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SÃO PAULO, 29 rn N. P. A.) ... NA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO ESTADO;

o DR. MAREY JUNIOR, ELOGIOU A MEDIDA DO INTERVENTOR, DETERMINANDO. A INTERVENÇÃO DA
POLíCIA l\� COMÉRCIO DOS GÊNEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE� O ORADOR VERBEROU OS AÇAM.
BARCADORES E MAGNATAS, QUE OSTENTAM TRISTE GRANDEZA ALICERÇADA NA INFELICIDADE E MI·
SÉRIA DOS HUMILDES. É PRECISO NÃO PERMITIR QUE A GUERRA SIRVA DE DESCULPA PARA TUDO,

ATÉ PARA EXPLORAR O POVO, ··'·,DISSE-
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I RIo, 29 (C. P.) - Informam
de Belém que um garimpeiro,
chegado alí da região habita
da pelos índios rtabainoras a
firmam que o célebre explora
dor e militar inglês, coronel
Fawcett vive no meio dos sel
vagens. Êsse garimpeiro levou
para Belém pequena bússula,
que diz ter pertencido ao coro
nel Fawcett. Essa bússula foi
'entregue ao prefeito Abelardo
Condurú, para ser encaminha
da às autoridades competentes
e ser objeto de investigações

Façanha de aviadores rus�osIMa!!!!���o!.�!��:UT!�!a : SE�!�� sÔ;;::ir::r:;;::::odaMoscou, 29 (A. P.) - Destacamentos de observação co- BYRD PRECONIZOU A OCUPAÇÃO DE MARTINICA Belém, 27 (A. N.) _ Atendeu-
municara� ao coman�9 na áre� de Sebastopol; que havia PELAS TROPAS NORTE-AMERICANAS ALEGANDO do a pedido dos motoristas, ogrande numero de avioes alemaes de bombardeio concentra- T

- ,
'

PROV'VEL chefe de Polícia baixou porta-do em certo aeródromo na frente de Sebastopol. Os aviões rus- QUE ESSA POSIÇAO FRANCESA E A A
ria, fixando em cinco mil réis a

sos "Tempestade" levantaram vôo e seguiram para o aeródro- BASE DOS SUBMARINOS DO "EIXO" QUE OPE- corrida de automóvel entre de
mo assinalado. Apesar da furiosa reação anti-aérea das bate- RAM NO MAR DAS CARAIBAS. terminados pontos desta capí-rias nazistas, que opuseram pesada barragem, os aparelhos

VI·bra a mnc·ldade Ilum·lnense taIDeoemENtr(in"tasmDilAréipsaELhoEra.
russos conseguiram atirar centenas de bombas, incendiando 22
aviões e avariando no mínimo mais 20. Três dêsses aparelhos

Itentaram decolar para fugir, mas foram pressentidos e ataca-
dos, sendo derrubados. A esquadrilha russa não teve sequer Rio, 29 (C. P.) _ Os acadêmicos da Faculdade de Direito E SIFILISuma baixa. de Niterói organizaram grande programa de combate à quín- Espinhas. eczemas. manchas

ta-coluna, devendo efetuar comícios públicos em todas as ci- da pele. parasitoses. furúnculos.
c1ades do Estado, cujas populações ouvirão a palavra calorosa úlceras.
da mocidade contra o inimigo de nossa pátria. O primeiro dês- Tratamento das afecções do
ses comícios será realizado no Ginásio daquela cidade, e será couro cabeludo.

presidido pessoalmente pelo interventor Amaral Peixoto, que, Dr. TOLENTINO
neste ensejo, pronunciará vibrante discurso de apôio à inicia- DE CARVALHO

I
tiva patriótica dos estudantes fluminenses. Consultas: Das 1ft às 11 horas.

Aviadores que não têm palavra _

Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

Angóra, 29 (R.) - Os aviadores do Eixo, internados na Jornal argentino queTurquia, foram submetidos a rigorosa fiscalização, em virtude defende a Espanhada quebra de palavra de dois aviadores alemães, que enviaram Buenos Aires, 29 (Reuters)uma nota ao Ministério do Exterior, anunciando que renun-
_ Sob o título "Não podemosciavam ao cumprimento da palavra empenhada. desconfiar da Espanha", o jorOs demais internados gozam da mais completa liberdade. nal "La Prensa" publica um

artigo pedindo confirmação às
informações telegráficas pro
cedentes da Nova Inglaterra,
anunciando que barcos mer
cantes espanhóis colaboraram
no afundamento de navios a
mericanos, assinalando suas

posições aos submarinos ale
mães. O referido jornal diz que
se trata de acusação gravíssi
ma a uma potência neutra.

O comandante
é contra o «eixo»

João Pessôa, 29 (D. N. P. A.)
- Por iniciativa do coman
dante da fôrça policial, foi
inaugurada uma série de pa
lestras de exaltação naciona
lista e contra o "eixo".

Automóvel movido
a lenha

Rio, 29 (C. P.) - A reporta
gem dos vespertinos foi ver o
primeiro automóvel movido a
lenha. Seu proprietário, dr.jPaulo Seabra, que é entusiasta
do gasogênio, mostrou aos re

pórters que o seu combustível
é constituido de tabletes de
madeiras de todas as espécies,
-que consegue com caixas ve
lhas. E esclareceu ainda que
dois quilos dêsses pedaços de
madeira representam em efi
ciência o que conseguiria com
um litro de gasolina.
Adiantou, depois, para de

monstrar a eficiência do com

bustível, que já fez no seu ve
lho Packard, agora movido a
lenha, uma viagem a Petrópo
lis, com pleno êxito.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA!

Fawcett, o sertanista
que não voltou

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

ANO XXVIII N. 8573

o corpo consular de Manáus e
as vítimas dos torpedeamentos
Rio, 29 (C. P.) - O minis

tro Osvaldo Aranha fez en

trega à senhora DarCÍ Vargas
de um cheque na ímportãncía
de 46: 140$000, quantia apura
da na festa realizada em Ma
náus, por iniciativa do corpo
consular local, para angariar
fundos em benefício das famí
lias dos marinheiros brasíleí
TOS,' mortos em consequência
do torpedeamento dos navios
brasileiros.

Florianópolis - Segunda-feira, 29 de Junho de 1942 I

Inferior'Firmas dó do Esfado

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 -- Fone 1467

Antes de comprar

Atendemos com
regu larizações,,

livros,

pres teza serviços
registro de firmas,
petições, etc.

de
de

No colégio do pastor nazista
P. Alegre, 29 (C. P.) - Apesar da constante vigilância das

autoridades educacionais e policiais, cujo trabalho de repres
são à obra desnacionalizadora, que se vinha levando a cabo
no Rio Grande do Sul, é já considerável, os adeptos das idéias
nazistas continuam agindo na sombra, procurando anular a

campanha encetada pelo govêrno riograndense.
.----- Ainda agora, o Serviço de Fiscalização do Ensino Parti-

Elogiar •• só a êle! cular vem de denunciar ao secretário da Educação a existên
cia de 2.876 livros editados em alemão, que constituiam a bi
blioteca do Colégio Centenário, do qual é chefe espiritual o

pastor protestante Ricardo Honemann, nazista confesso.
Êsse Colégio funciona em Marcelino Ramos.

