
rr .
- r-_.

aieâ-�fa••$e
Reservistas navais

femininos
Washington, 7 (United)

O Senado aprovou o projeto de
lei pelo qual é criado um cor

po auxiliar de reservistas na

vais femininos de 10 a 12 mil
membros, projeto que vai ago
ra ser enviado à Câmara dos
Representantes para que se

jam votadas as emendas feitas
pelo Senado.

Era da Forca Aérea'
de um só avião

Nova Iorque, 7 (United) -

Herbert Fauntleroy, de 44
anos, alcunhado "o Aguia Ne

gra do Harlem", que fora co

mandante em chefe da fôrça
aérea etíope, que se compu
nha apenas de um avião, in
gressou no exército dos Esta
dos Unidos, como soldado.

Julgamento de
Ernani de Irajá

Rio, 7 (D. N. P. A.) - Foi
julgado ontem, na quinta va

ra criminal, o sexolbgista Er
nani Irajá. O promotor pediu
a sua condenação a vinte anos

-de prisão. Os autos conclusos
foram remetidos ao juiz, que
proferirá a sentença dentro de
alguns dias.

ANO XXVIII N. 8580

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

Fiaria lóPollS - Terça-feira. 7 de Julho de 1942

SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, 7 (A. P.) O CONGRESSO APROVOU UM .. PROJETO DE LEI PELO QUAL PER
DERÃO A NACIONALIDADE COSIARIQUENHA TODOS OS CIDADÃOS QUE MANIFESTAREM SUA ADE

SÃO AOS REGIMES TOIALITÁRIOS. ESSA LEI ENTRA EM VIGOR IMEDIATAMENTE.

I
Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos menores

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

Aposentado o prof. Em busca dos esconderüos deCardoso Fontes
Rio, 7 (C. P.) _ O presíden- Q. G. Norte-americano na zona do Canal de Pun.ornd, 7 - (Associated Press).

te da República, "consideran-
-- Patrulhas do exército e da marinha estão em ação, percorrendo as costas tropicais

do que o dr. Antônio Cardoso da América Central, em busca dos esconderijos dos submarinos do Eixo, depois de

Fontes, consagrou toda a sua t.erem sido detidos 20 individuos suspeitos. Esses suspeitos foram presos na zona do
laboriosa vida à ciência médi- Canal do Panamá e Honduras Brit�nicas. Observadores militares dizem que o lito
ca e nela tem prestado relevan- rol ao longo do Mar das Antilhas, para oeste e noroeste do Canal, oferece abrigos
tes serviços ao país", assinou naturais e. estratégicos de onde os submarinos alemães poderão partir para os seus

decreto, aposentando-o no car- ataques à navegação naqueles mares, passando pelo Canal de Yucatan, que separa o

go de diretor do Instituto Os- México de Cuba. Aviões de patrulhamento e varias unidades navais de pequeno
valdo Cruz. calado percorrem diariamente todas as enseadas e abrigos naturais da costa. Sabe-se
______________ que a aviação de patrulhamento descobriu recentemente algumas escunas que leva-
Lavai foi ouvido... vam a bordo grande carreqamento de oleo combustivel ern c quorrtídodes superiores
Berna, 7 (Reuters) - O ape- às suas necessidades normais.

lo de Laval, pedindo operários
para a Alemanha, resultou em
considerável afluência de can-

Sub-agente. nOI princip.1t I didatos, na região de Paris, se-
munclplos do E.tado. gundo o que àeclara a agência17P. I francesa. No futuro, partirão

• ,_ semanalmente quatro trens
Não mais corrl�as de para a Alemanha, dos quais

automovels I um destinado a Berlim.
Washington, 7 (United) - Já partiu o primeiro dêsses

Foram proibidas todas as cor-I trens especiais, com 920 ope
ridas de automóveis, nos Esta- I rários, dos quais 650 se desti-
dos Unidos. I nam a Berlim.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Calx. postal � 37

Rua Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

PRESO O «HOMEM DA CAPA PRETA»
Rio, 7 (C. P.) - Está felizmente apurado que não passa de

lenda a notícia que desde há dias vem pondo em grande inquie
tação a população suburbana da Central do Brasil. Pelos boa
tos, haviam fugido do Hospital de Curupaití vários doentes
atacados do mal de Hansen, que, munidos de capa preta, an

davam assaltando e mordendo as crianças que' encontravam.
Com a prisão misteriosa do "homem da capa preta", tudo se

esclareceu. Trata-se de pobre débil mental de nome J. Paulino
dos Reis, que vai ser removido para o Hospital de Alienados.
A direção do Hospital de Curupaití informou à imprensa que
dalí ninguem se evadiu.

Precisa-se,. mecânico de rádio
Procurar o Operador encarregado do Dep. de Comu.

nicações. Panaír do Brasil, S.A. Para mais informações
Rua Saldanha Marinho. 23. 7 v. --6

submarinos

HISTORleA
Em comemoração ao nosso 5°
aniversário presentearemos

Integralmente. o nosso lucro
comercial

à nossa distintíssima freguesia
Todas as mercadorias do
nosso variado

..

stock
..

PELO CUSTO REAL
de 8 de Julho a 8 de Agosto

na A MODELAR

FOTO
Em nosso "placard", ex

pusemos hoje uma fotografia
que bem merece ser con

siderada histórica. Trata-se
da cena da aproximação de
um escaler do vapor bra
sileiro "Parnaiba" ao costa
do do vapor espanhol "Cabo
de Hornos", no mar Caribe.
Como se sabe, o" Par

naíba" foi torpedeado por
um submarino do "eixo", e
era comandado pelo nosso
coestaduano Raul Diegoli.
A fotografia foi tirada de

bordo do "Cabo de Hornos",
e no escaler se vêem 19 tri
pulantes, entre êles, ao leme,
o comandante Diegoli.
E' um documento vivo do

barbarismo totalitário.

Professores feitos escravos
ESTOCOLMO, 7 (A. P)-

Os jornais suecos publicam
informações de Oslo, segun
do as quais 700 professores
noruegueses estão sendo
submetidos a trabalhos for
çados, pelos nazistas, na

segião de Kirenef, extremo
norte da Noruega. Esses
educadores-frisan as mes

mas informações - estão
serido obrigados a trabalhar
nas mesmas condições que
os prisioneiros soviéticos.

Cabelos brancos 1
MARAVILHOSA !

LOÇÃO

Morrendo de fome, 'aos milhares
Nova Iorque, 7 (United) - A emissora de Londres in

formou que, segundo uma declaração do Ministério de Infor
mações, feitas pelo govêrno exilado LIa Grécia, em Londres,
40.000 pessôas morreram à mingua em Atenas, de outubro de
1941 a janeiro de 1942, enquanto que, em março último, se

registou a média de 500 mortos diarios, pelo mesmo motivo.

23.500 aviões e t 00.000 tanques AVISOWashington, 7 (United) - A Casa Branca anunciou que de
o presidente Roosevelt assinou um projeto lei que destina 42
bilhões, 820 milhões de dólares para as' despesas do exército.
A cifra inclue 11 bilhões e 316 milhões para a construção de
23.500 aviões, 10 bílhões :e 948 milhões, para a construção de
quase 100.000 tanques e outros equipamentos motorizados.

Washington, 7 (United)
O Departamento da Marinha
comunica que o destroyer nor
te-americano "Show", que os

japoneses haviam dado como
afundado em "Pearl Harbour",
foi totalmente reparado tendo
voltado ao serviço ativo nas
melhores condições, ,

Cachorro paqueiroPerdeu se um cachorro de
raça paqueiro. cor marron.
de nome «Duque». Gratifica-se
à pessoa que o encontrar e o
restituir ao dono. residente à
rua Tenente Silveira, nr. 12ft.

3v 2
Feleceu, em Petrópolis, uma tia

de Charles Boyer
Petrópolis, 7 - (Pelo cor

reio) - Faleceu aqui a sra.

Virgine Boyer Bau, aos 74 anos
de idade. A extinta era de
nacionalidade francesa e,
segundo se informa, tia do
ator cinematográfico Charles
Boyer. Vivia em Petrópolis há
muitos anos.

DR. JOÃO DE ARAUJO
Especialista em doenças e operações

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.

Oscar dos Santos Pereira e IZulma Candemil Pereira
nartícínam aos parentes e pes
soas de suas relações. o nas
cimento de seu filh9 NÓRTON

IFpolis.. ft-1-9ft2.
........_---_.::

3 v-I

2.500 mortos, por dia
Moscou, 7 (United) - De

fonte autorizada informa-se
que as fôrças nazistas têm ..

