missiva foi também
publicada com formato de pá
gina inteira, por vários jornais,
sob grandes cabeçalhos que di
ziam: "Senhor Churchill, ape
lamos para o senhor".
A carta em apreço faz o rela

to da arrancada de Hitler con

tra o Egito, Suez e a Palestina,
e declara: "O senhor primeiro
ministro reconhece o perigo
talvez mais claramente que
ninguém - e foi por isso que o se

nhor veio a Washington". Em
seguida: "Chamamos sua aten

ção para o fato de que cem mil

jovens israelitas de idade mili
tar, da Palestina e do Próximo
Oriente, estão prontos e ávidos
de empunhar as armas imedia
tamente e formar um exército
judeu sob o comando supremo
aliado" .

Flor ar.épotis -Quinta-feira, 25 je Junho de 1942

Ofereceu 3 de seus filhos
para matarem Hiller
LONDRES, 25 (UNITED) - O MINISTÉRIO DA

GUERRA ANUNCIOU QUE UM CHEFE INDÍGENA DA
NIGERIA, CUJO NOME NÃO FOI DIVULGADO, E
CUJAS TRÍBUS EMPREGAM O ARCO E A FLECHA CO
MO PRINCIPAIS ARMAS, OFERECEU SEUS TRÉS FI
LHOS MAIS FORTES PARA QUE FOSSEM ENVIADOS
A BERLIM, AFIM DE MATAR HITLER- O REFERIDO
CHEFE DISSE O SEGUINTE AO COMANDANTE DAS
FÔRÇAS BRITANICAS NA NIGERIA: "TENHO MUI
TOS FILHOS E BEM POSSO SEPARAR-ME DE TRÉS
DELES PARA TERMINAR COM O HOMEM QUE CAUSA
TANTAS PERTURBAÇÕES AO MUNDO. ÊLES O PER
SEGUIRÃO E MATARÃO COMO A QUALQUER ANI
MAL SELVAGEM".

A
, -

renuncie
do dr.Orjiz

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,

Êle diz que não é Vávulas e Discos. - Rua Traja-
verdade no, 12.

Washington, 25 (United ) - ;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
O embaixador espanhol, Juan

ICardenas, visitou o sr. Sumner DOENCAS DA PELE
Welles, afim de desmentir, em E SIFILlS
nome do seu govêrno, a im
pressão de que os navios mer
cantes espanhóis, que fazem o

serviço da América, fornecem
combustível aos submarinos de>
"eixo". Posteriormente, decla
rou à imprensa que tal coisa
seria impossivel, pois o petró
leo que a Espanha recebe dos
Estados Unidos é impróprio pa
ra o uso dos submarinos e,
além disso, está sob estrita vi- Caspa � LOÇÃ.O MARAVI·
gilância. I LHOSA ! •

Impios a atêus
Berna, 25 (United) -L O ar

cebispo de Valladolid, don Gar-
cia, atacou abertamente o ate-
ísmo nazista, em sermão que
proferiu domingo último na

catedral da referida cidade. Se
gundo o semanário suíço "Ka
tolisches Volksbladt", o referi
do arcebispo, depois de criticar
as doutrinas de Rosenberg, de
clarou: "Êsses métodos, no sé
culo vinte, são ímpios, ateus e

antí-católicos". Por fim, proi-

��ud�o�e�;�:ae::::���is t�t��i��= Contra OSI professores que usam a cátedra
ria "Signal", que é profusa- d d f

•

l11�nte distri�uida em.t?d?s os) para propagan a o asclsmo
paIses de regIme totahtano. Rio, 25 (D. N.) - Sob o título "Crimes com impunidade

que se deve combater", Um matutino refere-se ao caso da Baía,
onde o povo continua a esperar o resultado do inquérito con

tra o secretário dos estudos do Integralismo, professor Herbert
Fortes, que fazia na cátedra a propaganda "eixista". Acrescen
ta que na hora em que se trama a união dos brasileiros os ad
ministradores' devem ser os primeiros a dar o exemplo e orien
tação" .

.

Os estudantes cariocas e paulistas, associando-se aos co

legas da Baía, realizarão um "meeting", carregando cartazes,
pedindo o expurgo e a detenção de Herbert Fortes e os demais
professores que utilizam a cátedra para a propaganda do fas

de um cismo.

Antes de comprar

veja os preços excepcionais de

Sobretudos-Gabardines-Ternos
na A MODELAR

A opinião pública argen
tina, que vinha presa de
p rofunda espectativa, diante
do anúncio de que' o presi
dente da República, sr. Ro
berto M. Ortiz, estava para
fazer uma declaração de
grande importância, recebeu,
ontem, a esperada novidade,
aliás, mais ou menos ima
ginada nos seus verdadeiros
contornos. À tarde, o emi
nente político fez chegar às
mãos do dr. Robustiano Pa
trón Costa, presidente do Se
nado, a sua renúncia ao man

dato presidencial, que há 2
anos lhe fôra confiado pela
nobre e eloquente voz das
urnas eleitorais.
Ao mesmo tempo, uma car

ta sua era enviada ao vice-
I presidente em exercício, dr.

Ramon Castillo, em que lhe
dava conta da sua resolu
ção e declarava que, sem

embargo das divergências, que
com êle tivera, a respeito da

política nacional e interna
cional, sempre lhe tributara
a maior estima e conside
ração.

O dr. Ortiz dirigiu tarn
bêrn um manifesto ao seu

Partido e ao povo, em geral,
expondo que a razão que o

levava a desligar-se da alta
magistratura do país eram

simplesmente as suas con

dições de saúde.
As estações de rádio bue

nairenses divulgaram ontem
mesmo todos êsses documen
tos. Através deles, o ex-pre
sidente Ortiz revela o seu
nobilíssimo caráter de cida
dão e as excelsas caracterís
ticas da sua fé democrática.
Estivera afastado do cargo,

apenas, à espera de que a

saúde perfeita lhe voltasse; e

não por "sensualidade polí
tica nem vaidade pessoal".
Uma vez que a ciência mé
dica formulára afinal o larnen
tável diagnóstico, cumpria
lhe recolher-se à vida pri
vada, depois de, na vida
pública, ter sabido mostrar o

seu culto à Democracia e,
sobretudo, o seu amor à
Pátria.
Assim, o dr. Ortiz se afas

tou da curul governamental,
com grande mágua da parte
do povo argentino e, tam
bém, de todos quantos, na

América unida, cultuam a

Liberdade.

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andãr.