Estocolmo, 29 (Reuters) -

A imprensa alemã, cumprindo
ordens de Hitler, deixou, a par
tir de hoje, de publicar prog
nósticos militares, passando a

comentar que o povo germâ-
nico deve estar preparado para
uma longa campanha, na qual
ainda terá que atravessar OU�

tro inverno de guerra.
O Fuehrer proíbiu também

os elogios gratuitos aos gene-
rais alemães. IAfundado o navio que
levava os jornalistas
Londres, 29 (R.) - O navio

E d·_ t- h d��eb;�;â;�oO :���o p��s:e��: nxames e aVloes es ao c egao o
ra a Rússia foi torpedeado em Melbourne, 29 (R.) - O ma- agora proporções gigantescas,
caminho _' revelou na Câma- jor-general Brett, comandan � A esmagadora superioridade
ra dos Comuns, o ministro das te-chefe das forças aéreas alia- aérea é inteiramente necessá
Informações, sr. Breden Bra- das na Austrália, em artigo ria para a vitória aliada".
cken. pelo "Melbourne Herald", es- Louvou o general Brett o

O sr. Bracken acrescentou creve: "Prometeram-nos ver- trabalho realizado pelas esca

que o adido de imprensa e. o .dadeíros enxames de aviões las de instrução aeronáutica.

pessoal foi salvo, mas a maior dos Estados Unidos, da Grã da Grã Bretanha e dos Domí

parte dos livros e outro mate- Bretanha e do Canadá, e essas nios, e acrescentou:
riaI perdeu-se completamente. remessas já estão, assumindo "Essa preparação de nossa

juventude é cheia de máus pre-

Ale' na lampa dos esgolos , �;;i�:ráP;r:rcOe���O. e�S��d:a�N
,.,. .• ��es�����n��::�� iniciarmos a

Baía 29 - Sob o título "Ha anos os comercianos pisam
a cruz g�mada", o "Estado da Baía" �u�lica intere.ssante r_e
portagem sôbre a existência da cruz suástica na pavImen�aç�o
do vestíbulo da Associação dos Empregados do Comércio.
Acrescenta que existem, também, cruzes gam8;das nas tampas
rios serviços de água e esgotos da cida5ie da BaIa, e conclue su-

gerindo o expurgo dos emblen:,_a_s_n_a_z_lS_. _

PUospnhTR'N'. _- -�� --,

'-1VINHÓ :&ICÓN�'nT1JINt�t _I
10.... ICO 1>.Os FJlACOS.E,'... .. ANEMICOS
- LAB: PHY'MATOSAN":'

AVISO ESP�C�liS�!'�� d�e�ça������ões
de olhos-ouvidos-nariz e garganta. avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
Rua Vítor Meireles. 24 - Fone 1447

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

o barbarismo dos nipônicosDe um porto dos Estados
Unidos no Pacífico, 29 (Asso
ciated Press) - Os primeiros
relatos de testemunhas de vis
ta do bombardeio nipônico
contra Dutch Harbour, ilhas
Aleutas, publicados agora, re
velaram como o fogo da arti
lharia pesada e anti-aérea e
até mesmo dos fuzís afastaram
os atacantes. Os japoneses me
tralharam os civís em fuga
"como ratos em ratoeiras" .

Até êste momento chegaram
aquí 98 pessôas procedentes de
Dutch Harbour e das proximi
dades dalí. Algumas delas de
clararam que os pilotos dos
aviões de combate japoneses
metralharam mais de 250 cí
vís quando êstes corriam em

fuga para as rochas e monta
nhas.
Não foi publicado ainda o

número de aviões japoneses
de bombardeio abatidos duran
te aquele ataque. E os civís
evacuados da área de Dutch
Harbour não deram informa-

veja os preços excepcionais de

Sobretudos-Gabardines-Ternos
na A MODELAR

ções precisas a êste respeito.
Sabe-se que houve pelo me

nos 35 mortos em consequên
cia do ataque efetuado pelos
nipônicos no dia 3 do corrente,
mas o total das vítimas ainda
não foi publicado.

UM

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

Processo da «nova
ordem»

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.Estocolmo 29 (R.) - O Co

missário do Reich para a No
ruega, sr. Terboven, ordenou
que os que não apoiam a No
va Ordem na Noruega, ou se
recusam a trabalhar "nos ban
dos de escravos" de Hitler, se
rão privados de cartões de ra
cionamento de víveres. Essa
ordem, que data já de algum
tempo, contribuiu para que to
masse vulto formidável o "mer
cado negro",

Legião de Doadores
de Sangue

Curitiba, 27 (A. N.) - O Cen
tro Acadêmico "Nilo Cairo" há
dias está em pleno trabalho de
classificação de tipos sanguí
neos para a formação da "Le
gião dos Doadores de Sangue".
Centenas de pessoas têm' sido
submetidas a provas biológicas,
exames clínicos, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDIC()

Uma corrente de ar e um resfriado,
quasí sempre vêm juntos.
Leu, l�u... e esqueceu de fechar a

janela .

- Estou bastante resfriado. Creio que
não poderei ir trabalhar amanhã,
- Como não! Toma este comprimido
de MelhoraI. Ao deitar, dar-te-ei mais
dois com uma chícara de chá bem
quente.

SEIA PREVIDENTE:

M�$

Tenha sempre
à mão alguns
comprimidos de

Quem o diria! A dôr de cabeça, o mal
estar e o resfriado desapareceram, como
por encanto, com o Melhoral que me

deste. Que remédio é Melhoral l

para co.nbater slLas dores de cabeça,
resfriados e ou Ll'us indisposições se

melhantes. 111elhoraZ' corta a dõr e
baixa a febre.

Ao distinto e humanitário
médico, snr. dr. Sáulo Ramos,
que com tanta perícia pro
cedeu a milindrosa interven
ção cirurgica na pessoa de
minha esposa, Albertina
Krummel Maciel, proporcio
nando-lhe extraordinário m e
lhcremento do seu precário
estado de saúde, venho, por
meio destas linhas, documen
tar a nossa perpétua grati
dão. Agradecemos. também,
a todo o li ístínto pessoal da
Casa de Saúde São Sebvstl
ão o dedicado e bondoso
tratamento, com que sem
pre cercaram a enferma. Pe
dimos a Deus que recom
pense a todos.

São José. 24 Junho 1942.
José Pessõa Maciel e Família

I
I'-O-r-.==de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

I
HESID�NCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

..
:
Assistente do Professor Kõs, do Rio de Janeiro. Especío-

lista do Departamento de Saúde do Estado.

i,·----·----'---� Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

I Dr. Remigío Rua João Pinto -- 7 (sobrado)

CLlNICA -MEDICA
Molestias .internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

fCONSULTORIO :

Rua Fellne Schrnidt-e-Edífl
cio Amélia Neto-vf'one 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. t

RESIDENCIA'
Av Hercilio LU?, 186
-- PílOne: 1392 -
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_ Assistente do pro. anson •••• ••••

I ACOMODAÇOES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS
..;.;�!. T ENHA J U I ZO I�.�:·::!

I
Consultas 20$000 - Operações a combinar ';:1 ::••

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te]. 1461.-Residência 145ó =õ: sm� i�� �
ii GRANDE CRIME !55!

Dr SAVAS LACERDA ii CASAR DOENTE Iii
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Ca�idade UH FAÇA EXAME MÉDICO I!