2.500 mortos por dia no setor
de Cursque, onde se luta inten
samente. Em oito dias de ofen
siva, portanto, as colunas ata
cantes foram desfalcadas de
20.000 homens. •

� E SÓ.LI DA PARA O�A
EXISTENCIA SADIA

0RiO' ,r�l� O M,!�!�ot ex��lel0efoitpro!t�e�u�� Escritório de contabilidade Os portos estão desorúanizados
Rabelo enviou à imprensa a se- oratório ele ocasião". Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil . Moscou, 7 (United) - No- cia dos terriveis ataques da
guinte nota: Seja como fôr, penso que s. excia. Organização de escritas, sistema econômico, tícías procedentes de EstocoI- RAF. Por êsse motivo registra-
"Os jornais publicaram com a não foi feliz em relembrar o epí-

•

controle perfeito. mo adi�ntam q�e, segundo in- se atualmente "grande ínquíe-notícia do batismo do avião "Sal- sódio bem como ,e sobretudo, a ex-

O f b d d AI tacã
danha da Gama", um breve dis- clamação pejorativa aos brios dos rganl·za�a-o Comercl-al "atarl·nense ormaç�es rece 1 as a ema- �çao" entre os marujos e es-

curso do almirante Raul Tavares, dignos republicanos adversarios ele V U nha, fOI pro?lamado O estado tívadores nazistas, cujas atíví-
em que vinha relembraela a ex- Saldanha da Gama. Como humilde Rua João Pmto n, 18 Fone 1.467 de emergencia em todos os dades estão inteiramente para-
clamação atribuída ao almirante soldado de Floriano, que teve a portos do Reich, após a desor- lisadas.
Saldanha da Gama: "Basta, bandi- honra de, aos 15 anos de idade,

OI'" '"I Id d
. -

da nelos raí
dos", ao tombar, ferido ele morte combater ao seu lado, lanço for- Imas' armas e mUI O·S· SO a os

gamzaçao provoca a pe os rai-

pelas armas do govêrno legal do mal protesto, afirmando simples- des da RAF.
ínclito e benemérito marechal Flo- mente a s. excia. que não eram As informações recebidas,
ríano Peixoto, no combate de Cam- bandidos, e, sim, ardentes defenso- Lahang, (EE. UU.), 7 - (United Press) - Durante um discurso ôb

-

d" Ieiante os industriais elo Estado de Michigan, dedicados à produção bé- so re a nomeaçao o gau .el-
po Osorio, com o qual o almirante res da ordem legal republicana, os t " d H b K f
encerrou a sua carreira de mona r- que combateram e derrotaram fra- lica, o tenente-general Brehon S. Sommerville, chefe do serviço ele er e am urgo, au '-

quista impenitente". gorosamente Saldanha da Gama, abastecimentos do exército, declarou que as fôrcas militares norte-ame- fmann, para as funções de di-
"Não sei se s. excia. espósa o I na sua última e desastrosa invés- ricanas contam com uma arma para eleter o tanque com canhão de retor das Minas e Navegação

conceito desairoso e ofensivo aos tida contra as hostes intemeratas 88 mm. que as fôrças alemãs utilizam no deserto da Africa. O tenente- do Rei h dí t
.

Ih
'"

bli I f d I R' G d d S
' general Sommerville não deu maiores detalhes a respeito e, logo e111 O eicn, a ian am que o pri-er01S repu icanos que c e en e- c o 10 ran e o ul, de Julio de �

ram as instituições contra a retró- Castilhos, glorioso estadista, honra seguida, disse: "Enviamos tropas para o exterior em proporção que até meiro ato do novo titular foi a
grada e malfadada arremetida mo- e orgulho elo Brasil". _ (Ass.) Ge- os militares mais otimistas consideravam impossivel há seis meses publicação de uma proclama
narquista de Saldanha da Gama, neral Manoel Rabelo, Ministro do atrás. Enviamo-las a todos os continentes e através de todos os mares, ção, dizendo que fôra investido
ou se usou "Basta, bandidos" como Supremo Tribunal Militar". não obstante a escassez de barcos. À medida que diminua essa escassez, d d

.

e diminuirá, enviaremos mais e mais tropas". e po eres lImitados, para
••••••••••• -5E �•••• fi .�.•••• conseguir a regularização dos

• .., • Convocação de Reservistas para MATANDO ITALIANOS transportes marítimos e da ad-

FILH I M E I V· I
O 8' R. A. M. ministração dos portos ale-

• A A A O • LONDRES, 7 (Associated mães.

•• • • • •• Rio, 7 - O ministro da l�nrfeosrsm)-aUmquerad60io l' rteaCll�abnidoos Segundo as mesmas infor-
Guerra autorizou o comando mações, grande número de na-

• Todas deve us n..

'!Ir' a· _ da 3a. R. M. a convocar re- foram mortos e 100 feridos vios mercantes alemães foi

•
- I servistas para o 8°. R. A. M., se- em recentes choqes verifi- destruido nos portos de Ham-

e diado em Pôrto Alegre, de con- cados na fronteira albono- burgo, Bremen, Luebeck, Em-
• • formidade com as instruções iugóslava. ... Iden e Rostock, em conseguên-• � • do Estado Maior, relatívamen- I

• • te ao mesmo decreto. Como se

• (OU REGULADOR VIEIRA', • sabe, idêntica autorização o
ministro deu recentemente ao

• A MULHER EVITARA DORES • comando da 2a. R. M.

: Alivia as Cólicas Uterinas :. Caspa 1 LOÇÃO ltIARAVI·

• Emprega-se com vantagempa- • _LH_O_S_A_! _

• ra combater as irregularidades • Reparado o «Show»
•

das funções periódicas das se
•uhcras. E calmante e regulador

• dessas funções. •
• J' FLUXO-sEDATINA, pela SUA •
• �� '!i;I ,� I comprovada eficácia, é muito re- •:'"i'r��'1

�

'ceitada. Deve ser usada com• ,.;;;--\\�1 . confiança. •

•• . I'�t ?:--- FLUXO·SEDATINA encontra-se •
cC"". F HA: 'lMAt em toda parte. •

•••••••••••••0•••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De quem é a culpa ,•

Use Ventre-Livre
• •

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é· purgante

* *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

---,--------------------------------------------------..

Curso de Voluntários Ide Defesa Passiva
Rio, 6 (C. M.) - Com a eficiente

colaboração da S. O. ('l., de profes
sores brasileiros e norte-america
nos, do Office Of Coordenation Of
Inter American Affairs e de coor

denadores e alunos da Escola Té
cnica de Serviço Social, o Curso
de Voluntários da Defesa Passiva,
continúa realizando trí-semanal
mente o seu programa, na Escola
Nacional de Belas Artes.
Após a apresentação e discussão

do plano do programa prático
idealizado pela Escola Técnica, nos
vários setores da ação privada e

desenvolvidos pela Técnica Norte
Americana Miss Louise Kiennin
gero os alunos voluntários serão
selecionados para que cada qual
possa melhor exercer suas ativida
des. Em seguida, miss Louise Kien
ninger irá orientar praticamente
uma parte de alunos dos Cursos
de Socorros de Urgência e Enfer
magem, no Hospital S. Francisco
de Assis e o professor Vineli Batis
ta orientará a sua turma se utili
sando provavelmente do Hospital
Miguel Couto.

Representantes:
MACHADO & Cia.

Até O dia 22 não haverá
carne na Sui�a

Genebra, 6 (Rreuters) - Não
se poderá mais vender nenhu
ma espécie de carne, na Suiça,
até o dia 22, enquanto que não
se poderão abater quaisquer
animais, de hoje ao dia 20 de
julho - diz um despacho de
Berna para Vichí.
Tal medida foi tomada com

o objetivo de assegurarem-se
suprimentos adequados para
os meses seguintes.

�\iFF"_'A* 4. ,� " .. ii' �". ','1' "-I,

A pirataria submarina
Não há otimismo em consí

derar que a batalha do Atlfm·
tiro norte está vencida pelos
aliados, porquanto as notícias
sucessivas da chegada às Ilhas
Britânicas de enormes com

bôíos, carregando suprimentos
de materiais e homens, e per
feitamente intactos, mestra que
a campanha submarina (lo
Reich foi afinal jugulada na

quela região marítima. Partín
do dos Estados Unidos I' Cana
dá, e com escala na Islândia, a

navegação do Atlântico norte,
tendo vencido um período de
contra-choques violentos, eu

trou numa fase de quase ab·
soluta segurança, o que sem

dúvida representa um grande
passo no seu tido de manuten
ção do esfôrço de guerra das

nações unidas, repercutindo I.como fautor preponderante pa
ra o resultado final da guerra,
Aliás (conttnüa o Correto da

Manhã) a solução favorável
lograda pelos aliados para ga
rantia da ínvulnerabtlídade de

seus cornbôíos nas regiões se·

tentríonaís da América e Eu
ropa, oferece a presunção de
que, logo que uma articulação
de defesa e proteção seme

Ihante fôr adotada 110 Atlânti- :
,

co médio e sul, o que já está
sendo encaminhado satísfato-
rtarnente, a traíeoeíra campa
nha submarina <lo Eixo nas

águas dêste hemisfério será,
uma vez }IO[, todas, tornada
inoperante e finaJmellt€' des
t.ruida.