Cabelos brancos � LOÇÃO
llIARAVILHOSA I

Controle dos bens
do «Eixo»

Rio, 25 (D. N.) - Instala
ram-se, no palácio Monroe, os
trabalhos da Comissão insti
tuida para dar execução ao de
creto 4.166, que regula a si
tuação dos bens do "eixo". A
reunião foi presidida pelo sr.
Vasco Leitão da Cunha, que
responde pelo expediente do
Ministério da Justiça.
Pena de morte para

os traidores
Rio, 23 (D. N.) - Entrevis

tado pelo "Diário da Noite"
A

'

sobre o problema da "quinta-
coluna", o advogado Lauro
Fontoura afirmou ser indis
pensável a modificação da Lei
de Segurança, acrescentando
ser partidário da pena de mor
te para os traidores.

Ato covarde dum «eixista»
Brutalizou, sádicamente, um menor
Rio, 25 (D. N.) - Uma cena brutal verificou-se em Ipa

nema. O engenheiro, descendente de italianos, Rodrigo Dorsi,
sabendo que seu filho menor f'ôra agredido por outro na Tua,
dirigiu-se à rua, onde brincavam várias crianças. Inopinada
mente, agarrou uma delas, um menor de seis anos, e sacudiu-a
violentamente pela orelha, atirando-a ao sólo. O menor fratu
rou o crâneo, sendo internado em estado grave. O "heróico ita
liano", perseguido pelo clamor público, refugiou-se em uma

Delegacia, sendo preso.

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de éontadoria e de escrituração mercantil

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 Fone 1.467

A guerra não
política

Rio, 25 (D. N.) - Em artigo de fundo, sôbre o encontro
elos generais chilenos e brasileiros, .0 sr. Macedo Soares lem
bra que "a guerra não comporta uma política anfíbia nem um

govêrno epiceno. As considerações emergentes das contempla
cões e transações na política e no govêrno são a negação e a

destruíção do govêrno e a política de guerra. Desejariamos
que, do contacto intelectual dos chefes do nosso exército e do
chileno, saísse uma verdade primária: não há política e go
vêrno de guerra de metade, de três quartos ou de quatro quin
tos. A política e o govêrno de guerra são de corpo inteiro, ir
restritamente. Não há gráus de vacilação, inconsistência e in
concludência' na atitude das nações que cobrem com o véu da
indiferença pacífica a realidade dos sacrifícios e dos sofrimen
tos de guerra. Essas nações iludem-se a si próprias, mas não
iludem a sorte que as espera e a fatalidade da derrota". Con
clue, dizendo: "Esperamos que, depois do encontro dos gene
rais chilenos e brasileiros, não peçam a bacia de Pilatos",

comporta
anfíbia

uma

Dr. LAURO DAURA Mli�WA�rA e

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

do Hospital Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doancas ano-retais. Tratamento
sem operação e sem dôr .. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno da
tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. por proce
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSUl,TÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663.
RESIDÊNCIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 1601.

SENTINELAS DO DESERTO
Quartel General do 8°. Exército, 25 (Por Eric Lloyd Wil

liams, da Reuters) - As fôrças do 8°. Exército, em Sollum,
Forte Capuzzo e Halfaya, e ao sul ao longo da fronteira,
acham-se de prontidão, para enfrentar o choque dos exércitos
inimigos procedentes do oéste, o que não pode tardar muito,
depois da queda de Tobruque.

E' provável que se trave furioso combate nestes próximos
dias. Certamente, Rommel não deixará de aproveitar na ple
nitude a sua presente superioridade numérica em fôrças blin
dadas, homens e canhões. Já há sinais de que as suas fôrças
estão-se movimentando para o assalto. De Bardia, as suas

"panzers" vêm entrando em escaramuças com as nossas fôr
ças móveis, em tôrno de Sidi Azeis, a 10 milhas da fronteira.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alé ii Genio!
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 causas 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.

RE(jULADOR GESTEIRA ,é o Remédio de Confiança r-ara

tratar inflamação do Útero, o Catarro do Útero causado pela in
í

lamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provocadas
pelo mau funcionamento dos órgãos útero-ovarianos, a Pouca
Menstruaçâo, as Dôres e Cólicas do Útero e Ovarias, 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 mesmo a usar Regulador Gesteira
------------��--------------------------------... ----

AVISO AO POVO CATARIHENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 1r) DE NOVEMBRO

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.8ft2

(Defronte à casa Heepckel

INDICA.DOR MEDIf�O
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO

Dr. Djalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
nom prãtíea nos hospitais europeusCHulca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare.

lho genlto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu CampanarloSEio Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Unlver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado, •
Telefone 1.195

flORTANOPOllS
-_._--------

----------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

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

(Profs L. BUI khardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA
CONSULTÓRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

horas

�

$p,oaa80IAA quinta-coluna, como é do [um desentendimento geral. E' Renova-se, então, o velho
conhecimento geral, compõe--

I

se certas conveniências man- método de descrédito, lançado
se dos elementos estrangeiros dam que o colunismo se embu- "de acôrdo com os planos pre
que a organizam e dos espiri-] ce e ponha uma fita verde e vistos". E resurge a dialética
tos fracos ou ambiciosos - es- I amarela ao peito de cada um antiga, pois enquanto se pro
tes na quase totalidade - que 1 dos seus militantes, todavia es- cure negar sinceridade aos que
a integram, tirados de todas tes não perdem as melhores combatem o germanismo, a es

as camadas das populações oportunidades para lançar a pionagem germânica terá tem
dos países desavisados da pró- desconfiança entre os brasilei- po para respirar.
pria segurança. Ela se ccnstí- ros. ("Correio da Manhã")
tuiu assim no seio de todas as

-

nações onde foi possível encon- ttJot'lcl·a de ü Itl·m'a horatrar terreno propício, e ne- 11nhum exemplo mais positivo
de como os ambiciosos e

aju-1
Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó-

daram pode encontrar-se do poiis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)
que na França, para falarm�s O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
nu:n Estado em qu� es�?, m.a- Clube Civll Catarlnense, sob a presidência do sr. capitão
quma de perturbaçao runcío- Asteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Ganzo
P?u sem que emperrasse uma ,Diretor-Proprietário: Otomar Bõhm. Inscrição desde
so da� suas peças. . o dia 25 de Maio de 1942.