A Hi ,UiAusente durante o corrente mes .. iiH ANTES DE CASAR-SE E Ii!j
= p:u: TOME O POPULAR .11:
� .•••• m.

ii DEPURATIVO S5E!
�I· �I ••••

!II EI_.IX [R 914 ruiUI111 _II

E!!I A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO IlliMoléstias internas de adultos e crianças. ii O Fígado, o Baço. o Coração, o Estômago. os EiConsultório: Rua Felipe Schmídt n. 38 - TeJ. 1426 I ii Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres lai!Resídencíe: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 TeI. 1523 bEi nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- liATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLlS. :li: belo, Anemia, Abôrtos e íaz os indivíduos idiotas. Im
II:: Inofensivo ao organismo. _A agradavel 111".1

mi E�I:: como um licôr I::
af"l.. .._

Ei! O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como HEI
iiii auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo 1111
II da mesma origem , iiil•••• Frl.LAM CELEBRIDADES MEDICAS

�

••••

Ui! Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a- i!!!
iii .914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .!J14. re- lIil
ii;;; que o tenho empregado, em comencam-no como ama de I:=!
iii:1 os casos de indicação apre- facll manejo para o prúblico !iii::: pr íada (SiflHs em varias de no combate â sUlI!s, qualída- Eu;•••• suas manílestações] os resul- de. que Irequeutemente a- ••••

i!ii tados têm sido sausfatortos, nroveíto no Ambulatorío da lU! O ADVOGADO ACACIO MO·�

• REIRii!! pois são rapldos e duraveís. Maternidade de Santa Maria. A comunica aos seus a-

lEii Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. iiEã migas e clientes que mudou

ii e=iE o seu escritório para a rua
.

I··�I
" , It _••:••••••n••�--

II··..

·····E···'····.19. "·.·1 «Deodóro , n> 23.:1:: J ;._ •••• II.'•.a•••••11 .••.• '111.=-. . ....11.... I!!! •••• IUI •••• •••• ••••• ; .115.... CI
. ;11;

====.1 1111===::::::===:::::0:==:=-============ 11;;1011..1:==== 1====.0===: II:: (das 9 às 12 e das 2 às 5)

Õ;"' )"aponeses nas ilhas Aleôtas I Residê:;!��:::n�orlt�2�otél"
I Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

vez, um desembarque de tropas ja- !
------.-----

ponesas nas ilhas de Kiska e Attu,
elo grupo das Alentas, acrescentan- 1 FÁBRICA de MOVEISdo que prosseguem as operações GOMESnas mesmas. Expressa ,também,
que, do.ra em diante, essas ilhas
lerão, respectivamente, Os nomes de
�aruk ami e Attita. Segundo o que
Jnf'ormojj a mesma emissora, os jornais japoneses publ icarn detalhes
do desembarque, afirmando que o
mesmo se efetuou seru derrama
mento de sangue.
Londres, 27 (Unit erl) - O "DailyNews" diz que, se não expulsar

mos os japoneses das Aleutas êste
fracasso poderia anular tôdas' nos
sas vantagens obtidas com as vitó
rias das batalhas de Midway C do
Mar do Coral,

ImSTITUIO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prática n08 hospítaís europeu.
Clínica médica em geral, pediatria,
doença. do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Badíotogía Clfnlca com o
dr. Manoel de Abreu Campanarlo
�ão Paulo). Especialízado em HI
gene e Saúde Pública, pela Uníver
•.dade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardlograíía cllníca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraola

Laboratório de microscopia e
análise clín Ica

Rua Fernando �acb8do,'
Telefone 1.195

flOR!ANOPOlIS
---_._---------

r �

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquífn e saudàvel

------------_ ..._------------------------

O Vaticano condeno um Agradecimento
fiI IDe nazista

Dr. (Ierno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.ft68.

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Cltnlca
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.

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

Londres - (Inter-Americana) - O "Osservatore Roma
no" (órgão do Vaticano), atacou um filme alemão, exibido em

Veneza, como "um verdadeiro convite ao homicídio" e "um dos
\ mais cruéis e desmoralizadores filmes que têm chegado aoem écran". Segundo parece, o filme louva os "assassinatos por mi
sericórdia", sendo talvez produzido pelos nazís para justificar
o seu assassinato dos "improdutivos", tão violentamente con
denado por Monsenhor von Galen e outros bispos alemães.
Mas Botempelli, membro da Real Academia Italiana, é criti-
cado em virtude de um artigo que escreveu ultimamente em
defesa dêsses assassinatos.

obra nefasta dos navios espanhóis
DR.RICARDO
GOTTS:NIANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clinicas

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
_l_.____ NARIZ, GARGANTA
f'specialísta; assistente do Professor Sanson

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

I Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. � Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista
DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no filo de Janeiro

Consultas dieriamente Pe�a manhã: das 10 ás 12 horas
... ... a tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Em um pôrto da costa oriental dos Estados Unidos, 27
(United) - O capitão de um navio de carga norte-americano
informou que os navios mercantes espanhóis auxiliam os sub
marinos do "eixo" no afundamento dos navios dos países uni
dos. Segundo o referido comandante, cujo nome é mantido em

segredo, os navios espanhóis enviam mensagens pelo rádio e

pedem, aos barcos que estejam nas vizinhanças, que as retrans
mitam. Os submarinos do "eixo", valendo-se de rádío-goníô
metros, podem-se guiar pelas mensagens, localizando os na
vios que querem atacar e, em seguida, lhes dão caça.

Dr. ALDO AVILA
DA LUZ
ADVOGADO
Vidal Ramos, n° .

� (Profs L. Burkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

operações de plastica.
Consultório à rua Trajano,

• n. 18 (das 10 às I:?, e das
15 às 16.30)

Telefone - 1285
Residencia à rua Esteves

I Junior 20. Telefone 1.131.

�":1,
,

I
Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNJC�
l\IEDICA

CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Josephi:1i1 Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

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

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:fa��o �:�de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

Dr. AUGUSTO DE PAULA Dj�etoéa��il�sP�:lFlorianopolis
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

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

FODe 1.644

Nova Iorque, 27 (Unitcd) - A
emissora de Berlim divulgou infor
mações fornecidas em Tóquio por
testcmunhas oculares dos desem
barques japoneses nas ilhas Kisk a

e Attu. Declararam essas testemu
nhas que as operações foram rea

lizadas à noite e que as f'ôr-ças ja
ponesas levaram grande quantida
de de equipamento e abastecimen
tos, para conservar em seu poder
as ilhas durante longo tempo. Os
nipônicos levavam grande quanti
dade de sementes e hortaliças, pa
ra a produção de alilllentos nec.es

sários.
S. Francisco, 27 (United) - A

emissora de Tóquio divulgou um
cOlllunicado do quartel-general ja
ponês, qne amUl.cia, pela primeira

Representan tes:
MACHADO & Cia.

Consultas das 5
em deante.

boras

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

Dr. Nilo Venluríni

RESIDENClA:
Rua Blumenau, 28

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Aceita encomendas a' preços
sem competidores.

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

, de pinho. etc.

Rua João Pinto, 34
Attende a chamados
14

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

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

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel 1663.
RESID8NCIA: Rua João Pioto, 9. • TeL 1601.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agradecimento e MisS8

t
Nicomedes Manoel Ferreira, esposa e sobrinhos

agradecem, sinceramente, a todos que manifes
taram seu pesar, bem como os que enviaram
corôas, flores e cartões, quando do falecimento
de sua tia ADELINA PROCOPIA DA SILVA e bem
ass.im à Uniã.o Operária, pelo auxílio prestado à
�x�l�ta. , Mamfesta�. também, sua gratidão ao

I:umanltarlo chnco dr. Mario Lacombe pelo desvelo e ca
rinho com que a tratou, fazendo-o desinteressadamente
num ato cristão. Aproveitam o en�ejo para convidar seu�
parentes e amigos para a missa de 70 dia, a efetuar.se
a 30 do. corrente \terça-feira), às 7 horas, na Igrejade S. Lu ia, A todos, sua gratidão. 2vs-2

estão desanimados? A senhora
precisa limpar-lhes o sistema
intestinal. Mas use um laxante
suave e seguro como o ENO.