INDICL\DOR MEDICO
IISTITUTO DB DIAGNOSTICO

CLIIIOO !

Dr. Djalm., Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça]
Com prél1ca nos hospitais europeUIIClínica médica em geral, pediatria,
doença. do sistema nervoso, apare-

Ibo gentto·urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clfnlca com o
dr. ManooI de Abreu Campauarlo
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de f1sioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

flORIANOPOLIS
------------

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

Em tôrno da .. esquadra francesa
Genebra, fi (R.) - Na reunião do gabinete francês, na última se

mana, presidida pelo marechal Pétain, é provavel que tenha sido discu
tida a situação da esquadra franecsa. Parte da mesma encontra-se em

Teulon,' outras unidades no pôrto marroquim) de Casablanca, e outra

esquadrilha consideravel em Alexandria.
Acredita-se que o gabinete debate a resposta a ser dada á Hitler,

caso êste queira qualquer porção da esquadra francesa controlada por
Vichí e qual, a ação a tomar no caso de eventualidades que possam sur

gir em conexão com fi parte da esquadra sob vigilância britânica e111

Alexandria.
Além das questões da ordem internacional, espera-se que o gabi

nete considera a situação interna da França, particularmente em rela-
ç'o '0 úll;mo ",d;do do Hm", rel,Uvo , ">oh '''"'Ih,dom r"n�""1A�!�Odi�l?p�V�eg�eATF��.I���i�E I-O-r-.-�-en-t�-�ia-Oga-_�"o'niz I

MÉDICO
Empresa 'Jaeger & Irmão Cirurgia e Ortopedia.

S 'd d FI i
-

I' à t
'

b d Cliniea e Cirurgia doai as e or anopo IS s erças e sa a os torax. Partos e doençasSaídas de Porto Alegre para Florianopolis de senhoras.

Salão DO centro às quartas e sábados CONSULTORIO:
ALUGA-SE um ótimo salão, Saidas de Araranguá às quartas. Rua Trajano, 33.
próprio pi escritório ou casa sáoados e domingos Diariamente das 15 às Dr. LAURO DAURA McEIDRIUCRINGAIAecomereial, sito à Rua João

I A

I
17 horas.

IPinto, n° 9. Tratar à Rua Fe- Aqente em FlorlanopoUs: M RIO MOURA HESID�NCIA: Ex-interno da cadeira de CUnica Cirúrgica da Faculdade
lippe Schmidt, 19. (Casa PRAÇA 11'> DE NOVEMBRO Almirante Alvim. 36 de Medicioa. Ex-estagíárlo do serviço de Proctologia
Doura). 15vs-7.���=:====�=�=========����. Telefone o. 751. do Hospital Humberto I, de São Paulo.

----f Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento

I
----

sem operação e sem d�!":...de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
. tratamento da GONOruu..IA CRONICA, no homem e na mulher, por proce-

Dr. R.,m ,'g·lo
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra

� Vermelho. Pêlos supérflUOS. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.
CONSULTAS: Das 10 As 12 e das 3 As 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel. 1663.
RESIDtNCIA: Rua João Pinto, 9. - Tel. 1607.

Si V.S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêao, calor e mal
estar na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do
estômago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite,
preguiça e moleza .geral, língua suja, quentura na garganta, mau

gôsto na bÔC8, mal estar depois de comer, indigestão, mau hálito,
arrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre, asi
as, ancias e vontade de vomitar, nervosismo e outras alterações
da saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua porque
não se trata como deve.
Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs

tancias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intesti
nos, que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas,

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e
trata tão penosas doenças.

Notícia de última hora

----,------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assístente da Clíní ca
Ginecológica da Facul

I dade Nacional de Meoí-

I cína e do Hospital Psi-

I
quiátrico do Rio de

Janeiro.

I CONSUlTORIO: R. Tra-

1'1,.1
[an o 33. Das 13 às 15 hs ..

RESlD�NCIA :
Rua Trajano, 35.

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

(Profs L. Burkhar dt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencla A rua Esteves
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE

CLíNIC�
MEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

Corpo clínico: Drs, Djalma Moellmann, Ricardo GEJtts
mann e Aurélio Retolo

Dentro de poucos dias será inaugurado em Flortanó
poiis à Rua João Pinto n. l!l. (Sobr.)

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Clube Civil Catarluense, sob a presidência do sr. capitão
Asterôlde Arantes e fisca1izado pelo SOf. Franklin Ganzo

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

Matricula: 15$000. - Mensattdaüe: t5$OOO.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

v. 28

, ...... -iO;, ..,.

CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSUL "(ORlO:
Rua Felipe Schmldt=-Edilt
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Pnone: 1392 -

AU.ande a chamados
14

Ralos X, Ralos ultra-víoletas e infra-vermelhos, On
das curtas, Cístoscopía, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádíca,
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

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu ta!: A' tarde, das 3 às 6

1 Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialistt em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Apetr, i�:t)}. m=nto e Lonza Prátloa no Rio de Janeiro

Consultas diariamente pelata�d��h:�sdU \� \\ l:o::so:as
Consultório: Rua João Pinto n_ 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA' DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabe�a-Pesco�o
Dr. ARMINIQ TAVARES

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

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 146L-Residência 145õ

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sc1úde e do Hosuital de Caridade

Ausente durante o corrente mês.
O MARIO WENDHAUSEN - (diplomado pelar. -

Faculdade Na'!:.
de Medicina da Universidade do Brasil)

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

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultórto: RUn Felipe Schmidt r, 38 - Tel, 1426
Restdeucl»: Rua Vtseo nd e de (' 1],0 f \) u. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A lIOfTE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA Dl�eto�a:'�a�:SP9:1Florianopolis
Residência e Consultórtc: 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 1.644

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO .. • 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i EQUITATIVa TERRESTRE, ACCIDENTES ! i I � II� : .ej =1·'-1 I
: E TRANSPORTES, S. A. : i U�:D:�::A:O:ER:. :• c A P I T AL·· SULTADO o POPU.. : I

: Subscrito: 3.500:000$000 Realizado:. 2.600:000$000 : : LAR DEPURATIVO : 1.1! Matriz: RIO DE JANEIRO : : DO SANGUE : :
: (Avenida Rio Branco, 125) : : :
• DIRETORIA • •• ••• • A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMODr. Affonso Penna Junior--Presidente •• U Fígadc o Baço, o coração, o Estômago, os ••• Dr. José Mendes de Oliveira Castro--Vice·Presidente • • Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• Charles Barrennes-Diretor • • nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •Dr. João Proença··Diretor • • belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. ••• Dr. Roberto T. Boavista--Diretor • • Inofensivo 80 organismo. Agradável como Iícôr, •O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
• CONSELHO FISCAL • • como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- •
.• • • matísmo da mesma origem. _ •MEMBROS EFETIVOS • • VALIOSAS OPINIOES •• 'Dr. Guilherme Guinle •• o ELIXIR d1li», dada a sua Atesto que apliquei muitas I• . base. é ótimo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
• Dr. Cesar Rabello • • tamento da Sífilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados •
• Dr. Heitor Beltrão t" • te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis. •... cal é a única possível. .f' (a) Dr. Benedito Talosa. Ca) Dr. Rafael Bartoletil •• SUPLENTES: • I •

•• Dr. Carlos de Saboia Bardeira de Mello 1.:1: '8. 0)••••••••••••••••••••Ernani Coelho Duarte
• Dr. Arthur de Lacerda Pinheiro • O voluntario mais· jovem das forças: Gerente Gera/:-R. CASSINELLI : belgas na Grã-Bretanha· • DADOS RELATIVOS AO ÚLTIMO EXERcíCIO, • Londres, (INTER-AMERI- Na França não ocupada, meu
• ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1941: • CANA) - Um rapaz de 16 companheiro soube que tinham
• • anos e meio, que se tinha eva- sido presos numerosos belgas
• Receita de prêmio 14.045:8121500.. dido da Bélgica em setembro quando se preparavam a fugir

Sinistros pagos 5.691:9811700 • último, acaba de chegar à In- para a Grã Bretanha. Perdeu• Bônus e Dividendos aos Acionstas 383:3331300 • glaterra. Será o mais jovem a coragem e deixou-me, pro-• • voluntário das fôrças belgas curando regressar a Bruxelas.
• Reserva 3.749:0471200 • na Grã-Bretanha. Contou as- Eu dirigi-me a um porto, na