�ssIm, se a forma d� COll8tI- Matricula: 15$000. _ Mensalidade: 15$000.
tu:!, sen:-elhante orgams!ll0 de Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas. Iaçao dissolvente tem sido a, v 24 l!.- �
mesma em toda parte. idênti-

.

co têm sido o método de emba- Atividades marítimas Inglesasraçar qualquer gesto de reação'
à solércia dos seus componen
tes.
Tal como nos tempos de

paz se atribuiam propósitos
impatrióticos aos que comba
tiam o totalitárisrmo, preferen
temente considerando-os adep
tos de doutrinas internacio
nais, nos tempos atuais de
guerra todas as manifestações
pela causa da liberdade huma
na são deformada s no mesmo

sentido, e bem deliberadamen
te, pelos que se arrogam o mo

nopólio do patríotlsmo e o pri
vilégio da clarívldêncía, a ser

viço de uma mística que, mes
mo à dístâncâa do Reich, é lar
vadamente uma explosão des
peitada de nac'ionalísmo ... ger
mânico.
Ainda não houve quem in

ventasse um meio de dominar
as convicco es das maiorias.
Desde tempos imemoriais,
muito indivíduo pretencioso,
nas exíbieões de sentimentos
bons com que sóe dourar-se a

pílula das ambições insatisfei
tas, tem querido contrôlar o

pensamento de quantos se an

tepõem aos seus sonhos lou
cos. E desde êsses tempos ime
moriais quem assim pretendeu
falhou.
Na hora presente, a nação

brasileira - e dizemos sem
medo de errar: a nacão brasi
leira - que é ínf'ensa, por tra-Idição, às conquistas violentas
e aos agressores, tendo antes
definido os seus pendores na ���������������������������������������_:.����I
luta que ensanguenta o mun

do, está unida em bloco ao la
do do poder, público, cuja ati
tude aplaude e prestigia dian
te dos perigos que ameaçam
o nosso continente. Essa comu
nhão de esforços desfez o

pIa-Ino antigo de dissociação de

quantos tudo esperavam de

Londres, 2-1 (A. P,) - O Almirantado distribuiu o seguinte co
municaelo: "Nas últimas três noites tem sido desenvolvida consíde
ravel atividade ele patrulhamento sôbre o Canal da Mancha e o mar

do Norte. Grandes perdas e danos foram infligidos ao inimigo. Às
primeiras horas ela manhã de sexta-feira, uma das nossas patrulhas
avistou no Canal um comboio inimigo, consistindo de dois navios de
suprimentos, escoltados por traineiras artilhadas e ele pelo menos 12
lanchas torpedeiras. A nossa patrulha atacou o comboio imediata
mente e o maior dos clois navios de suprimento foi atingido com tor
pedos e algumas lanchas torpedeíras foram danificadas pelo fogo elos
nossos canhões. Um dos nossos barcos costeiros comandado pelo te
nente R. Barnet não voltou deste ataque e foi considerado perdido.

Na noite de sábado uma das nossas forças de patrulhamento da

'Icosta, atacou uma fôrça inimiga consistindo ele um barco-patrulha e

várias lanchas torpedeiras. Encarniçada luta teve lugar e o maior
elos navios de patrulha inimiga, de cerca de 50 toneladas, foi deixado
em chamas. Algumas das lanchas torpedeiras foram provavelmente •__...;
atingidas. As nossas fôrças não sofreram vítimas ou danos.

I INa noite passada uma das nossas unidades leves de patrulha- Dr. Antônio Monizmento costeiro, sob o comando de um tenente da Marinha polonesa
e tripulada por marinheiros também dessa marinha, fazia reconhe- de Aragãocimento na parte leste da nossa patrulha, quando seis lanchas torpe-
deiras foram avistadas. Sem esperar por auxílio da patrulha que es- MÉDICOtava nas proximidades, essa unidade atacou as lanchas torpedeiras e

dispersou-as tendo danificado algumas com fogo de canhão. Não hou- Cirurgia e Ortopedia.
ve vítimas entre a tripulação polonesa e o seu navio sofreu alguns Clínica e Cirurgia do
danos de pequena importância". torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 151.

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta, e

I I
dôres de cabeças rebeldes

Assiste!?!: pr��o��os,Y������r?LeciQ'
.... --= lista do Departamento de Saúde do Estado.

I
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

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

Geral
CONSUlTORtO: «

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
, Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

I

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar. aprazível, tranquilo e saudàvel

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmanpf, 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
i ..

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

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

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

Praça S. Seba,stião - Fone 1.153 - Florianópolis

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
_r_.____ NARIZ, GARGANTA
Fspecleüsta. assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Apert. ico- mento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente pela ta�d��h:�sd,� \� 1� l:o:ao:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. S(hweidsonJosephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

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

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. t461.-Residancia 145à

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

Ausente durante o corrente mês ..

Dr. (diplomado pela
Faculdade' Nac.

de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúda
'

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUn Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 .' Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

MARIO WENDHAUSEN

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etola��a�:S��:1
. � .. Florlanopohs

Residência e Consultórto: Rua Visconde de Ouro Preto 51.
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1644

I D���eí��� dl�!rá �a�!�r�� F����i'
A CASA «A METRÓPOLE-

Com calçados para todo gõsto e todo preço.
V. S. também é convidado para visitar-nos sem com

promisso. Não compre. pois, o �t u calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A \1ETRÚPOLE., de Sabota &

Silva, à rua João Pinto, 4. 26 v ·20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oepois de longas horas de traba-
lho mental, na agitado ambiente

i
de uma redação, o cerebro sente-

ISe exhausto e as nervos descontro
ledes. Utilissimo é, entôo, tomor um

, OU dois comprimidos de ADALlNA
I _ �

t

CUia açoo suove, mas seguro, res-

titue ao espirita a calma necessa

,ia ao trabalho intelectual. ADALlNA

..
" um produto da Casa Bayer.
hfO lhe serve d e garantia.
'iJI

�• . \l:7'
: CALMANTE DOS NERVOS
SUAVE E INOfENSIVO

Aluga-se
Aluga-se o prédio sito à Pra

ça Lauro Müller, 2. Tratar com

Colombo Sabino à rua Alrniran
te1 Lamego 15. 3 vs-4

C,'\SA
Vende-se uma, à rua Cu

ritibanos, 28- fundos. 'I'ratai
à rua Felipe Schmidt, loS'

svs-z

Representan tes:
MACHADO & Cia.