Mas não confunda: -

HOMENAGEM COMOVEDORA
Estocolmo - (Inter-America

na) - Há algum tempo, um

avião britânico foi derribado em

Andvtsksdalen, no Masjford, na
costa ocidental da Noruega. Os
alemães trataram os aviadores
falecidos, com muito pouco res

peito. Tiraram-lhes os unifor
mes e cobriram os corpos com

turfa e pedras, em lugar de os

enterrarem, como devia ser.

Voltando ao local algum tempo
depois, os nazís descobriram que
os noruegueses tinham mudado
os corpos para sepulturas de
centes no cemitério, as quais se

achavam completamente cober
tas de flores.

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

13, Sobrado.

Alivio imediato
para

olhos cansados! A Franca entrega
:I J navios ao «eixo»
Londres, 27 (Reuters) - Du

rante a sessão da Câmara dos
Comuns foram feitas várias in
terpelações sóbre as noticias di
vulgadas pelos jornais londrinos
segundo as quais o govêrno de
Vichí teria feito a entrega de
mais de um milhão de tonela
áas mercantes ao "eixo". O se

cretário parlamentar declarou
que não obtivera confirmação
dêsses boatos, acrescentando
que sabia haver a França, des
de a data do armisticio, entre
gue cinco navios franceses e

cinco aliados à Alemanha e Itá
lia.

Algumas gotas de
Lavolho diaria
mente desconges
tionam a vista,
restituem-lhe o

bem-estar. Expe
rirnente-o.

Produtos CATEDRAL
ó venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6'-2

(Defronte à casa Hcepcke)

fI

,

factor de SAUDE

®
EXERCICIOS

E' um sport athletico que demanda força muscular, justeza
de movimentos e estylo pessoal. O athleta lança, de den

tro de um estreito circulo que não pôde ultrapassar, um peso
espherico de cerca de 7 kilos. Todos os seus movimentos
extensão do tronco, elevação e extensão das pernas, puxada da

espádua esquerda, extensão do braço, punho e dedos - devem
ser perfeitamente coordenados, para o maximo aproveitamento.
O barbear-se requér tarnbern estylo pessoal - um modo pro
prio, que só a Gillette póde offerecer. Pela natureza da barba
ou da pelle, cada rosto exige um "geito" especial de fazer a

barba, que mão alheia não póde proporcionar. Experimente a

GilIette. Verá como é facil, rapido e economico barbear-se dia
riamente em casa. E não é só: usando as laminas GilIette Azul,
as únicas rigorosamente asepticas, terá protegido o seu rosto con

tra as perigosas infecções de navalhas communs,

f Si deseja receber uma

lcollecção g!at;� d�.-

1
tes annunCIOS, envie ..

nos seu endereço,
mencionando o j o r -

Jnal que cost.,ma lêr.

�º!!!����
IA·40B

Cumprindo AO PI' DA LETRA a promessa
de que fariamos

UH INVERNO DE GUERRA,
apresentamos, por preços que confirmam essa promessa

as últimas e .belíssimas ncvtdndes recem-chegadas:

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

Para Homens
Capas de gabardines desde 145$000

» » 1/2 cinto
Inteiramente forradas a seda, Q 240$000It
oweters de pura lã a 30$000
'ternos de fina confecção a 110$000
Capas impermeáveis superiores a 135$000
Sobretudos finos, grande novidade,

Par� Crlancas
Grande sortimento de:
Sobretudos - Capinhas - Ponche,
Pullowers e lindíssimos casaquinhos p.ra meninas .

•

Não comprem sem verificar os nossos
pre�os !

"A MODELAR"
IMPORTANTE: OS _l\RTIGOS DE PREÇOS INFERIORES A

200$000 SO VENDEMOS A DINHEIRO !

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

Alta. novidadés em Boléro!i
de pél.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Qual a casa que promete vender, e o faz, :
:: pelos menores preços da praça !� .

i i A India produz homens uuerreiros
��j • No que se refere a qualida- se interessam por política e

• •. des guerreiras, a disciplina c relativar_nente pouc�s aderem
destreza, e apresentação, os ao Partido Congressísta. Uma

•� •• indianos podem competir com gr:;n�e parte, do.s rec:utas de,

qualquer tropa do mundo. Êles exército da tndía ,sa.o prov�-
• • têm uma tradição como guer- nientes das 11 provincias semi-

• • reiros e sentem uma intensa' independentes, . mas milhares

• •
lealdade pessoal ao Rajá Bri- de soldados foram fornecidos

..

S
'

"I
A

I
- "

f
lia tânico, que nenhum polítioc por motivos dos 562 governa-

• O a casa res rmaos apre erl8da da • da índia póde abalar. dores dos Estados feudais, os

• '. O exército da Índia agora é quais devem as suas riquezas

II I
-

d 8' I
composto de quase 1 e 1/4 mi- e posições, principalmente à

• CU a POpu açao a capl a •
• lhões de homens, e, 250.000 proteção recebida da Grã Bre-

• • dêstes, estiveram servindo fó- tanha.
• • ra da Índia. Apesar da polítí- Existem dois exércitos sepa-

:

Uir � 31m' � m �A� �
• ��fO��O re��tê��:rr�a��V�nd�� �����on�o;::g��toO i��:f�!�e�:l�

• �M . r

u �
• mantida por Gandhi e o Par- de tropas inglesas, com oficiais

•

,

:;

I • ti�o Congressista desde 1939. britânicos, e o exército da tn-
• .'t. • nao houve falta de recrutas dia, inteiramente da Índia, no
'I)

".

. • no. exércit?, os quais fora� 3.- que se refere às fileiras e às

•
. [il

"I
celtas assim que era pOSSIVf'l posições de oficiais, na maioria

• •
fornecer equipamento e roupa, ocupadas por Indianos. O ge-

G•••••••••••e••••••••••••••••••••• �•• I �!r:l�e���rc��ob�;_n���i: �r; r:��� ���h����r��a�e� e���:
cito da Índia e também deu
um maior impulso à política
de "Indianização" - isto é,
substituir os oficiais britânicos
por indianos. Não é mais ne
cessário a estes oficiais irem u
Inglaterra para seu treino,
pois existe uma academia mi ..

litar em Dobra Dun, onde re
cebem uma instrução tão efi
ciente quanto a recebida pelos
seus colegas nas instituições
britânicas.
Em 1936, o general Auchin

lech foi nomeado chefe da co
missão de investigações para
a redistribuição, e para o re

equipamento de todas as for
ças militares da Índia. Ele co
nhece a Índia tão bem como
a si mesmo, e está ao par de
todas as dificuldades e proble
mas de defesa. Em fins de 1940,
êle voltou à Índia como Co-

PI M d· I "8// "c "D" 7" 74'5 pt U' I "H" 997745 mandante-em-Chefe, em tem-
anos un Ia -' ,-- I -- .ano n,versa po de pôr em prática as suas

idéias de modernização.
O exército da índia é o mais

pitoresco do mundo. Existem
os tenazes Sikhs que são indús
protestantes. Os Trajputs, os

quais pretendem ser os descen
dentes do sol; os Punjabis Mo
hametos, descendentes dos Im
peradores Moguel; os fortes
Jats, os Madrassis escuros; os
Dogas; os Gurkas de Nepal; os
Garwhalis; os Hazarawals de
Baluchistan, os guerreiros GRATIFICA-SEcom um perfíl semelhante aos

gregos, que se dizem descen
dentes dos guerreiros de Ale
xandre, o Grande.