· • Opéra em : Incêndio-Tra"sportes-Responsabilidade • sim a sua ousada aventura: esperança de achar um navio
Civil-Acidentes Pessoais-Acidentes do Trabalho. "Fazia as minhas humani-I que me levasse à Inglaterra• • dades greco-latinas num Liceu I ou, pelo menos, à África. Infe-

" • Agentes 'gerais em Santa Catarina: ' de Bruxela�. Todos �s Am�us ca-llizmente, os gendarmes fran-
• • maradas sao pro-brttânícos e ceses pediram-me os documen-
• MACRAOO & CIA. • sonham em se alistar nas f'ôr- tos e tiveram que me prender.
• • ças belgas ou na RAF. Teriam Devo esclarecer que esses gen-

Ã Ó partido como eu, se soubesse darmes, que vinham do Norte,· • RUA JO O PINTO, 5-CAIXA POSTAL 37-FLORIAN POLIS •. como chegar a terras de liber- foram extremamente corretos• • dade.· Segui o exemplo de um comigo e que mostraram mais
• • primo meu, de 18 anos, que ti- simpatia pelo general De Gaul-
• PARA SEGUROÇ;, DE V DA: • nha tentado, com sucesso, a le que por Pétain. Puseram-me
• A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL •• av����rade bicicleta com um �:oliis�erdade algumas horas

• dos meus amigos de 16 anos. Aquí começa a parte mais �- _• FUNDADA EM 1896 • Na França ocupada, onde todo dura da minha viagem. Não
• • o mundo odeia os alemães, não posso dar, porém, mais deta-
••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• tivemos que tomar grandes lhes sôbre o caminho que se-
----------- - precauções. Para não mostrar guí, como muitos outros bel-

"SABOTEURS DA REVOLUÇÃO" NA FRANÇA

I
nossos documentos de identi- gas. Andei de prisão em prisãoA imprensa controlada pelos nazís insurge-se contra os dade, nunca parámos num ho- e passei por um campo de con-

patriotas que descreve como "saboteurs da revolução". "L'Ef- tel ou numa estalagem. centração, onde estive 4 me-
fort" diz que a grande maioria de franceses ainda não com- Cuidado com Dormiamos nas estações. Um ses. Tudo o que posso dizer é
preende que não se póde permitir oposição ao novo espírito. essa tosse! dia, quando nos preparavamos que suportei muito bem as pri-Em toda a parte, gente que não tem aprendido nada da ex- O para atravessar uma ponte vações e que me sinto em "boa
periência, está tentando solapar o difícil trabalho da recons-

Pel'toral de Anacahul'ta guardada por alemães, um tra- forma", pronto a servir na
trução .. Lançam mão de todos os expedientes para fazer a sa- balhador francês avisou-nos aviação, se me aceitarem. To-
botagem da "nova ordem". de que talvez nos pedissem a do o meu' sonho é fazer algu-E N· f' d b t

. - � alivia-a Imme-m Ice OI esco er a uma enorme orgamzaçao de par- dia tamente. A documentação e que seria pru- ma coisa para ajudar os Alia-tidários do general de Gaulle. Cêrca de 20, incluindo duas mu- dente que nos disfarçassemos dos a libertar a minha pobre- venda, agora,lheres, vao ser julgados por Conselho de Guerra, em Marselha, lambem em vi. de operários. Chegou até a em- Bélgica".por terem impresso e distribuido panfletos e jornais secretos. drospeq�eno8. prestar-me sua ferramenta de -----------I

trabalho, que exibimos osten-

IOF IL
Para limpar metal sivamente, podendo assim en-

e cristais ganar o "boches", que nos dei-

PRA-rico e
xaram passar sem a menor

desconfiança.ECONÔMICO Mais longe, numa outra pas-
sagem dificil, encontramos um
marinheiro francês, que viaja
va, como nós, de bicicleta. Dis
se-nos que um dia ou outro to
maria também o caminho da
Inglaterra, e para prova dos
seus sentimentos aliadófilos,
ajudou-nos a esquivar a vigi
lância dos alemães ..

Resfriado
do Peito

Friccione este poderoso unguento no
pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que R
respiram. Corta amaioria dos resfria.

dos da noite para o dia.

V'-39
rasa Precisa-se alugar" uma. casa no cen
tro ou não longe do centro
da cidade, com 3 quartos,
garage e outras comodidades
para Iamílía de tratamento.
tntorma çõ es pelo fone 100fl.
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MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finaliJade,
em ,condições vantajosas.

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo. ftft -- A
RIO DE JANEIRO

COMPANmA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Maio

I
� No sorteio realizado em 30 de

,

Junho �e 1942 toram sortea
i, das '1.8 seguintes combtnacõee:

U G
N ·T 5
WZH
K' G J
F O P
J V E
G V L
C K L

O

Os portadores de títulos em

rígõr contemplados são con
vidados a receber o reem
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gerais:

LIVONIUS & DIA.
BLUMENAU

Nilo interrompam o paga
mento regular das mensalída

des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
nabllltem imediatamente os
seus títulos. E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDADE para
revígorar o mesmo e evitar a

perda do direito sôbre o sor-
�eio e salvar as auas

economias.

Dôrdedente?

..............._ _�
.•......... � '

O'

ç
M ce._•

Forno para Padaria
Vende-se um forno de íer

ro dup:o, marca Gebrueder
Oberle, de Baden, para pa
daria ou Iàbrica de biscoutos,
ou outra indústria qualquer.
Acompanha-o planta, para
nova montagem. Cada chapa.
de ferro tem um metro e ses
senta e seis centlmetros d e

largura e tres metros cinco-

lenta
de comprimento. For

nalha, independente do inte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centíme
tros, comprimento dois e me
ío metros. Forno aquecido

I com lenha.Dois graduadores
de calor. Informações na

gerência. doESTADO. 15vp -15

···········.··�••••••••••••••••••••• n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· . '.

.· . \' .

I A CA$IÂ -rase �aM.O$ I• f •• ará durante todo o corrente mês a mais sensacional liquidação de todos os tempos .'• •

: Lãs-Sedas lisas e estampadas-Casacos-Boleros de pele-Martas-Capas para homens e senhoras, etc: :
: Mais de 2.000 metros em retalhos-Descontos de 20, 30 e 40.1' em· todos os artigos. :
I :
: Vendas só a dinheiro :• •

! Visite hoje·mesmo a Casa Três Irmãos, à Rua Felipe Scbmidt, 22 !• •• ••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os .Que tráem a Pátria!Um telegrama do Recife conta I mesmo castigo, Está claro que ain-
que, em consequência da prisão de legítima provocada pela baixeza' da falta alguma coisa a ser escla
uns espiões alemães, foi também do crime. I recida pelo inquérito feito em tôr
detido () engenheiro brasileiro Luiz Mandar o espião confesso para no dêsse caso impressionante, ora

Eugênio Lacerda de Almeida que, a prisão confortável de uma ilha, registrado pejo noticiário telegrá
a serviço dos agentes nazistas, se até que o tempo lhe apague a nó- fico. Mas a responsabilidade da fir
dirigira a Natal afim de colher da- doa infamante, não é positivamen- ma que subvencionou a espiona
dos completos e aproveitáveis sô- te maneira prática de se punir a gern ressalta claramente das infor
bre os trabalhos de defesa naquela traição, verificarla em meio de cir- mações,
base nacional. O criminoso não

I cunstâncias que nos causam in- E é indispensável também que
ponde negar a hedionda colabora- ! quietações. O crime cometido por não se deixe sem uma corá de
ção por êle dada aos inimigos do !Luiz Eugênio Lacerda de Almeida censura a leviandade com que a

Brasil, prestando serviços de trai-! deve ser apreciado com a inflexi- direção do serviço técnico de unia
ção, por encomenda da firma I bilidade que se impõe, nesta hora base mostra os planos de defesa
Herm. Stoltz que, como mais 0u-1 gra�'e, ,p�ra o cont�nente. E to��s a um forasteiro que vem pedir ser ..

tros existentes neste país, custeiam \ os indivíduos associados ao espiao viço.
e orientam - vamos dizer livre- Ibrasíleíro devem ser submetidos ao ("Correio da Manhã")
mente, porque ê a verdade .- in
do esfôrço contrário aos interes
ses da nossa defesa e favoráveis
aos projetos de conquista do na

zimo.