EãitaI
140 BATALHA0 DE CAÇADORES
I _ Autorizado pelo sr ... T.enente Co

ronel Comandante, faço públrco aos In

teressados que de conformIdade com ?
aviso Ministerial n. 1.085 de 6-V-4�

acham-se abertas as inscrições para ma

trícula na COMPANHIA DE QUADROS,
deste Batalhão, mandada orgal1lzar por

aquele aviso, para a formação de espe
cialistas e cabos da reserva de 2a cate-

gOfia� Poderão matricular-se na referi-
da Companhia Quadros: ..

a) _ os brasileiros natos que já te

nham 16 anos de idade na d�ta da ma

trícula e que não completarao 20 anos

até 31 de dezembro do corrente ano;
b) _ os brasileiros natos

...
de �o a 3'5

anos de idade, desde (lue ja sejam re ..

servistas de 3a categoria: .

c) _ os brasileiros q�e obtIveram
adiamento de incorporaçao por prova
rem ser arrimo de família;
d) _ os brasileiros casados que, ten

do filhos obtiveram por �sso dIspensa
de incorporação com a obrIgação de se

tornarem reservistas de 2a Gategol'la;
e) _ os brasileiros naturallzados de

21 a 35 anos de idade. . .

NOTA: - Os candidatos que sa tísfi
zerem as condições acima, �erao subme

tidos a uma prova de seleçao! versand?
sobre as quatro operações, leitura e di

tado, a se realizar nos dias 1�, 12 e 13

do corrente, no Quartel do 14 B .. C. em

João Pessôa. .
Poderão tambem ser matrIculados no

curso de candidatos a cabo, soldados
reservistas de 2a categoria, fox:mados em

anos anteriores, desde que ainda satís

façam as condições «;l� id�de e. se subme
tam à prova de habllltação eXIgIda ...
III _ Os cursos terão início no dia 16

do corrente com a duração de 9 meses.

IV _ Os candidatos apr�lVados no

curso de especialistas pa�sa�ao a exer

cer as respectivas especIalIdades, e os

aprovados no curso de cabos terao dí

reito à promoção p�ra reserva _de 2a, ca
tegoria, cujas runcoes exercerao dur an

te os trabathos de mstrução da COIIWa-
nnía Quadros, até (!) fim do ano de InS-

trução. 'd
V _ Funcionarã também, em segui a,

a partir de 16 de novembro do corrente

ano, com a duração de 2 meses, o curso

de candidatos a Sargentos da reserva de
2R categoria, para os candidat<:,s aprova
dos no curso de cabos, mediante uma

prova de admissão, versançl� sobre no

ções de português, !11atematlCa �lemen
tal', geografia, hístoria do Brasi! e cí-

ências.. "
.

VI _ A instrução devera ser mmis-

trada 3 vezes por semana com �ma du

ração mínima de 3 horas, as quais dev�
rão ser empregadas na parte da 'Tlanha
ou a noite de forma a não prejudICar o

candidato 'na sua atividade normal na

vida civiL Os domingos e fe;nados _deve
rão s",r utilizados para a mstruçao de

tiro marchas e combate.. .

VII _ Os candidatos .
a reserVIsta

contribuirão com a quantIa de ?�O�O
(cinco mil réis) .. mensajs para aqulSlçao
de material de mstruçao: ...

VIII - Se antes de mlclar-se o ano

de in�trução a Cia. Quadros não tIver al

cançado o seu efetivo completo, deverã
ser obrigatoriamente completada com a

transferência para ela de elementos mrtriculados nos T .. G. e E. 1. M .. da loca I

dade providência que serã tomada, tam

bem: em qualquer época do ano, quando
necessãrio... .
IX _ Os demaIS esclarecimentos se-

rão pi'estados pelo Comandante da CO��
panhia no Quartel do 14 Batalhão
caçadores.

�I

Hélio portocal'l'ero
lP ten. sec,retário
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Mario de Miranda VALVERDE

.

Aumente sua

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, Iacll e

de futuro. Escreva-nos sem compromisso. pedindo mais
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo ..

Indubilavelmente a solucão elo indústrias civis e hél icas, e tudo
problema siderúrgico nacional exi- isso foi compra elo no estrangeiro ..

ge a mobilizacão de extraordiná- O problema siderúrgico nacional
rios recursos ·por parte da econo- é, portanto, o mais amplo e com

mia pública e privada de nosso pleto que até hoje se deparou no

país. Brasil. Para desenvolvê-lo, devemos
É necessário que tornemos fon- mobilizar todas as forcas vivas da

les vivas de riqueza, as imensas nossa economia. Qualquer ativida
jazidas que o nosso miraculoso sólo de nesse setor terá o mais comple
guarda, para que assim não depcn- to dos êxitos. Tão amplo é o cam

damos mais do mercado externo. po da siderurgia no Brasil que não
Haja visto que em 1940 importa- há emprego de capital que se

mos 95 .. 780 toneladas de matérias apresente mais promissor nos seus

primas e 198.490 toneladas de ma- resultados.
nufaturas, sem contar outros pro- Uma prova do que afirmamos é
dutos oriundos da grande siderur- a Companhia Siderúrgica de São
gia. Neste mesmo período, produ- Paulo e Minas com séde na capi
zimos 185.584 toneladas de ferro tal paulista, autorizada a funcio
guza e 141.076 toneladas de aço. nar pelo Decreto n. 8.486, conces-

É sabido que as necessidades sionária de grandes jazidas, das
atuais do país no que diz respei- quais destacamos a do famoso
to a ferro guza de segunda fusão, Morro elo Ferro que por si só, será
são quasi satisfatoriamente supri- suficiente para fornecer matéria
das. Quanto aos laminados, só na prima a uma usina de vastas pro
parte relativa a perfis finos encon- porções durante séculos consecuti
trarnos algo de satisfatório na pro- vos.

dução nacional; os perfís médios São Paulo, cujo parque índus
e pesados e os aços especiais, tr ial é um grande consumidor de
além de estarem na dependência ferro guza, terá, nessa importante
da produção e da importação de organização nacional, imediata
ferros lisos, que entram em sua mente radicada no seu sistema í'er

composição, ainda são praticu- roviário, (o Morro do Ferro é pró
mente nulos na indústria siderúr-
gica nacional.
A importação se torna cada vez

mais difícil, uma vez que a guerra
agravou em extremo a procura do
aço e do ferro em todas as suas

modalidades. Quanto aos seus nre-

ços, todo artigo que na sua com-

posição entre o ferro ou qualquer
outro metal, teve-os multiplicados.
Outros fautores, como a dificuldade
dos transportes, também incidem
nesse estado de coisas que ten
dem a agravar-se indefinidamente.
Em hôa hora procuramos resol

ver o magno problema na medida
elo possível representando a cons

trução da grande usina siderúrgi
ca de Volta Redonda o grande pas
so decisivo nesse particular.
Atualmente, a produção de todos