O exército inteiro da índia
é forte e tenaz, e durante as
lutas do Oriente Médio os seus Oculossoldados muitas vezes suporta
ram o peso da batalha. Sendo
experimentados em lutas nas

montanhas, êles se salienta
ram quando atacaram as for
talezas montanhosas italianas
em Keren e Amba Alagi. Aque
les que observaram as opera
ções ficaram assombrados
quando viram as tropas da ín-
dia, com seus oficiais britâni- VENDE·SE OU ALuCiA·SE
cos, moverem-se tão rápida- Uma casa de moradia, nova,
mente �ela? colinas, lutando 1 construída de �aterial de lei, à
com os italianos que eram em rua Nestor (Vila Mariano), em
número quatro vezes maior, e, João Pessoa (Estreito). Informa
finalmente, tomando as posí- ções à rua Vidal Ramos 65.
ções italianas.

.

I '7vs- 2
Principalmente hábeis nas

mês lutas em terrenos montanha-I «Bungalow»sos, nas lutas de corpo a corpo ,,'

com baionetas e pistolas, os ALUGA-SE um . bungatow-
soldados da índia se adapta- com todo o co�fo�to. Ver e

ram de uma maneira surpre- tratar à rua Joinvíle, no. 10.
endente à mecanização. E a 10vs.- 7

prova foi a esplêndida atuação
na tremenda batalha de tan
ques na Líbia.

Mário de Miranda Va.zvel'de

EMPRESA CONSTRUCTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Governo Federal

Carla Palente, n. 92
Matriz S. Paulo Fone: 2.4550 . Caixa Postal 2999 - End. Teleg. Reg. «Constructora
Rua Libero 8adaró 103-107 Fílíaes em todos os Estados e J\gencias no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Junho de
1745 - 2' Número Sorteado 4997

1942
í

1'7.'úmero Sorteado

NÚMEROS PARA o SORTEIO

Mundícd «8» Mundial «C» Mundia 1 «D»
I' Premia 71745 Valor 25:000$000 t: Premio 71745 Valor 20:000$000
2' Premio 81745 Valer 14:000$000 2' Premio 81745 Valor 10:000$000
3' Premio 91745 Valor 8:000$000 ,1)" Premio 91745 Valor 5:000$000
4' Premio 1745 Valor 5:000$000 : 4' Premio 1745 Valor 3'OUO$000
5' Premio 11745 Valor 3:000$000 ,i 5' Premio 11745 Valor 2:000$000

Os titulos com os Os titulos com os
4 Iínaes 1745 Valor 1:500$000

14
finaes 1745 Valor 500$000

Os titulos com os O títulos com os
3 finais 745 Valor :00$000 3 finaes 745 Valor 50$000

Os títulos com os I Os' titulos com os
2 finaes 45 Valor 20$000 2 finaes 45 Valor 10$(�OO

Os títulos com o final do I Os titulos com o final do
t: Premio 5 Ficam isentos do paga- ,. Premio 5 Ficam isentos do pagamen-

mento da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do Os títulos com o final do I Os titulos com o final do

t premio s.ücam Isentos de pagamento 2' Premio 7 Ficam isentos do paga- 2'· Premio 7 Ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte. . mento da mensalidade seguinte. mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "HH

I' Pre-mio
2' Premio
3' Premio
4' Premio
5° Premio

71745 Valol'
81745'Valor
91745 Valor
1745 Valor

11745 Valor j

30:0l,O$000
30:0(10$000
30.0CO$000
30:000$000
3J:{,100$OCO

Os títulos com os

4 Iínaes 1745 Valor 9:COO$OOa
Os titulos com os

3 ílnaes 745 Valor 200$000

2
Os titulos com os

íínaes 45 Valor 4('$000

r: Premio 997745' Valor 100:000$000
2'« 97745 c 25:000$000
3' « 197745 « 20:000$000
4'« 297745 « 15:000$000
5' c 397745 « 10:000$000
Os titulos com os 4 finaes 774$ « 500$000
Os títulos com 08 3 Iinaes 745. �O$OOO
Os títulos com O� 2 finaes 45« 10$000

Os títulos com o final do r- premio 5 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 7 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para Ihes fazer 8 entrega imediata dos pre

míos a que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Arino Meirelles
(Fiscal do Governo)

O PROXINO SORTEIO REALIZA·SE NO DIA 25 DE JULHO DE 19'*2, às 15 horas, na sUe social
Aviso - Avisamos os nossos DD. Representantes e estimaveis prestamistas que a partir deste

os resultados dos sorteios são irradiados pela p. R. A. 5 Rádio São Paulo, depois das 17 hs.
'com intervalo de meia hora

Dr .. Alfredo Aloe - Diretor·Cierente

Distribuição dos prêmios da Empresa
insuperêveh planos de

Constructora Universal n05 seu,

PLANO MUNDIAL eH. Mensalidade Bs. 20$ -- Distribue por mês 11.115 -- prêmios no total de Rs. 500:000$ com o prêmio maior de Rs. 30:000$
«

.. "C.. R' "lO$ .-
" "21.115 --" " 300.flOO$" "" 25:000$

« ""D" ," 5$ .. 21.115 -- :: 160:000$ " 20:000$ Cabelos brancos 1 LOÇÃO
Universal "H" " 5$

" �1 :.105 --

.. 1.350:000$ " " 100:0000 MARAVILHOSA 1

Sábio francês assas
sinado pela Gestapo
Londres - (Inter-Americana)

- Segundo informações recebi
das nesta capital, a brutalidade
nazista acaba de fazer outra ví
tima. Trata-se do dr. Holweck,
que foi assassinado pelos agen
tes da Gestapo, em virtude de
não lhe terem conseguido ar

rancar os seus segredos de
guerra. �_

O dr fHolweck era um dos
príncípàís representantes do
mundo científico na França.
Suas experiências mais famosas
se relacionavam com a aplica
ção do rádio à. biologia. Era um
homem tão encantador, quanto
original. Seu trágico desapareci
mento constitue, indubitavel
mente, uma perda irreparável
para a ciência moderna.

.................... _.
'.1 1iI �

• $ , se_r I C·._

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

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

Forno para Padaria
Vende-se um r 'r no de ter

rv dup o, marca Gebruener
Ob er le, de Baden, fiara pa
daria ou fàbrica de biscoutos,
ou outra indústria qualquer.
Acompanha-o planta, para
nova monte gem. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis ceutímetros d s

largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For.
nalha, índe pend eute do inte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centím e
tr os, comprimento dois e me
in metros. Fc r no aquecido
com lenha.Dois graduadores
de calor. Inl- rmaçõ es nA

gerência do ESTADO. 15vp -! C\.
-(1
.1.

ALUGA-SE
Para família de tratamento

aluga-se. á Avenida Mauro
Ramos n-. 156, um pr édlo de
2 P.avimentos, com garage,
Informações pelo telephone
n- 1658.

Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei CLJ
neca n.> 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-42

a quem achou e entregar à rua
Fernando Machado-38, um es

tojo de couro com 8 ou 10
chaves. 5 v. a

Pe. deu-s � um
par de óculos

na rua Boalcúva. Gratifica
se a pessoa que o encontrou
e entregar nesta red ae ão,

õvs- 3

Pre'dl-O Vende-se o pré.
dio sito à rua Jein.

ville, na ?7. Tratar à rua Je
rônimo Coelho, 36. 7vs-3

Piano
Alugasse um Piano Pleyer,

em ótimo estado. Ver e tra
tar à rua Conselheiro Mafra
71 A. 5vs-4

e seja o Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó

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

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

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

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

v. U �
.,

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal
dono de sua casa, despendendo apenas

5$000, 10$000 ou 20$000 por
A

mes

Na Empresa Constructora Universal não há preFerência. Todos têm os mesmos direitos e para
com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmu obrigações.

Absoluta garantia. Maxim.a .. pontualidade. In(ontestável lisura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eo ESTADO�
DUBlO TE8PBBTIlIO
Re<!ação e Oficinas 1 Rua

João PInto .. U
Te!. 1022 - ex. PQItal W

ASSINÁTUR.U
lfa Caplt.ala

A
.

Semestre ••••

Trimestre .•••••

II&. ••.•••••••••

No IDterforl
Ano ..••.•••••••

Semestre ..•••••

Trimelltr-. ..••••

ÜtI originais, mesmo Me pu
b lícados, não Rrão devolvidos

A direção não 81! I"eSpóDSabi
liza pelos conceitos emitidofl

I ,@
DOfI artigos usjnadoe

�

V.S. J A' PENSOU NO FU-

....

1
TURO DE SUA FANILIA ?
Vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO

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

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

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

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

30 v. alt.-IS

�--------------�
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: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento':
: das melhores fábricas do país, são ;

encontradas nos balcões da ...
• •

i as TA R i• •
.. Díáríamente recebemos novidades e
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
..•.•••......•..............•.....•.:
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

Limitada

Banco de Crédito Popu�ar e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano n.O 16 - Séde própria

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

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

FLOlUANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos -- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos 08 Municípios do Estado
l1.epresentante da Caixa Economíca Federal para a venda Vende-se um piano. BORO,'das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

semestral, em Maio e Novembro. em ótimas o ondícões. Rua
Esteves Junior. 48.Paga todos os cnunens das apólices Federais e dos Estados -------__

de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. CASAS Precisa com-
Mantem carteira especial para admíntstração de prédios. prar ou vender

Recebe dinheiro em depósito pelas uma casa? Procure Campo-
melhores taxas: lino Alves. Rua Deodoro 35

C/C à disposição (retirada livre) 2% 3 Ov-21
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em

das as Repartições Federais. Estaduais e Municípats.
�._----------------_.

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, V"NADA·
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS NUSCULOS
o. Pálido.. Depauperados,
E.90tadol, Anêmicos, Mã ••
que criem Magrol, Criençe.
r.quíticu, receberão a toni·
ficação ger.1 do olganhmo

com o

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

PIANO

11luga-se uma sala
I
grande e confortável para casal,

to- na PENSA0 SUlÇA, à rua
Esteves Junior, 135. V 23

5
7 �

Farmácia "Esperança" Ido
Ifarmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observãncia no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

ACIDO URICO
Se todos comprehendessem

de que vital importancia para
a saude é o funccionamento
regular dos rins, não ficariam
um só dia sem tratamento em
caso de fraqueza dos rins.
Cada gotta de sangue do nosso
organismo tem de passar pelos
rins para ahi serem filtradas
todas as impurezas e toxicos
-sendo dentre estes, o prin
cipal, o acido urico. Se os
rins estiverem fracos demais
para effectuarem devidamente essa tarefa, o acido
urico é transportado por todo o corpo, formando
crystaes agudos, que se alojam nas articulações,
causando inflammações dolorosas, rigidez e, final
mente, a tortura do rheumatismo. Ou então os

crystaes se alojam na bexiga, dando logar a cálculos,
pedras ou inflammação chronica.
A fraqueza dos rins, que p6de ser facilmente reconhecida pe�

apparecimento de dôres nas costas, sensação de peso e cansaço
geral, deve ser immediatamente tratada por meio das Pilulas DeWitt
para os Rins e a Bexiga. Agem directamente sobre os rins, toJilli..
cando-os e auxiliando-os a eliminar todas as impurezas do organismo.
A venda em todas as pharmacias. Compre as legitimas

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, para enfermidades

produzidas por excesso de acido urico.

Balanças <'Santo Amõnío»
de todos os tipos para Iodos os fins
Representantes: JURANDYR LINHARES & CIA.

Rua Felipe Schmidt,34' lSv.alt. 5

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 valv. 530$
GLADJATOR /!:.\Vf/á 7 valv. 593$, para pilhas 500$, paraacumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con
sertos, peça orçamento.

---

Companhia • Aliança �a Baia»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

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$0(:)0
• ;1.929.719:000$000
• 28.35Sc·717$970
• 85.964:965$032

7.323:826$800
22 354:000$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.
Sucursa� n? l!ruguái. Reguladores de avarias nas ptin

crpars Cidades da América, Europa e Africa.

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

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

CatJc. postal lÇJ- T�eDhontlOB3-l!nd. Tel. cALLlANCA ..

Sub-Agente em Laquna. Tubarão. Itajaí,

lBlumenau e Laqes.
'@'.. -i. .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
governo do Estado de São Paulo nalar que muitos padrões de

Compra-se à vista, qualquer quantidade. o projeto de lei que reajusta os vencimentos não sofreram ne-
Ofertas e! amostras para: cargos e os vencimentos do fun- nhurna alteração, o que veio

I HANS PISK, Caixa Postal 2041 - Rio de Janeiro. cionalismo civil, depois de ela- comprovar, até mesmo em São
borado pelo Departamento de Paulo, a fixação UI)] tanto des-

����������������������������� Serviço Público com o auxílio harmoniosa do vencimento dos

1- S
do D. A. S. P. servidores.

Vida Esportiva Lome IDO ilva
.

A exposição de motivos, que Estabeleceram-se, dessa f'ór-acompanhou esse projeto de lei ma, 25 padrões, a partir de UJllé, realmente, um dêsses doeu- m ínimo de 300$000 até o máxi-men íos que merecem compulsa- mo de (j :500BOOO. A gradação foidos pelos governos que ainda feita racionalmente, harrnonio-não levaram a cabo uma reerga- samente, pois os padrões são de-nização administrativa racional, signados por letras, em ordemde modo a beneficiar a cornuni- alf'ahética. Aliás, esse critério,dade e o Serviço Público e a de há muito, vem sendo seguidoregulari zar as carreiras, dando,
assim, ensejo de progresso e a- pelas administrações federais.
poio franco aos funcionários A abnegada classe do prof'es-
capazes e diligentes. sorado primário preocupa os

Vários govêrnos estudam e membros do Departamento do
preparam projetos idênticos e, Serviço Público ele maneira a

entre êles, figura o do nosso beneficiar os que percebem
vencimentos inferiores a ....Estado, conforme divulgou a