�,�---------------------------------------------,-��

SEJA SUA

Á SÁUDE DÁ MULHER
Processo por extorsãO

?J

COMO ÇORRIGí.LA?
Frequentemente a alimentação não contem a

taxa de cálcio necessária à formação dos
ossos, nem proporciona energias pega au

xiliar o desenvolvimento. A EMULSAO DE
SCOTT é tônico alimento sem rival pois feito
do mais puro óleo de fígado de bacalhau,
constitui o mais eficiente reconstituinte

EmULSAD DE SCOTT
S-ôniur cúv.,�

Concessão especial aos
italianos não-fascistas

S. Paulo, (E. S, P.) - Por determinação do major- Olinto de Fr-ança,
os italianos dignos, que não sejam declaradamente fascistas, que não
estejam fichados na Ordem Politca e que não sejam considerados sim
patizantes da política dos países do "eixo" conforme já foi publicado,
estão dispensados de salvo-condutos, podendo transitarem livremente
dentro e fora do Estado,

Entretanto, êsses cidadãos dr-vem requerer, com urgência, ao supe
rintendente da Segurança Política e Social, aquela isenção,

Do requerimento, isento de quaisquer emolumentos ou firma reco

nhecida, deve constar: 1°) nome por extenso; 2<') filiação (pai e mãe);
:-1°) nacionalidade (pais c cidade de nascimento); 4°) residência; 5°) es

tado civil.
Os requerentes devem fazer. prova mediante a exibição de carteira

"Morlêlo 19" da certidão de registo, do título declaratório, ou, na falta
dêsses elementos, da carteira de identidade oficial, da qual conste a

nacionalidade.
Aos italianos que sutis façam as condições acima estipuladas, será

fornecido um documento que os isentará da apresentação de salvo-
conduto.

J á será insistir inutilmente, por
que ninguém o ignora, dizer-se que
a quinta-coluna subsiste organizada
entre nós. E por mais que ela mes
ma se incumba, por meio dos seus

cooperadores de todos os matizes,
em espalhar o contrário, as verifi
cações feitas aqui e ali teem reve

lado onde está a verdade em toda
a sua tristíssima nudez. Também
se sabe de há muito, desde a últi
ma conflagração, qual a extensão
das atividades políticas de dissolu
ção e suborno das grandes firmas
tentas espalhadas pelo mundo.
Mas não se deve deixar de lado a

a participação vergonhosa de gen
te nascida na nossa terra, em to
dos êsses planos contrár-ios ii so

berania nacional.
Esse caso denunciado pelo des

pacho do Recife não é o primeiro.
Outros houve de menor gravidade,
mas de importância semelhante, e

só se admitiria a sua repetição,
com impunidade, se não possuísse
mos leis severas e não tivéssemos
quem, com o necessário patriotis
mo, que não se aprende a ter nos

cursos particulares, soubesse apli
cá-Ias.
Afinal, dos crirnes lodos parece

que o mais grave é o de alta trai
ção, principalment« numa hora
como a atual. E não se póde C011-

siderar que êste deva classificar-se
entre os cr-imes políticos de outra MOTOCICLETAespécie, contra os quais também S�

legislou dando vigor à lei. São Paulo, ("Estado") - O su-
Se é êste um momento em que Vende-se uma em perfeito perinten�ente (�a Seg�rança Políti-
I d t:l 1.

'
• ca e Soc131, major Olmto de Fran-ca! a um eve mos rar f e que :)- e8t�d?, por preço de oca81110. I ça, agindo contra os funcionáriosdo está, achando-se o Brasil em Dirigir-se à ca8a n". 187. do e falsos funcionários da Superinten-

causa. a impunidade em que fica- Saco do Limões. 5\'- 5' dência de Segurança, que vinham
rem os renegados da própria na- i extorquindo ou tentanto extorquir
cionalidade inegavelmente deixará MOVEIS

I dinheiro dos cidadãos das nações
i do "eixo", prendeu, por interrné-

ver que. �á outros criminosos a êle
1 dio do delegado Fernando Braga

aeu!nphcIUdos. . . Vendem-se 1 ebureaus en- i Pereira da Rocha, o 2° suplente dooNesse terreno, o sentimentalismo .

d 1 á
.

i 2° sub-delegado da la. Círcunscrí-
é sempre máu conselheiro. Quando verDlZB O e

.
arm riO env.

-

ção Policial, Saulo Barros Morais,
.

. ',' ,draçado, prõprío para gabí- que também exerce as funções de
se acha em �'OgO o Intel esse supre- J nete médico, dentário, etc. guarda-sanitário do Departamento
mo da, naçao, desapare�ell� todos Rua Saldanha Marinho 30 d�� Saúde do. E�tll?O, porque, no
os m?t� vo� de eornplac�ncIas. A •

5v 5 dJ� .30 de maio último, com a ��n�-transigência com a espionagem e plicidade de Leonel Alves de 011\ er-
.

'

. . ra, ajudante de motorista e ex-in-
e deslealdade abre caminho as ati- «Bongalow» vestígador policial, tentaram extor-
vídades sorrateiras dos indivíduos quir um conto de réis ao italiano
venais e despreziveis contra a uni- ALUGA·SE um "bungalow' Antônio Mazzetti,
dade e a estrutura social do país. com todo o conforto. Ve r e Não possuindo a referida quantia
A !

-

ti
-

f tratar à ruo Joínvíle, no. 10. na ocasião, a vítima deu UI11 sinál
mor eraçao no cas igo nao orne- G de 100$000 aos indiciados, prome-

ce uma .medida exata da reação lOV8.· 8 tendo-lhes entregar os 900$000 res-
tantes em dia que foi préviamente

!.!I�H.-!,!!1�··T=Eii·N·IIHIUiAiI.".I·J·U··I·z·lIo···1
mareado.

iii. Antes, porém, o fato foi levado
ao conhecimento da Ordem Politi
ca. que surpreendeu os acusados
em flagrante. Saulo, cuja responsa
bilidade criminal ficou evidencia-

I da, fazia-se, ainda. passar por
.•� "doutor", afim de melhor impres-�I. GRANDE CRIME síonar sua vítima.
R ' li Em poder de Saulo' foi encontra-

I- CASAR DOENTE I
do um documento, em que anotára

" nomes de pessôas que julgava in-

FAÇA EXAME MÉDICO desejáveis ao nosso país. as quais
ii I pretendia procurar, para explorá-
Iii ANTES DE CASAR- SE E lar'nterrOgado, Saulo alegou que

fg.a.. TOME O POPULAR I
agira no interesse da Ordem Polí-

::II tica, "nada mais tendo feito do que
investigar uma denúncia". Seu

II DEPURATIVO companheiro de façanha, porém,

I
'não teve dúvida em confessar, sen-

'='..�.�:!' 11�"LIX [R 914
do de notar que foi exonerado da

r. Policia por irregularidades no
exercício de suas funções.

':0
O inquérito foi encerrado e entre-

55= A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO • gue ao delegado da Ordem Política,

ii O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, 08 •
sr. Ribeiro da Cruz.

EI Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
iii nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •
i=.11 belo, Anemia. Abôrtos � faz 08 indivíduos idiotas. •_.H Inofensivo 80 org8,:oismo. A agrBdavel .11::II como um licôr I

iiil O ELlXIR 914 està aprovado pelo D,N.S.P. como • ADVOGADO O "Donau Zeitung" ainda declara de tempos a tempos
iii auxiliar no tratamento da Sífilis til Reumatismo III Praça 15 de Novembro. 23 que se conseguiu, finalmente, destruir as guerrilhas sérvias. Mas

&In da mesma origem 1111 10 andar (Altos do Café alguns dias depois 'o iornal sérvio de Goebbels tem de confessar

�:·_..i.. �. FaLAM CELEBRIDADES MÉDICAS 1= Bubi). - Fone 1.1168. que a batalha está novamente travada. No fim de Março so na-
_

Sobre o preparado ELIXIR A composlçllo e o Babor a- zis fizeram a triste, descoberta de que os valorosos lutadores pe-
:==! .914. devo dizer-lhes: sempr,' gradavel do ELIXIR «914, re- la liberdade não só têm os seus centros de oposição nas mon-�=;; que o lenho empregado, em comendam-no como arma de • V d!.!:= os casos de indlcaçllo apro- 18011 manejo para o público en am_5e tanhas da Bósnia e do Montenegro, mas tambem têm' quartt:is
.n priada (Ilfills em varlns dF no combate á sífilis, quallda- • ... secretos em todas as cidades e especialmente na própria capital,I:n 1ft", t t t ,. .

ln- ...uas man es açues os ralOul dei que requen emen e 8- • Famlhas que se retiram para Belgrado .

..! tados têm sido 8atlsratorlolo, orovelto no Ambulatorio da
•

ci. • fóra do Estado vendem diver Em cada bairro de Belgrado hà um numero de celas !lecre-
IDI rola são rapldoB e du"ueili. MaternIdade de Santa Maria. '

•

II . . • 50S objetos de uso doméstico a tas, todas sob o comando supremo do general Mikhailovitch.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. SUvestre PI8IV. preços de ocasião. No Saco dos

I
Estas celas fazem a coleta de fundos, exercitam novos soldados,

• • Limões, casas ns. 185 e 187. mantêm comunicações regulares com as províncias e estão sem·

•••••••••••Ii.I..........
.

Svs.3 pre prontas para recomeçar a luta.