os nossos altos fornos equivale a

um só, dos dois a serem montados
pela organização máxima nacio-
nal. Para as festas
Segundo se depreende das de

claracões do ceI. Edmundo de Ma-
cedo "Soares, conhecida autor idade
em assuntos siderúrgicos, a finali
dade de Volta Redonda, é suprir
pelo menos em 50% o mercado
brasileiro de produtos oriundos
atualmente do estrangeiro. O má
ximo a ser atingido pelos seus

altos fornos, quando a usina esti
ver funcionando 100% dentro do
plano proposto, segundo os técni
cos americanos Arthur McKee
Company, é ele 325.000 toneladas
de aco .. Sendo previsto um con

sumo mínimo de 600.000 toneladas
anuais, quando a fábrica estiver
nessas condições, reslam para as

demais or-ganizações, que traba
lharem em nosso país cêrca ele
300.000 tonelaelas ele aços a produ
zir. Entenda-se que só nos referi
mos a aço.
Ora, a indústria siderúrgica i n

clúe em grande parte outras espe
ciaJizacões como por exemplo o

ferro" guza e o ferro doce .. As maio
res usinas atualmente, existentes r
no Brasil, como a Belgo-Mineira, Iprocuram produzir o aço.
Atingido o limite da produção I

nacional, teremos a exportação do
ferro guza e do aço que será feita
em quantidade muito superior,
quando a mesma fôr permitida.
Como sabemos, o mundo sofre

cada vez mais da sêde de ferro e

de aco. Em 1936, o Japão e a 11:
lia, cuja siderúrgia depende da
importação, foram os países qt
mais aço empregaram em sua,

ximo aos trilhos da E. F. Mogia
na) a mais preciosa das colabora
deras.
Entre tantas empresas que sur

giram no país para atender êsse
programa essa é, indubitavelmente,
aquela que mais se extrema em

apresentar documentacões insofis
máveis da sua idoneidade, uma
vez que está operando com o be
neplácito dos poderes públicos da
União .. As reservas de que dispõe
dizem no seu teôr pela sua ação
futura.
Como já tivemos ocasião de fri

sar, as dificuldades decorrentes da
triste conflagração que campeia
pelo mundo vieram dar um desen
volvimento extraordinário às nos
sas indústrias siderúrgicas .. Entre
tanto, muito ainda temos a fazer
sendo necessária a colaboração po
sitiva ele todas as nossas [orcas e

conômicas para a completa· solu
ção de tão magno problema.
Possuindo a maior reserva de

ferro cio mundo, ao Brasil está re

servado um papel cle primeira
grandeza, nesse setor. A nossa po
tencialidade futura, depende, con
luCIO, em grande parte, (ta energia
construtiva elas atuais gerações.

renda

Fo�os"--'"
Ad rian i IlO!S

3

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

ArIDaZetn Kolzias

São João,

42 .- Rua Conselheiro Mafra ••.42

«Bungalow»ALUGA-SE um
' bUDgalow"

com todo o conforto. Ver e
tratar à rua Joinvile, n°. 10_

10vs.- 4

Ven-de.�e �U alug�:se , R_e p r e s e n t a ç Õ e s
A casa

°
sIta a rua FreI Ca- OrganlSaçao. largamente relacionada no paiz interessa.

neca n. 70;, ;rratar no Ban- se em amphar o q�adro de representações já existentes,
co ,de CredIto Popula: e Cartas �or obsequIo ao Escritório Comercial «CIVER»
Agrlcola

,
de Sta. Catarmo. rua Barao de Itapetininga, 50-Sala 516- SAO PAULO.

Rua TraJano, 16. V-se

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodôro s n= 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112,
Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

\�
)

VENDEM·SE COM URCiÊNCIA
Por motivo de viagem ven

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

perfeito estado. Ver e tratar à
rua Silva Jardim .n>. 189. Svs -3

II' COMUNIDADE DA CAMPANHA
DO FOLE

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

GRIPPE

DISTINTO
. .. até no penteado!

Esta é a exclamação que o Sr.
sempre ouvirá se fizer uso cons

tante da Loção e Brilhantina
Líquida ou. S6lida de Coty ...
Primeiramente, friccione os

cabelos com a Loção. Em se

guida, use a Brilhantina .. Assim,

LOÇÃO E

BRILHANTINA �

,

r\.�
'·'i}..l:.

'.
'�.

""",,_-,,,

�\i\iiiiiiil\"
�!U��\

� grippe segue frequentemente os
• 'lsfriados. Corte estes prompta
mente, friccionando o peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vick
VapoRub. Descongestiona o peito
facilita a respiração, acalma a tosse:

traz prompto allivio.

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

13, Sobrado.

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

preços só na CASA MISCELANEA.
Rua Traiano, 12.

ALUGA-SE
Para tamüta de tratamento

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

-

Crédito Mútuo Predla I
P.roprietários: J. Moreira & (ia.

6 DE MAIO
Foi entregue as prestamlstas Norma Menezes Reis e

Nadyr Reis residente em Rio do Sul,
possuidora da caderneta n. 10824 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs,

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

4 DE JULHO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 18 de Junho (58 fe"ira),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sé de da

Crédito Mútuo Predial à rua. Visconde
de Ouro Preto n° 13. I

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

Consulta médica gratis !
Contribuicão, apenas 1$000

-

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

com ARQUIMEDES MONCiUILHOTl
5vs-5

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA. RENNER
RUA DEODORO -- 33

Balanças «Santo Antônio))
de todos os tipos para todos os fins
Representantes: JURANDYR LINHARES & CIA.

Rua Felipe Schmidt,34 lsv.alt. 4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diariamente recebemos novidades :
Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 : II •

••OG••• IHDE.lOe'�••o.��••••e�••••••••••••
v.s. J A' PENSOU NO FU- I
TURO DE SUA FAMILlA ?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

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

PENSÃO VITALICIA

eo�'

I�13{}
lOf
I� maravilhosos, finíssimo

melhores fábricas do país,
encontradas nos balcões da

-

sao

DUBlO ;vESPERTINO
Redação e Oficinns à, Rua

João Pinto n.. 13

TeJ. 1022 - ex. pogtAl 139
-

ASSINATTJRAB

'Na CapitAIs
ADO ••••••••• ,.