"Revisão do Serviço Público". 800�OOO mensais, acarretando
A uniformização dos serviços para os cófres públicos, só a-

públicos, fatalmente, viria a 0- qui, uma despesa de mais ....
correr. H.OOO contos anualmente. E não
A sua concretização, agora,

era para menos. Tudo merecem
em alguns Estados, nada mais êsses bandeirantes da cultura.
é sinão consequência decorren- Em síntese: 27.824 funcioná-
te elas condições econômicas do rios terão os vencimentos maio-
país, posto que a expansão das rados, despendendo o Estado
indústrias c do comércio i111- com êles, mais 29.939 contos d�
plicam, natural c lógicamente réis anuais.
a ampliação e o aperfeiçoamen- Todavia, a importância t rans-
to da máquina administrativa. cendental do projeto está em
São Paulo é uma das unidades que previu o sistema de car-rci-

federativas em que a indústria, ras de livre acesso e de cargos
pelo valor e esforço de seus sem obstruções. Sim; porque a
filhos, confere ao Brasil um lu- permanência, por dois, três ou
g�u' destacado entre as nações quatro anos, numa mesma fUI1-
que suprem a mór parte de suas ção, emperra e introduz o ser-
necessidades. vidor num círculo vicioso, ca-
Forçoso era, pois. concilínr paz, até, de esterilizar-lhe a

o interêsse do público e dos iniciativa e a eficiência.
funcionários com o da adminis- Não são desconhecidos, COIl-
tração, satisfazendo tanto a esta venhamos, os salutares efeitos
como àqueles. a bem do próprio que produziu, nas organizaçõesEsfado. Por isso é que as refor- públicas da Inglaterra c da A-
mas administrativas devem, mérica do Norte, a burocracia
sempre, obedecer a êsse salutar científica e democráticarncnte
princípio. orientada.
Examinemos, ernbóra de re

lance, a exposição de motivos,
que é bem o reflexo do grandio
so plano.
Anda perto de 40.000 o nú

mero de funcionários públicos
paulistas, os quais, dentro em
pouco, formarão um quadro
úníco constituido de 32.879 car

gos de carreira, ou isolados,
de provimento efetivo ou em
comissão. Incluído o professo
rado primário, computado em

12.789, elevam-se a 37.356 os
cargos examinados e entrosados
em carreiras-troncos sob 1.400
denominações com 113 diferen
tes padrões de vencimentos.
De acôrdo com a orientação

expressa do interventor paulis
ta, o reajustamento dos venci
mentos beneficiará, de modo
geral, os funcionários que atual
mente percebem menos de
800�000 mensais, isto é, 3/4 do
total.

S. Paulo, 29. - Foram os se

guintes os jogos disputados on

tem:
Corinthians 1 e Palestra 1;
Ipiranga 5 e Comercial 1.

Renda 1:624$000.
Juventus 3 e Espanha (de

Santos) 1. Renda .941$000 (a
menor do presente campeonato).

S. Paulo, 29. - A tabela do
campeonato apresenta em pri
meiro lugar o Palestra (com 2
pontos perdidos) e em segundo,
conjuntamente, o Corinthians e
o S. Paulo (com 3 pontos per-] _

didos, cada um). I A Comprai na Cf' SA MISCE
VAD. LANEA é saber economizar:

FUTEBOL
Rio, 29. -Efetuaram·se ontem

aqui os seguintes jogos:
Flamengo 1 e Vasco O. Juiz

José Pereira Peixoto. Renda
44:221$100.
América 2 e Madureira 1. Juiz

Fioravanti d'Angelo. Renda ..
5:670$500.

S. Cristóvam 6 e Fluminense
1. Juiz Rúbem Pereira Leite.
Renda 53:053$000.
Rio, 29. - Com os jogos de

ontem, é a seguinte a colocação
dos quadros, por pontos perdidos:

1.0 Fluminense (3)
2.° Botafogo (4)
3.0 Flamengo (8)
4.° Vasco (10)
5.0 S. Cristóvam (lI)
6." Madureira (13)
t» Canto do Rio (15)
8.0 América (16)
9.0 Bangú (17)
10.0 Bonsucesso (23)•

Rio, 29. - A próxima rodada
será dos seguintes clubes: Bangú
com Botafogo, Vasco com Bon
sucesso, Canto do Rio com Fla
mengo, e Fluminense com Amê
rica.

Os apreciadores do bel canto
terão hoje oportunidade de ouvir
a voz privilegiada de um dos
grandes intérpretes da arte lírica
internacional. Trata-se de Leme
lino Silva, o" Caruso portu
guês", que há muitos anos vem

deliciando as platéias de vários
países com a magia de sua voz
e com o apuro de sua inter
pretação.
Lomelino Silva, o notável te

nor lusitano, estreará hoje, às
20 horas, no Teatro "Álvaro de
Carvalho", com um programa
finamente organizado.

É MAIS QUE UM
NOME, É UM
SIMBOLOI

Adrianinos
Para as festas Joaninas de Santo Antônio,

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

ArItlazem. Kolzias
42 .- Rua Conselheiro Mafra •• 42

São João,

Médica Espirita
Fazem anos hoje:
O sr. Pedro Siqueira;
o sr. Jarbas Pedro Pereira;
a exma. sra. d. Cecília Di

Bernardi;
o sr. Valter Silva;
o sr. Pedro Garcia;
a exma. sra, d. Olímpia da

Ter surdez catarral é muito Lu? Ferreira;
incomodo e aborrecido; por is- i a prendada Iracema Ferreira

, da Cunha, filha do nosso sau-so muitas pessôas, que tem doso conterrâneo sr. Antônioessa afecção, muito se impres- Ferreira da Cunha;sionam quando se toca nesse
assunto. Com efeito, são mui- a exma. sra. d. Olga Ramos

de Paula, esposa do abalizadotas as pessôas que sofrem de clínico patrício dr. Augusto desurdez catarral que usam apa- Paula, digno diretor do Hospirelhos de ouvir, os quaes cha- tal de Caridade de Flcrianômam a atenção sôbre sua

doença. Por essa razão - pô
de-se afirmar - que quando
não ouvem bem, sofrem zum
bidos nos ouvidos e estão pade
cendo de surdez catarral, essas Agradecimentos:
pessôas muito se alegram de Da família Fernandes recebe
saber que ha um simples re- 1 mos atencioso cartão agradecen
médio, realmente eficaz para do a nota dêste diário com res

aliviar a surdez catarral e os peito ao falecimento da exma.
zumbidos nos ouvidos, causa- sra. d. Izélia Fernandes.
dos pelo catarro. Êste remédio
é conhecido sob o nome de
PARMINT, e é obtido em qual
quer farmácia e sua dóse é
de uma colher de sopa quatro
vezes ao dia.

Êsse tratamento, por sua

ação tonificante, reduz a infla- Noivados:
mação do ouvido médio que Com a prendada senhorita
causa o catarro, e uma vez eli- Soalda Espindola, filha do sr.
minada a inflamação cessarão Vítor Espindola, proprietário da
os zumbidos nos ouvidos, a conhecida casa "Electra", ajusdôr de cabeça, o aturdimento tou núpcias o sr. Natail Pinto
e voltará a percepção ao ou- Mesquita.
vido, gradualmente. Toda pes- Falecimentos:
sôa, que sofre de catarro, sur-

j
Em sua residência, à avenida

dez catarral e zumbidos nos Rio Branco n. 64, faleceu o sr.

ouvidos, deve provar PAR- Júlio Brasil, devendo efetuar-se o
MINT. . seu enterramento às 16 boras.