•••••••••••••••••••••••••
• •

:SANG1JEJNOI_:
: Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadato, :
• Arseniato, etc. •

•• Os Pálidos, Depauperados, ••
• Esgotados'. Anêmicos, •M8gr08, Mães Que Criam,
• Crtunças Raquíticas rece- •
• berão a tonificação geral •
• do organismo com o •
• •
· .� .
· � .

1
•••••••••••••••••••1•••••

Dr. elerno G. .

Galletti Organlzavão subterranea em BelgradO

v. S. procora representações 1
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de 45

anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos. n .. Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. BDas comissões.

OFA Organizacão
de vendas
da Fábrica

Palavra de Leão ...
Londres, 6 (R.) - Segundo

a sua prática usual" ao inva
dir um país, os govêrnos ale
mão e italiano, segundo se re

vela. acabam de publicar uma

declaração prometendo respei
tar o princípio de "o Egito pa
ra os egípcios". Destaca-se
nesta capital o quanto valem,
efetivamente, as promessas
dêsse quilate, o que todo mun
do já sabe, Uma vez que o exér
cito e a Gestapo tenham
ocupado o país, passarão a

servir-se do seu território e

povo como mais lhes conve

nha, pouco se importando com
as promessas anteriores.

Ofertas à Caixa 2286, São Paulo

Registradoras ��Ameríca'
Moderntsslmas, registrando com impressão até 999$900.

Venda em 12 nr estações por 2:950$ a titulo de propag.m
da. DISTRIBUIDORE� GERAIS NO BR \SlL- CARÚ & CIA

. RuE' Ría chue.lo, 44 A.-Rio de Janeiro
HONRAR A INDÚSTRIA NACIONAL, FICANDO BEM SER
VIDO
�·-• ...s.u _

A corajosa cidade de Tromsoe
Tromsoe, Noruega. é um dos cerrtros principais de

oposição a Ouisling. No fim de Março, o Comissário Ter
boven mandou muitos dos mais preeminentes habitantes
da cidade para o novo campo de concentração de Seles
tal. "por razões preventivas". Osruaais ficaram especial
mente exacerbados por uma revista posta em cena no

teatro de Tromsoe; no meio de outros personagens, opa
receu um ator que imitava Hitler." Entre os estridentes
aplausos de uma assistência 100% anti-alemã", escreve o

jornal de Ouisling"Fritt Folk", • 'um ator mascarado e

vestido à Hitler ridicularizava o salvador das raças ger
mânicas". Causou bastante tristeza". continuava o jornal,
"notar como os espectadores se riam às bandeiras des
pregadas quando o genio crciativo da Alemanha moder
na foi degradado no palco como objetivo de risada".

O teatro foi encerrado e o átor principal e seu ge
rente foram encarcerados.

oma salaAloga-se
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlCA, à 'rua
Esteves Junior, 135. V 27

Q "O Aluga·se um,nar. para solteiro.
Informação nesta redação.

Svs·4
-

Os bens da «L.A.T.I.»
Rio, 6 (C. M.) - O minis

tro interino da Justiça pro
feriu o seguinte despacho ao
indeferir requerimentos em

que as Linhas Aéreas Trans
continentais Italianas S. A.
(L. A. T. L), pleiteavam auto
rização para utilizar fundos
provenientes da venda de bens
de seu acervo:
"O produto da requisição ou

alienação, autorização de bens
da L. A. T. L, sociedade anôni
ma, com sede em Roma, Itá
lia, autorizada a funcionar no
Brasil pelo decreto n. 6.108, de
15-8-40, deve ser recolhido in
tegralmente ao Banco do Bra
sil nos expressos termos do art.
2° § 1° do decreto-lei n. 4.166,
de 11-3-42, e art. 3° §§ 2° e 4°
da Portaria n. 5.408, de ....

28-4-42, baixada para sua fiel
execução".

VENDE·SE OU ALUGA·SE
Uma casa de moradia. nova,
construída de material de lei, à
rua Nestor (Vila Mariano), 'em
João Pessoa, (Estreito). Informa
ções à rua Vidal Ramos, 65.

7vs- 6

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142'1°. ando Telef.
22·1092- Rio de Janeiro.

o ADVOGADO ACACIO ftfO-
BEIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

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

• A • II .'., "
Residência: La PortaHotêl

apartamento 112.
Caixa-Postal 110-Fone: 1277

DevoluçJio de propriedades à
«Standard Oi! (ompany»,

Nova Iorque, 6 (R.) - Segundo
anuncia o "Wal! Street Journal",
a Suprema Côrte de Justiça do Mé
xico resolveu ordenar a devolução
à "Standard Oi! Company" das
duas grandes propriedades que nie
foram expropriadas pelo govêrno
mexicano, em 1938.
Essa decisão da Suprema Côrte

fez reabrir, na opinião geral, a

tl'... rstão das expropriações das
propriedades petrolíferas ameri·
canas ordenadas naquela época
pelo govêrno elo México.
México, 6 (U. P.) - A chance·

laria anunciou que o México paga
rá aos Estados Unidos oito mi·
lhões de dolares, correspondentes
à primeira quota de compensação
pelas expropriações petrolíferas,
sem esperar O reajustamento dos
planos referentes à divida do Mé
xico aos Estados Unidos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DURIO TE8PBBTIJIO
RedaçIo e OftclnU l. Rua

Joio PiAto .. 11

Tel. 1022 - ex. ptalat

ESTADOtlb

-

ASSINATU1tA8

X. CapJtah
A. .

SemMtre _ ••••

TrlmMtre ••••••

II&. ••••••••••••

No bterlorl
AD•.

e

•••••••••••

Semestre .••••••

Triaellà'e ..••••

011 originais, mesmo nM pu.

blicadoa. n10 seri<> devolviclol8

A direçAo não III! respunsabi·
liza peIoa conoeitoe emitidoe

Doe artJaoe UBiDadoe
'* �

V.S. J A' PENSOU NO FU·
TURO DE SUA FAMILIA?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes rr." 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurando-lhes o pão
de cada dia.
Cbrretor em San ta

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

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

PIANO
VAnde·se um piano, BORO,
em ótimas e ondlções. Rua

Esteves Junior, 48.

CASAS Precisa com-

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

30v-26

""'S-8-0Ou e nol 1�1-Fa-r-m-á-c-ia-t-,E-s-p-er-a-n-ça-,,-'Ic o N TEM do IOITO ELEMENTOS TONICOS: Farmacêutico NILO LAUS
ARSENIATO, VANADA·
TO. FOSF OROS.CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.61t2� �

(Defronte à casa Heepcke)

O, Pílido,. Depaupe"do"
E'Cjot.do" Anêmico" Mie,
que cri.m M.grol, Cri.nça,
r.quític." receberio I toni·
fic.çio ge,,1 do org.ni.mo

com o

Sa n OU e n o I

Hoje e amanhã será I sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopltiu.

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observ&ncia no receituário médicl

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Sccíednde Cooperativa de Responsabilidades.
Limitada

Banco de Crédito Popular e .Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano n.O 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertlttoado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.-- ------

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
I ������IiI2,��&.iIiJ����fll§J��i51i1121{§JlI1iHllfillllillillllll1i1li1liJlII! C6digos usados: MASCOTTE Ia. e 2a. edição

IX! FLORIANOPOLIS

rt1 EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
� ......_ Para casacos e � Emprestimos - Descontos - Cobranças00 �

III e ordens de pagamento.liI

as-d ' I
· Tem correspondente em todos os Municípios do Estado

!. vastl OS." U tlma li) Representante da Caixa Economlca Federal para a venda
00

'IíIe III das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
til d III semestral, em Maio e Novembro.
III pa ronagem, [§J Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
IA] III de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

ifJ� VI-sI-tem a CASA SANTA ROSA li) Mantem carteira especial para administração de prédios.
IA] Recebe dinheiro em depósito pelasIXI melhores taxas :

II t. rua Felipe Schmidt, 54 [I gf� tl!��:�:IÇãO Iretírada livre) ��
Qtf �. c/c AYiso Prévio 6%
JllIi1!21rill1l11i1f21�l9.l111 i1tllil���12I[fJ5ã�i1f§I12I�1IJ�12It11i1[i1ll1t111l1111l1� Ace1{� p�:::�a:��opara receber venCiment::/O em to-

:------�..,��=-- das as Repartições Federais, Estaduais e Municlpahi.30v. alt.·21

ESTRANHA ONDA DE MORTES NA LETôNIA
Desde que os alemães invadiram a Letônia, tem havido

numerosas prisões e execuções de patriotas letões que se re
cusam a aceitar o novo regime. Em 24 de março, por ordem do
Chefe da Polícia de Segurança da Letônia, foram fuzilados
na praça da cidade vizinha, 34 camponeses pertencentes à al
deia de Audrini. Suas mulheres e filhos foram presos e a al
deia foi consumida pelas chamas. O mesmo aconteceu no dia
seguinte a 47 camponeses da aldeia de Morduki, próximo de
Ludza. No caso de oposição entre as classes educadas, os mé
todos da sua liquidação são mais delicados. Estas pessoas mor
rem "de repente", vitimadas por "doenças" extraordinárias ou
"desastres". Entre letões bem conhecidos que têm falecido re
centemente, contam-se Ivanda Kaija, escritora, o professor
Tentelis, antigo ministro da Educação, Júlia Skaidrite, atriz,
Minna Dzelzkalne, escritora de contos para crianças, e Carlis
Zale, o bem conhecido escultor da estátua da Liberdade, des
truida pelos alemães.