Semestre ••••••

Trim� ••••••

lIêB ••••••••••••

No Interiora
llno ..••.•••••••

Semestre ..•••••

Trimestn ••••••

padrões
das

&

Este aluno hobi
litou-se em e s

crituração mero

cantil, calculos

�uo;ue;sci���i;��: rn;r.:r;o".,..,_direito comer- --;:���A
cial, correspon
dencio, em sua

casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam e professor por ser de uma facili
dade jamc:i'T's vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeirament ... ··formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean, .rondc, R. Costa Jr.
n.? 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente re�istrada
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 claro. Os preços são modicos e em pe
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, O

um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alta habilitação.
--------�-------�� �

Anúncios mediante contrato

Os orígtuaís, mesmo não pu
blícades, não serão devolvidos

A direção não ee respon:Jabl·
'jza pelos eonceítos emitidos

Il()fi &r.Jg08 IWlinados
� @

Farmácia N. ;,ienhora
Aparecida

Barnabé Vidra Dutra agra
r e ce a todos que =ernpre
lhe dlspense rxm a preterên
ela e comunica que fechou
� íarrnàeta, deixando encar

regado de receber e/contas
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edí
ncio do Mercado.
�45 30v.-30

, .cr.w _
.,

••••••1.8 ••• 11••

OiTO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS CALelO

ETC.

TONICO DO· CEREBHO
TONICO DOS MUSCULOS

j

11.1'.
O. Pálidos. Depauperados,
E.go!!ldo3, Anêmicos, Mã.,
que criam Magro" Crisnçal
I.quílicu, Jlc.berão I tenl

fl ficação 9811:11 do olgeni,mo
com o

ln
t

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

Üfa'ti 4

a

Farmácia «Esperança))do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

1 4_. �

II· �
f:;
..
....
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Companhia c Aliança Baía»

H

1
9
4
2

APROVADOS PELO O.N·S·P· 500 N'I s e e oe 19lU� .r:

S�ciedade Cooperativa de Responsabilidade� ILimitada
�n(O de Crédito Popular e Agrícola

de Santa Catarina
Rua Irelano 0.° 16 - SMe própria

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

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

FLORlANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

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

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

_ melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C ATiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
i das 8S ReoJ\rticõeR Federais. Estaduais e Municipai6.

II

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

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

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

30 V. 01 t. -17

PIANO
to- Vende-se um piano. BORO,

em ótimas condições. Rua
Esteves Junior, 48.IMPORTADORA AVA - RADIOS

FundfJdel em 1870 Séde': BAIA
Seguros Terrestres e Marítimos

S. PAULO - Rua Prates, �3 - Caixa 4063 CASAS Precisa com-

prar ou vender
uma casa? Procure Campo
lino Alves. Rua Deodoro 35

30v-20
Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia

I de 2 anos.
I : AVA - Gladíator 5 valv. 530$ AI II 7 valv. ssss, para pilhas 500$, para uga-se. uma sa a

, acumulador 700$. grande e confortável para casal,
1 Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con- na PENSÃO SUIÇA, à ma

, sertos, peça orçamento. I Esteves Junior, 135. V 22

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de li> 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, ,. i!.929.719.000$OOQ
Receita li> 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro » 85.964:965$032
Sinistros pagos 7 .323:826$800Bens de raiz. (prédios e terrenos). 22354:000$000

Diretores:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio Jose

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da Ameríca, Europa e Àírica.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & (ia.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Cabe. postal lU - TeleDhoMI083-l!nd.. Tet.• ALLJANÇA.

Sub-}\gente em LagUllQ. Tubarão. Itaíaí. IBlumenau e Laqes.

l_
O Rádio de grande alcaRce.-Faixa ampliada em aparelhO de baiXO preço.

SONORIDADE-BELEZA-DURABILIDADE
VENDAS A LONGO PRAZO-..Distribuidores: JOÃO GOMES &

CASA RADIOLAR R. ��R�JN��?tS6
(ia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
V'-35

----�----------------.-------------------�---

.'�-

que sempre deixa ressaibos, nas
más digestões, o "Sal de Fructa"
Eno age imediatamente, fazendo
voltar o bem estar, preparando-o
para outra farra ...
Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

A batalha �e Midway •••••••••••• 0••••••••••••
Honolulu, Havai, 24 (A. P.) • .., .•

i����;}:t:���l:;�;e;�! FILHA I MAE I AVO I !resultado da batalha de Mid-. Todas devem usar a I
way deu a muita gente uma • •

�i��uióE:;!Iti��r�;Eifl�:. Illfl1iQ1J ii113 ii.M� :que o irnmigo nao regressara
com grandes forças nem utílí- • (OU REGULADOR VIEIRA� •
sará todas as armas à sua dís- • A MULHER EVITARÁ DORES •
posição é a mais perigosa es- • •
pécíe de auto-ilusão. • Alivia as Cólicas Uterinas •É importante para o nosso

• Emprega-se com vantagempa- •esforço de guerra, que todos
-<"--r. ra combater as irregularidades •os civis, especialmente todas • (!;::;r...... das funções periódicas das se-

as mulheres e crianças não re- • '������''f nhcras. É c�lmante e regulador •
sidentes não empenhadas em • AVO I" :>,.' dessas íunções. •
trabalho essencial de guerra, • f�\ .�:'�� FLUXO-SEDATINA, pela sua •
façam planos de evacuação pa-. c1:'"'$-�l�) comprovada eficácia, é muito re- •ra o continente e partam o. t��1! �_�, ceítada. Deve ser usada com •mais cedo possível. Apelo pa- (�-;;;;-'\\1'" Q.-...".� confiança.
ra todos os não residentes, não • �.�\

�

/))-- FLUXO-SEDATINA encontra-se •
necessários nos trabalhos de. l�;fnH �MAt em toda parte. •
guerra, no sentido de resolver • •
os seus negócios e partir para n •••••••••••••••••o continente logo que possível. ••••• U••
Praticamente, todos os depen- _

dentes do Exército e da Mari
nha foram evacuados".