Dra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142-10• ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

A SURDEZ CATARRAL
PóDE SER ALIVIADA

Eis aqui um modo simples, seguro
e comodo de consegui-lo

Vi�a Social

o estímulo de ordem finan
ceira e a manifesta tendência
para progredir, funcionalmente,
são fautores decisivos das ad
ministrações mais avançadas.
Deve, pois, haver possibilida

de de acesso em todas as car-
reiras.
Administração honesta, per

feita e produtiva é corolário de
funcionário convenien tem en le
remunerado.

tJAS CÁRIES
SURGEM NO

PROTEJA·O
(OM O

�1)iIIti/
-�ESSY* A maioria das cáries surge na junção dos

dentes. Esse é o Ponto Vital. Para protegê-lo,
o novo Creme Dental Gessy produz uma agra
davel espuma de ação ultra-penetrante, que leva
os seus elementos protetores, entre os quais o

Leite de Magnésia, aonde a escova não chega,
combatendo a fermentação dos resíduos alimen
tares que atacam o esmalte, des
truindo os germes causadores da
cárie, neutralizando o excesso de
acidez e evitando o tártaro
(pedra). Prefira Gessy que, alem
de eficaz, é econômico.

Ouça NhO Totico, de 28. 8 6a. feira, na=
Rádios Cultura (São Paulo). àe 18.30 e

22.15, e Mayrink (Rio). II. 18,30 horas,

no Rio e S. Paulo

polis;
O jovem Hercílio

Luz;
o sr. João Câncio.

Pedro

Temos, por êsse motivo, hôas
razões para acreditar que São
Paulo e os Estados brasileiros,
todos, encontrarão, aí, a solução
dos problemas que afetam e em

baraçam, muitas vezes, a admi
nistração e os serviços públicos.
Promulgada pelo govêrno

handeirante, a lei do Reajusta
menta conciliará e atenderá os
interesses máximos da adminis
tração pública: o do Estado, do
funcionário e do povo.

'�C1ESSY
ULTIMA HORA

De ante- ontem para ontem, a RAF bombardeou nova.
mente Bremen, Bremenhaven, Wesermund e outros pontos do
noroeste da Alemanha. Foi· o 20 ataque em três noites e o 950
depois que a guerra começou. Foram visados particularmente � '.\Bremen os estabelecimentos algodoeiros, as fáblicas de materrá,i ...de guerra e os estaleiros "Fock-Wult", onde se constróem sub
marinos e se armam os quadrimotores de bombardeio, e onde
se faziam, antes da guerra, os grandes transatlânticos alemães.
Os incêndios causados foram enormes. Os ingleses perderam 9
aviões de bombardeio e 2 caças.

A RAF bombardeou também a costa francesa, do Ha-
vre a Dunquerque.

�

Chegou a um ponto do Pacífico-sul a primeira força ex.
pedicionária nor te-arnericana,

•

As autoridades navais norte-americanas redobraram a
vigilância roo litoral, pois a cabem de ser presos 8 sabotadores
alemães, desembarcados de submarinos. Quatro deles saltaram
perto de Nova Iorque (em Long Island), em 13 de junho; e os
outros, no litoral da Florida, a 16 de junho. Confessaram ter
feito um curso na Escola de Sabotagem, em Berlim, e seu pla
no era, entre outros objeti vos, destruir 3 grandes fábricas de
alumínio. Traziam consigo explosivos, máquinas de relógio para
bombas-de-tempo e 150 mil dólares em dinheiro. Todos êles
eram antigos residêntes nos Estados Unidos.

*

Nas últimas 48 horas, foram raor tos na frente de Marsa-
Matruh (Egito) 2 generais italianos. São êles Ettore Baldessari
Dino Piacente.

No Egito, diante de Marsa- Salamaua foram bombardeadas
Matruh, ingleses e nazi-fascistas por aviões aliados.
pelejaram todo o dia. A aviação -

aliada bombardeia as concentra- Guerrilheiros albaneses hosti-
ções inimigas. 19 aviões do eixo lizarn as torças italianas, que se
toram abatidos. compõem de 100.000 homens.

* •

Os alemães fizeram nova ofen- O governo' alemão está pro-siva na regiãs de Cursque (a curando trocas 350 cidadãos200 krns ao n. de Carcove), mas
os russos resistem bem. Cada
vez se torna mais vislenta a lu
ta em Sebastopol.

norte-americanos, que estão re

colhidos ao campo de concen

tração em Compiêgne (França),
por 2.100 alemães que se acham
nos Estados Unidos.

Do nosso prezado conterrâneo
sr. Trajano Leite e de sua ex

ma, esposa, recebemos atencioso
cartão agradecendo-nos a nota
deste diário, com respeito às
suas bôdas de ouro.

Percival Flores

A séde do Partido Fascista
Francês na cidade de Bourges
toi depredada por desconhecidos.

Na séde do Centro de Pro
paganda nazista, em Liége, ex

plodiu. uma bomba.

Em Nova Iorque foi captada
uma notícia de Berlim, dizendo
que Marsa-Matruh (Egito) foi
tomada de assalto, esta noite,
pelas forças ítalo-germânicas.

• Londres ainda não confirmou a
As bases nipônicas em Lae e notícia.

Pecas �enuinas FORD
Só - ,-

com os cencessionanes:
Tulfi Amin «: Irmão

Cons. Mafra, 54-Caixa postal, 171-Fone 1665

o Instituto
AVISA aos Srs. Comerciantes que a Tesouraria desta

Delegacia, sita à Rua Felipe Schmidt, 37, estará aberta no
dia 29, das 9 às 12 horas, e no dia 30, das 12 às 18 ho
ras, para recebimento SEM MULTA, das contribuiçõesdo mês de maio último.

Florianópolis, 28 de junho de 1942
FRANK DE BARROS MONTEIRO. Delegado

A. ,P, dos Comerciários

LIGA DE DEFESA
NACIONAL

A (RIANCA TEVE
MORTE HORRIVEL

Rio Negrinho, 29 (' 'Estado")
- No interior dêste distrito
acaba de ocorrer um fato que
bastante impressionou a popu
lação local. Um garoto, cujo
nome não conseguimos apurar.
subiu a um pinheiro, com o fito
de catar-lhe os frutos. Descui- e
dado estava nêsse mestér quan
do, partindo um galho, pro
jetou-se ao sólo, vindo a cair
sobre um cepo velho, cheio de
farpas, que lhe entraram pelo
corpo. O garoto poucos minutos

. teve de vida.

Constituiu fáto de sino
guIar expressão civica e

patriótica a instalação da
Liga de Defesa Nacional,
realizada, sábado à noite,
no Teatro Alvaro de Caro
valho.
Foi numerosa a assistên

cia, que aplaudiu, com in
tenso entusiásmo, os magní
ficos discursos pronunciados
pelos srs. interventor fede
ra) dr. Nerêu Ramos,
desembargador Gil Costa e

capitão Conceição Nunes
Miranda.

da
Cabelos brancos 7

l\IARAVILHOSA !
LOÇÃO

CARTAZES DO DIA
2a·feira HOJE·HOJE
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CINE REX IMPERI �L
- FONE 1587 - FONE 158'1

A's 5,30 e 7,30 horas A's 7,30 horas

Astaire e < Paulette
Goddard

G E R O N I N O Amor de minha vida
Com Preston Foster e Ellen

Drew
Com Fred

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.)
Atualidades N° 35 Atual. Iníranaa N° 15

Atualidades Pathé News (jor.) Momentos de encanto (short)

Preço único: 1$500
Imp. até 10 anos

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