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

Rua Felipe Schmidt,34 ISv.alt.ll
-

Companhia c Alianca �a Baia lt
Fundada em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimos

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:0\)0$000
Reservas, mais de • 54.700:000$000
Responsabilidades assum idas, • ;1.929.719:000$000Receita • 28.358:717$970Ativo em 31 de dezembro • 85.964:965$032Sinistros pagos • 7.323:826$800Bens de raiz, (prédios e terrenos). 22 354:000$000

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

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & Cil.

Rádio: Telegrafia - Electricidade CASA MISCELANEA, distribui
AULAS NOTURNAS Início dia dora dos Rádios R. C. A. Victor,
2 de Junho-Rua João Pinto, Vávulas e Discos. - Rua Traja-

13, Sobrado. no, 12.

OLEOS-CERAS-CRINAS-PELES-POAIA
-FIBRAS-MAMONA-PAINAS

Compra-se à vista, qualquer quantidade. Aluga-se um piano Pleyer,

I
Ofertas e! amostras para: I

em ótimo estado. Ver e tra-
HANS PISK, Caixa Postal 2041 - Rio de Janeiro. tar à rua Conselheiro Mafra

=- 71 A. • 15vs-2

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i e_DoAS I•
•

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
• das melhores fábricas do país, são �: encontradas nos balcões da -
• •

; Casa SANTA BOSA ;• •
• •
• Díáríamente recebemos novidades e
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1.514 :
· -. .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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desenvolvendo os seus trabalhos bre", que funcionam diar iarnen- _.....

de assistencia social. O Institu- te acendendo à media de 35
to Espirita Dias da Cruz, man- pessoas.
tendo o único albergue noturno
de Porto Alegre, conquistou di
reitos à gratidão de número
enorme de desventurados, que
ali se abrigam diariamente, con
tra o frio e a fome.
Desde alguns anos, outra so

ciedade espirita vem realizando
grandiosa obra de assistencia e I dade, situada à rua Avaí, teve
caridade. Referimo-nos à Socie- I

lugar a distribuição de coberto
dade Espirita Ramiro D'Avila, res e outros abrigos a cerca de
com séde à rua Avaí, 653. Ten- 800 pessoas, em sua grande
do institui do um departamer.to maioria, mulheres e crianças.

Por decreto recente da Inter
ventaria Federal a Secretaria do

A outra organização dessa Interior e Justiça passou a de

pia instituição é o "Inverno do norninar-se Secretaria da Justi
Pobre", encarregada da distri- ça, Educação e Sauder
buição anual de agasalhos aos *

desamparados, a qual vem tun- Foi designado, pela Interven-
cionando há alguns anos. Ainda: toria Federal, para responder
ontem, na séde daquela socie- pelo expediente da Secretaria

da Viação, Obras Públicas e

Agricultura, durante o impedi
menta do respectivo titular, o

sr. dr. Udo Deeke.

o uru c o

as

VERDADEIRAS

PASTILHAS

LDA
remedio eficaz

para evitar e tratar

eis ROUQUIDÕES, os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

licença do D. N S P N0 186
de 26 de Fevereiro

de 1935 or§j"> Q

Eucalyp'OIO,

P. Alegre, 7 (C.P.; _ Já es-

tá quase concluida a estrutura Pelo presente edital, ficam as

de concreto armado do edificio candidatas abaixo mencionadas,
que servirá de nova séde para o classificadas na prova escrita,
Instituto de Belas-Artes do Rio convidadas a comparecer, neste

de Grande do Sul. Devendo, por Departamento, dia 8 - quinta
estes poucos dias, ser tundida a

I
feira _ para iniciarem as, provaslage que cobre o oitavo pavi- práticas de que cogita o edital

mento do alteroso edificio e já
I
desta Repartição de 18 de maio

estando bastante adiantados os último:
trabalhos de revestimento das 1 - Alina Vieira de Sousa
paredes _ em grande parte já 2 - Orlete Abreu Ferreira
.evantadas - calcula-se estarem 3 - Berta Kersten
completamente concluidas as 4 - Maria das Dores Ouriques
obras no decurso do mês de se- 5 - Adir Silva
tembro ou primeira quinzena de 6 - Eisa Dutra
outubro. Poderá, assim, con íor- 7 - Lia de Carvalho Marques
me já fôra anunciado, realizar- 8 - Lidia Botto Guimarães.
se nos meses de novembro ou Florianópolis, 6 de julho de
dezembro, dêste ano, a inaugu- 1942.
ração festiva das novas instala- ARI RAMOS CASTRO
ções

.

dêsse conceituado e tradi- Secretário do Concurso.
cional estabelecimento riogran- 2 v.-1
dense de ensino superior das
Belas-Artes.

G.I,.:d;""__'n...' ...• ..
·

...==.....• ...ã'íf�.........,...
-

__..•...-rft..."f__...

Vida Social
Fazem anos hoje:
A sta. Lígia Mancelos

Moura;
o sr. João Atanasio, comer-

ciante;
o sr. Domingos Garcia Junior;
o sr. tenente Alcides Mar-

ques:
o [o vem Valmor Prates Gon

çalves;
o interessante garotinho Hen

r.que-josé, filho do sr. Luiz
Eugenio Beirão, contador.;

o menor Mário Inacio, filho
do sr. Jorge Políbio Coelho,
funcionário da LO,E.;

�
Noivados:
Com a prendada senhorita

Benta Jacques contratou casa

mento o sr. Mauro Duarte
Schutel, funcionário da T'exaco,

*

Nascimentos:
Acha-se em festas o lar do

nosso prezado conterraneo sr.

Oscar dos Santos Pereira, pelo
advento de seu filho Norton.

Alemão traidor
Buenos Aires, 7 (Iteuters)

- A associação italiana anti
fascista emitiu uma declaração
dizendo que, a-fim-de compen
sar os crimes praticados por
seus concidadãos fascistas ita
lianos, os anti-fascistas resi
dentes na Argentina, queriam
oferecer o seu sangue para so-
corros às vítimas da guerra.

Irmandade do Senhor Bom Jesus
dos Passos e Hospital de Cari-

dade de Florianopolis

AV·ISO Assuntos reterentes
11 à Irmandade do Se
nhor Jesus dos Passos e Hos
pital de Caridade, serão día
r i mente tratados' exclusíva
lllênte no Escritorio dessa
I istituição, das 10 às 11 1/2
horas, com o Irmã9 Procura·
dor Geral Alvaro Tolentino
Sousa, à Praça 15 de Novem
bro.16 (Pavimento terreo)
Florianópolis, 6 de Julho

de 1942.
JULIO PEREIRA VIEIRA, Se
cretario 8v· 1

o novo edifido do Instituto de
Belas-Artes

ColeçãO de selos

I
V d b AUXILIE A COM-en e-se uma, em orga· BATEL.A COM O

Consultas: Das 14 às 17 horas. nizada, a preço de ocasião.

_Ru_a_Vit_or_M_eir_ell_es_18_-r_an_da_r. T_ra_t_ar_n__e_st_a_re_d_aç_ã5_0�S 1 1 �1�I�U:�iH�I�111�:[I�I��IU�ll�'!I�
Cartâzes do dia

Requereu sua inscrição na

Ordem dos Advogados do Bra
sil, secção de Santa Catarina,
o bacharel Alfredo Pessoa de
Lima.

do "Brasil Presos todos os jogadores ÚLTIMA HOR.Nprofissionais em S. Paulo Os aliados já afundaram ...S Paulo, 7 - Disposto a pôr 5.285.000 toneladas de naviosRio. 7 (C. P.) - O sr. Lou- I tempo à jogatina profissional mercantes do "eixo".rival Fontes, diretor geral do desta capital o secretário de *

DIP, indefer,iu o pedi?o torm'7' Segurança determino:l o reco- Pela primeira vez, tanqueslado por �ose Y��ash:ro, ex.d.,,- lhlm�nt? �e tod?s os jogadores americanos, tripulados por ame.

f(�to: do l�rnal .