Forno para Padaria

Vende-se um forno de fer
ro duplo, marca Gebrueder
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 comprim-ento. For
nalha. independente do inte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 c_entim e

tros, comprimento dois e me

ío metros. Forno aquecido
com lenha.Doís graduadores
de calor. Informações na

gerência do ESTADO. 15v@ - 8

Precisa-se
de um casal moço, sem fi
lhos, para trabalhar na chá
cara da {<A Floricultura»,

I preferindo-se casal morador
de sítio. lSv-13

•

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

Rua João Pinto, 34

Dr. ALDO AVILA
DA LUZ
ADVOGADO
Vidal Ramos, n-, 30

Dr. G.
<'Representação

I Uma das moJ.res !b������:ah.�dd. b4 mm de '5
anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos nll Capital eno Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

•

elerno
Galletti
ADVOGADO

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

PROGRESSO
Ofertas à Caixa 1943, São Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Todo pró-nazista é desprezível, porque trabalha voluntariamente pela própria escravidã

rVida s;�ial'l c�o:::í_i:::�t:!e�:nt�ri::��!as i·Õ:ai·;·�a��·�;; ·;r�;;;O·v�;d;··e··o·i;;·Rosário, (Argentina), 25 (A.P.) - Um demonstrante • I d"ficou ferido por bala e muitos outros membros da Ali- • pe OS menores preços a prar,�1:�e��o!u:��i��:SeCi����onalista, organização fascista, e • �r'J
OS membros da Aliança tentavam realizar um comí- • �",,1��"1l!o-�,�

cio na rua, depois que C,l polícia proibiu uma reunião •
na sua séde, mas tiveram pela frente os anti-fascistas, •iniciando-se a luta, •A polícia, finalmente, dispersou os manifestantes. •

•
•
•
•
•
•
lIl!II

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.,
•••••••• I •••••••••�••••••••••••••••••

-
.

Internados num asilo os antigos médico
Machado de Assiz e Pinheiro Machado
RiO,25 (D. N.) - o "Diário da Noite", em sensacional re

portagem, revela que o antigo médico de Machado de Assis e
Pinheiro Machado, amigo particular de Osvaldo Cruz, encon
tra-se internado no albergue "Boa Vontade". Trata-se de An
tônío Osório, com 99 anos de idade, diplomado em medicina e
direito. Era rico e perdeu tôda a sua fortuna, achando-se in
ternado há oito dias. O macróbío, entrevistado, confirmou,
adiantando ter estudado na França. Possue filhos engenhei
ros, que se encontram atualmente em Calcutá, não sabendo
dos mesmos há muitos anos. Os funcionários do albergue afir
maram à reportagem que Antônio é dotado de extraordinária
cultura, discorrendo, apesar da idade, sob qualquer assunto
referente à medicina e direito, mesmo sôbre engenharia.

.anrversãrfoue
Ocorre hoje o dia natalício

da exma. sra. d. Córa Seára
Guimarães. esposa do nosso ilus
tre conterrâneo sr. dr. Altamiro
Lobo Guimarães, digno Secretá
rio da Fazenda.

Faz anos hoje a prendada se- I

nhorita Valerie Ann Stallion, fi
lha do nosso distinto amigo sr.

H. W. Stallion, ex-gerente da
estação do "Cabo Submarino"
em nosso Estado.

c���a SÃé��ÕCi���ÔSdO II Ecos e Noll'Cl'asEspecialista em moléstias de
senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOl\fINAL: es·

tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CmURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,

Pasem anos hoje: Iridrocele, vartcocele. Tratamento sem O sr. Alírio J. Alcântara,dor e operação de Hemoi-roídes e vart-
O sr. Manoel Frederico da

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso. digno instrutor de agentes

S'l Opéra IIOS Hspítats de Florianópolis. dI va; Praça Pereira e Olíveíra, 10 _

I
a Companhia "Previdência do

o sr, Guilherme Gonçalves; Fone, 1009 Sul", enviou-nos um número da
a exma. sra. d. Elí Konder Horãrio: Das 14 às 16 horas, díaría- apreciada revista mensal " A

R
. mente.
eis, esposa do sr. Osvaldo Reis; voz da Previsul", órgão daquela
a prendada senhorita Mirta

-

companhia seguradora. Gratos.

Co:t:x�:�l�ra. d. Alzira Gomes. Tenor Lomelino Silva Do Departam:nto Estadual do
Arantes, esposa do sr. prof.

( Patrocinado pelo exmo. sr. I Trabalho, de S. Paulo, recebe
Joaquim Arantes; dr. Rogério Vieira, Prefeito mos um exemplar do folheto:

a exrna. sra, d. Orminda Ni- Municipal, e em homenagem "Discurso de posse do dr. Mar
colich, esposa do sr. Eduardo a s. excia. o Interventor Fe· condes Filho na pasta do Tra-
Nicolich; deral, o consagrado tenor balho". Gratos.

a galante menina Lígia, filha português Lomelino Silva le- Os conceituados Laboratóriosdo sr. Raulino Horn Filho; vará a efeito, no ,próximo dia
J. 29, no Teatro "Alvarode Cor. "Carrano", do Rio, enviaram-

o sr. orge Nacif', comerciante.
valho" seu anunciado con-

nos seu folheto n.? 15, de ane-

Ocorreu, ontem, a data na- certo,com escolhido ':progra- dotas e curiosid;des. Gratos.
talícia do estimado jovem João ma. O

.

r • A I
interventor federal do Ma-Jaime dos Santos, filho do sr

.. A, propôaí to desse, �otav:ll ranhão visitou a histórica igrejaAntônio L. dos Santos. ln:�rprete da arte hrlc?" d,l,z de S. José do Desterro, que se

H bíltt
- o Oakland Post Iriqu iner , acha quase em ruinas Segundoa I I açoes: r -

d' " "Y . . '.
. . orgao a Imprensa. a�- se noticia, o governo estadual vaiHabilitam-se para casar o sr., kee« : O tenor Lomehno S11- d

.

Acácio Valde V'
.

t' d C
concorrer com parte a Impor-

,. .

mar .lelra e asa. va e compara o a aruso. tância necessária à reconstruçãoSílvia Fanas Maciel, A espontânea explosão de d ferid t Io re err o emp o.

aplausos com que foi recebi-
do, a oferta de rica prenda
e uma enorme corbeille de
flores, das mais lindas da
Califórnia, foram testemu
nha estima em que o ilustre
artista é tido aqui.
Silva é um cantor de ta

lento indubitavel e sob o

risco de ser estrangulado com

um cordão de ' 'spaghetti"
-------------

\
devo emitir a minha opinião

A. nova lei do de que o novo "Caruso" é
um filho de Portugal».

Imposto de Renda

I

O preso Roosevelt convocou para hoje uma reunião
especial do Conselho de Guerra do Pacífico. Assistirão a
ela os srs. W. Churchill e o sr. Ma.ckenzie King, 10 mi
nistro do Canadá.

'"

A Argentina vai dirigir severa _nota de protesto à
Alemanha, pelo torpedeamento do navio «Rio Terceiro».

•

O lo ministro egípcio, sr. Mustapha Pachá, em dis-
curso no parlamento, pediu ao povo que coo:pere de to
dos os modos com os britânicos, na defesa do Egito:

só a casa "Jrês Irmãos", a preferida da
culta população da capital.