Brasll Asahi', ao PI e�;dlO d.a Ilha .An�llleta, I rica nos, tomaram parte na luta

dl�:lO em lm�ua japonesa, qu.e se tendo ja partido a p:'lmelra,le- do norte da Africa. Sem perda,
edlLav� em :ao Paulo, pedindo va, na qua� ,e lllc�u�dO �, cel�- I alguma da sua parte, essas
reconsideração do ato que lhe bre banqueir o de bicho João I máquinas destruiram várias ou-
cassou o registro. No mesmo Turco, presidente do clube 10-1 tras do" eixo"
despacho o diretor do DIP man- cal dos Fenianos. '�
dou arquivar o processo. Caspa 1 LOÇÃO lllAUAVI- Teria sido ferido ontem o

LHOSA 1 gral. Rommel, numa das fases
da batalha do Egito,

\� A

&110m pflnt VOCE
NUNCA é cêdo demais para

usar Kolynos. As crianças,
especialmente, precisam da pro
tecção superior que só Kolynos'
lhes pode dar.
Porque Kolynos não só con

serva o brilho dos seus dentes
e a saúde de suas delicadas
gengivas, mail também pro
tege-as contra muitas infec
ções perigosas que têm origem
na bocca.
É facil habituar as criancas _

ao uso de Kolynos, porque elÍas �-�--"'"
adoram seu agradável e ref'res
cante sabôr,

fttmlJelll!" ,

Cassado o Registro
Asahi"

fRIO
Depois de "O Estado"

haver ontem entrado em

circulação, o Departamento
de Estatística telefonou-nos,
informando que em s. Joa
quim, bem como em outras
localidades serranas, continu
ava a nevar abundosamente,
registando o termômetro 4
gráus abaixo de Zero.

O Serviço de Meteorologia
gentilmente nos informou que
a menor temperatura regis
tada, êste ano, na capital,
foi de 4 gráus e 8 décimos,
no dia 20 de junho. A 5 e

6 do corrente, foi de 5 gráus
e 8 décimos. Hoje: 7 gráus.

Como se vê o frio, êste
ano, tem sido excessivo. Não
parece haver lembrança de
inverno tão rigoroso. O que
nos vale é que não tem
sido ventoso nem chuvoso.
Em tempo:- Em nossa

noticia de ontem, deviamos
acrescentar que a neve tarn.
bem foi observada nos altos
morros de Capivarí. Também
há um «pastel" por emen

dar. Onde saíu «Iéste», de
via ser <oeste».:

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

-É CONCENTRADO

;,MPERTINENTES E IRASCíVEIS
Quem vi ve em sociedade precisa

iprcndcr a controlar-se, a não dar
o cavaco, isto e, a núo se impaci
-ruur ou se i rritar com as peque
nas contrariedades que surgem a

cada instante. Isto é tanlo mais im
ior-tantc quando somos obtigados,
por profissão,a lidar com o público.
jUClll não consegue controlar-se e

a qualquer propósito dá expansões
a impcrttnéncias e a irascibilidade
'. porque não aprendeu a dominar
se ou então se acha doente.
Há vários estados morbidos que

rredispóem os indivíduos à ímpul
-ibilidade explosiva, tornando-se
incompatíveis para certas funções
c, mesmo, intoleráveis no próprio
seio da família. Estes casos exigem
assistência e tratamento médico.
Trata-se muitas vezes de estafa f'i
.ica ou mental que requer, para a

cura, apenas repouso e mudança de
clima. Outras vezes o mal decorre
ela perda de fosfato, que exige bôa
ilimcntaçâo e mcdlcaçãn fosfórica.
Para esles casos indica .. se o Tono
fosfan da Casa Bayer.Com algumas
injeções o paciente volta ao seu es
íado normal, desaparecendo o ncr
vosismo responsável pelas impa
ciências e irascibilidades. As pes
sóas ([ue por ofício são forçadas {I

servir ao público devem, pois, tra
tar-so, servindo-se inicialmente des ..

las injeções, que lhes mclhorum em

poucos dias o estado geral, pondo-
3S em condições de melhor resistir
aos inevitáveis embates da vicia, e
isto tanto para o próprio hem, co
mo para o (la família e dos que de
les se acercam.

Gabinete

Recolhido à prisão o
oral. Flores da Cunha!
Rio, 7 (A.N.) - Comunica o

Departamento de Imprensa e

Propaganda o seguinte: «O sr,

Flores da Cunha, ex-governador
do Rio Grande do Sul, apresen
tou-se às autoridade daquele
Estado, afim de cumprir a pe
na a que. foi condenado pelo
Tribunal de Segurança Nacional.
O sr. Flores da Cunha foi trans
portado, ontem mesmo, por via
aérea, para esta capital, sendo
recolhido, pela policia civil, após
o seu desembarque, ao presi-

I dia
da ilha Grande.

Departamento de
Sande Pública

Provas de habilitação para o
cargo de Auxiliar de

üísnensãrtn
EDITAL

FRACOS.
ANtMICOS

Cabelos brancos 1
UARAVILHOSA!

Vichí ordenou a formação de
um exército de 100.000 homens,
"para atuar onde fôr necessá
rio" .

TOMEM

�nho CreDsota�o
"SILVEIRA"

Grlnd. T6nico

TORPEDEADO O
«PEDRINHAS»

Rio, 7 (A. N.) - A Agência
Nacional acaba de distribuir a

I'seguinte nota: "Segundo infor-
mações recebida da nossa Em
baixada dos Estados Unidos o

navio brasileiro "Pedrinhas" foi

torpedeado no dia 26 de junho
último. Os seus 48 tripulantes
desembarcaram a salvo em São
João do Porto Rico, não haven
do portanto vítimas a lamentar.

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Gargauta do

DR. TULIO RAlllOS
Assistente efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Anl]rade" na Policlínica
Geral do Rio de .Ianeíro, com curso

de especialização e prática de ouví
dos nariz e garganta no Serviço do
Prof. David Sanson, na Policlínica de

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

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

DOENCAS DA PELE
E SIFILlI

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. narasítcses. furúnculos,

úlceras.
Tratamento das eteccões do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

As tropas do "eixo" estão
com falta d'agua, no Egito,

i devidos aos bombardeios dos
aviões aliados contra Tobruque
e Bengasi.

A's 7 e 9 horas

Com Victor Francer;

Cine Jor. Bras. 2x75

Preços: 2$000, 1 $500 e 1 $000
Imp. até 18 anos

•• 11____

A aviação anglo-americana,
operando no deserto líbico, des
truiu centenas de caminhões de
abastecimentos destinados às troo
pas de Rommel. no Egito.

�

Dentarão
Cirurgião-dentista JOSÉ C. DE BORBA «(alô)

C�i�a s���oCii���d:=l'Especialistn em moléstias de
senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es·

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLAS'l'ICA DO PERíNEO ._ Hérnias,
htdrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemor-roídes e vario 800 camponeses croatas
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitais de Florianópolis. foram fuzilados pelos i tali-
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I'
anos.

Fone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diaria-

mente, Berlim reconhece que os
_.. _ britânicos tomaram a lnlCl-

Belo gesto dos anti- ativa, na bata,�ha do Egito.
fascistas italianos
Detroit, 7 (Reuters) - Max

Stephen, "maitre" de um ho
tel, foi condenado, por crime
de traíção, em virtude de ter
auxiliado a fuga do seu compa
triota tenente-aviador Krug,
de um campo de concentração
canadense. O govêruo não so
licitou a pena de morte para o

alemão traidor, que é a pena
máxima, em tempo de guerra.

Moscou informa oficial
mente que os alemães chega
ram. ao rio Don e que a situa
ção ameaça tornar-se crítica.

�

Ao largo das ilhas AlE�u
tas, submarinos norte-ame
ricanos torpedearam 4 des
tróieres japoneses, sendo 3
perto de Kiska, os quais fo
ram afundados, e I perto de
Agattu, que ficou envolto
em chamas.

CHAVES Perdeu-se uma

argola. contende
rês chaves, DO trajeto das
nas Tr ej- no, 'I'tre de nte s a
é o Mercado Público. Gra

I tilica-se fi quem a encontrar
e entregar nesta redação.

3V-1

Comprai na C'� SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

É UMA DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PAR.A A FAMILIA
E PARA A RAÇA

Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.
Executa todo e qualquer trabalho concernente

à Odonotologia
Material de 1· qualidade

Rua Deodoro, 16

A's 7,30 horas A's 7,30 horas
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
1- FONE 1602 - _. FONE 1581 - FONE 1581

A virgem louca AndyHardy e a
granfina

Complemento Naéional (D.F.B.) Com Mickey Rooney e Judy
Garland

((A CARTA)
Com Bette Davis e Herbert

Marshall

Complemento Nacional (D.F.B.)

Complemento Nacional (D.F.B.)
Cine Jor. Bras. 2x16

Cine Jor. Bras. 2x86 Preços: 1$500 e 1$100
Innp. até 14 anos

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

_ ..-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