Manobras ardilosas
da 5a. coluna

Rio, 25 (D. N.) - Um jor
nal noticia o recrudescimento
das atividades "quinta-colu
nistas", aproveitando-se da
queda de Tobruque e do desem
barque japonês nas Aleutas
para promover uma insidiosa
manobra derrotista. Êsses dois
fatos puseram os nipo-nazi-in
tegralistas em franca eferve
cência.

Peças genuínas FORD

O agrônomo Otávio Peres foi
designado para ir ao sul do país
afim de tratar de assuntos re

ferentes à instalação da Escola
de Agronomia que. será loca
lizada no município de Cruz das
Almas, no Estado da Baía.

*

Pela Interventoria Federal foi
assinado decreto concedendo às
praças da Fôrça Policial do
Estado, que sustentarem filhos

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�nho Cre8s8tado
"SILVEIRA"

Gr.nd. T6nico

..f UM I NA , FORTALECE''" y '.�'" "� .._, � ",
"

,.

menores ou incapazes, o abono
da família, mensalmente. do se

guinte: 40$000 aos que tiverem
sete filhos ou mais; 30$000 aos

que tivem menos de sete e mais
de três; 20$000 aos que tiverem
três ou menos.

*

o Chile não é mais
neutro

Rio, 25 (D. N.) - o escritor
Benjamin Suber Casseaux, T ((. A

- -

presidente do Pen Clube de U I mlD &: Irmao
S�nti�go, �eclarou que o Chile Cons. Mafra 54-(aixa postal 111-Fone 1665nao e maIS neutro, acrescen-,

' '
_

tando: "Somente a nossa po
s.ição geográ�ica de primeira U LTIMAIínha nos obnga a sermos ex-

.

tremamente prudentes".

A viões americanos, em com
bate, sobre a ilha de Timor,
derrubaram um. avião japonês.'

Só com os concessionários:O Dr. Tito Rezende, ex-dire
tor do Imposto de Renda e di
retor técnico da "Revista Fiscal
e de Legislação de Fazenda",
acaba de publicar interessante
trabalho, anotando e explicando
minuciosamente, artigo por ar

tigo, a nova lei do imposto de
renda.

O autor tem livros publica
dos sôbre todos os impostos
federais e o público já se acos

tumou a encontrar nessas obras
uma orientação seguríssima, ho
nesta, buscando o justo equilí
brio entre os direitos do con

tribuinte e o legítimo interesse
do erário nacional

O volume, agora publicado,
além dos copiosos comentários e

explicações, apresenta numero

sos exemplos de cálculo e se

completa com um perfeito ín
dice alíabético e remissivo, que
ocupa nada menos de 27 pági
nas compactas, permitindo, mes
mo a um leigo, encontrar qual
quer assunto que lhe interesse.

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Garganta do

DR. TULIO RAltIOS
Assistente efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso
de especialização e prática de ouvt
dos, nariz e garganta 110 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 das 17
às 19 horas

Baile nos Barreiros
Realizar-se-á, sábado

próximo, nos Barreiros,
um baile promovido pe
lo Grêmio "Branca de
Neve" anexo ao Clube
Recreativo l: de Maio,
com início às 21 horas;
e domingo uma anima
da soirée. 3vs-l

Foi designado o inspector do
Serviço de Registro de Estran
geiros, Vítor Lubi, para, sem

I prejuizo das suas funções, res

ponder pelo chefe do Serviço,
Solon Vieira, enquanto durar a
ausência do mesmo, que se en
contra no gôzo de férias.

HORA
O rei Jorge VI da Inglate�ra assinou ontem a ratifi

cação do recente tratado anglo-russo.
:(o

As comunicações entre a Alemanha e a Suécia. estão
interrompidas desde a tarde de ante-ontem.

.

Que sairá disso !
Buenos Aires, 25 (United)

O encarregado dos negócios da
Alemanha visitou o ministério Pianodo Exterior, conferenciando
com o chanceler Guinazu. A Aluga-se um PiaQO Pleyer,
entrevista durou 20 minutos, em ótimo estado. Ver e tra
ignorando-se do que trataram, tar à rua Conselheiro Mafra
durante a conferência. 71 A. svs-r

Cartazes do dia.
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CINE REX IMPERIAL
- FONE 1587 - - FONE 1587 -

O sr. Salazar entrevistou-se, sobre o golfo de Bengala e 'es
ontem, em Lisboa, com o em- tá em poder dos japoneses).
baixador britânico.

Os Estados Unidos estão cons
truindo submarinos gigantes de
7. SOO toneladas.

:(o

Foi ativada a construção, pelos
estaleiros norte-americanos, dos
chamados "navios-lontras". .

•

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI· ..

O Prefeito de Nova Iorque,
sr. Fiorelo La Guardia, deu uma

recepção em honra do sr. dr.
Lutero Vargas, que esteve fa
zendo um curso de especializa
ção ortopédica nos Estados
Unidos, e à sua esposa. Na pró
xima segunda-feira, a Academia
de Medicina de Nova Iorque
concederá o título de sócio cor

respondente ao dr. Lutero Var
gas.

A's 5,30 e 7,30 horas

A PARAMOUNT apresenta um alegre e movimentado 'filme musical:
A's 7,30 horas

Cia. Antarctica
Paulista Vamos cantar

Com Carlos Galhardo e Jorge
MuradAmor de minha vida

COM

Essa conceituada . companhia
industrial, sediada em S.Paulo,
acaba de transferir seu escritó
rio de representações, nesta ca

pital, para o sr. Dionísio Da
miani.
Comunicando-lias essa trans

terência, esteve ontem em nossa

redação o sr. Carlos Friedrich,
sub-inspector da referida orga
nização.

Fred Aslaire
e ARTIE SHAW Os alemães já perderam cerca

* de 200.000 homens na batalha
Aviões britânicos bombardea- de Sebastopol.

•

ram o porto de Akyab , destru - Foi reforçada a guarda policial
indo instalações militares e uma que protege a embaixada' alemã
estação de rádio. (Akyab fica em Buenos Aires.

Paulelte Goddard Complemento Nacional (D.F.B.)
com sua maravilhosa Banda . .

eme Jornal brasileiro vol. ?x94
Complemento Nacional (D.F.D.) - ATUALIDADES IPIRAN(jA N·15-

MOMENTOS DE ENCANTOS (Short) Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

Preços: 2$500 e 1$500
Livre de Censura

com o sabão

GE. ESPIOI
Lavando-se

"VI IDADE"
de WETZEL & CIA.---JOINVILLE
ecorrorníze-se tempo e dinheiro ,�

(Marca regislrad a
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