
Lavai, o "inimigo de todos os povos livresSt'�;")';WASI:",INGTON, 17 (R�) -- EM CONSEQUÊNCIA DO INGRESSO DE LAVAL NO GOVÊRNO 1).' .�.VICHls o DEPUTADO GOSSET AFIRMOU QUE A REPÚBLICA FRANCESA TERA SEU "C, M!'
PLETO E INGLORIO FIM", CASO SUA FROTA DE GUERRA SEJA ENTREGUE AOS ALEMÁE�
OUTRO DEPUTADO· CONSIDEROU O SR. LAVAL "INIMIGO DE TODOS OS POVOS LIVRES".
FINALMENTE, FOI SUGERIDO NA CÂMARA DOS REPRESENTANTES QUE, DIANTE DA RE
MODELAÇÃO DO GABINETE FRANCÊS, OS ESTADOS UNIDOS OCUPEM TODAS AS POS-

SESSÕES FRANCESAS NO HEMISFÉRIO OCIDENTAL.

Ecos e Notícias 1\Foi promovido o sr. Luiz Pa
checo dos Reis, coletor das Ren
das Federais em Campo Alegre
para idêntico lugar em Canoi
nhas.

�

O Conselho Nacional de Caça
'resolveu aprovar o desenho pa
ra a matriz do selo pró-fáuna,

_ a ser instituido em benefício de
respectivo serviço mantido pelo
Ministério da Agricultura.

O referido selo, que será do
valor de $200 e conterá a efígie
de uma ave, será impresso pe
la Casa da Moeda.

*

Querendo concretizar suas ho-
menagens ao presidente Getúlio
Vargas, pela passagem de seu

aniversário natalício, a colonia
sírio-libaneza do Rio de Janeiro
vai oterecer à Força Aérea Bra
sileira um avião com o nome

de "19 de Abril".
*

O ministro da Fazenda, de
WAfNi$Mi.&*,ªIil'$'*liMt4�m:,*f*. de ;

Aviões equipados com
motores brasileiros
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Curitiba, 17 - No dia 19
partirão daqui os aviões "Ge
neral Portela" e "Brigadeiro
Eduardo Gomes", ambos equi
pados com motor "Brasil", os

primeiros inteiramente cons
truidos no país, sob a orienta
ção do tenente-coronel João
Pessôa Cavalcanti, diretor da
Fábrica de Curitiba, estabele
cimento industrial do Mínisté
rio da Guerra. Os aviões serão
conduzidos por pilotos e mecã
nicas paranaenses e conduzi
rão mensagens de felicitações
ao presidente Getúlio Vargas,
com centenas de assinaturas
de membros do govêrno, repre
sentantes de centros culturais,
sociedades beneficentes. ope
rárias e sindicatos, estando a

partida dos mesmos incorpo
rada ao programa oficial do
festejo natalício do presidente,
neste Estado.

Horrível matanca!

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

Os nazistas hão de tramar... A

Imposto de Renda

França -Iaveltzade» não quer
a invasão da EuropaLondres, 17 (R.) - Foi anunciado que o govêrno de Vi

chí tem preparada a mobilização da zona não ocupada da
França.

Londres, 17 (R.) - As notícias sôbre a atitude da Fran
ça, de oposição a qualquer movimento de invasão da Europa,
foram transmitidas por um dos correspondentes do "Times"
da Fronteira franco-suíça. Diz essa informação textualmente:
"Além de ter oferecido ao Reich todas as garantias de que a

França resistirá, com o máximo de suas forças, a quaisquer
tentativas de desembarque anglo-amerícano na Europa, o go
vêrno de Vichí já ultimou os planos para mobilizar parcial
mente a zona não ocupada da França, na previsão de desen
volvimentos mais graves na situação européia, interessando
a segurança nacional .francesa".

Londres, 17 (R.) - Comentando a situação criada pela
volta do sr. Laval ao poder, o "Daily Telegraph" diz que os

nazistas empregarão todos os esforços para criar um "inciden
te" entre a França e a Grã-Bretanha, metendo a pique uma

das unidades da esquadra francesa e lançando a culpa dêsse
ato sôbre a Inglaterra.

Além disso, os nazistas poderão provocar uma ação bri
tânica contra a esquadra francesa, caso obriguem as unida
des francesas a proteger os comboios germânicos e italianos.

acordo com o parecer da Dire
toria Geral, mandou arquivar o

processso em que Leopoldo Olin
ger, coletor das Rendas Federais
em JoinvilIe, no Estado de San
ta Catarina, pede que seus ven

cimentos sejam equiparados aos

dos coletores de 2a classe, por
ter aquela exatoria passado de
3a para 2a classe, uma vez que
a elevação de classe das referi- IN bEi ii !ii íi iH • n.

das estações arrecadadoras não

VON RUNDSTEDT VAI P /lft " I FR "N� "
proporcionará majoração de pro-

. 11 11 11 11 Vil
ventos aos seus serventuários. Londres, 7 (R.) O marechal As torças alemãs na França�

Von Rundstedt, o mais repu- contam com um efetivo de
O interventor federal do Es-

tado de todos os generais ale- cerca de 20 dívísões, pelo me
tado do Rio autorizou que, da mães foi nomeado cornandan- nos, e, ugora, serão romanda
verba proveniente do <Serviço te d� to-ras as forças alemãs das pelo mesmo ofie"�1 que es
da Lotería», se ia entregue ao

na França. magou a resistência polonesa,diretor geral do Departamento O referido militar encontra- rompeu as defesas francesas
de Educação a quantia de ...

se atua.mente no quartel-ge- em Sedan e se lançou pejas es. Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
200:000$000, destinada às Caixas .

d d
. Geral do Rio de Janeíre, com curso de especialização e prática de ouvidos.

neral de Hitler, devendo partir tepes ucranianas, sen o ctí- nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson. na Policlínica de Bo-Escolares.
* nrevemente com destino a Pa- do, entretanto, pelas forças do tafogo - Rio de Janeiro.

ris. marechal Tímoshenco. Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 1009
Na Base Aérea de Florianó- 9' 2 h S dEssa nomeação constitue a Diariamente, das as 1 oras -

egun as, quartas e sex-
polis toi classificado o oficial Boston que, entre os nossos ar- mais importante das medidas tas das 17 às 19 horas
in tendente 10 tenente Oscar· -

d
..

t
A

Itigos ln ustrrais, que em ogra- adotadas pela Alemanha no
.------------ .--------------

Aires de Sousa.* do singular êxito, não apenas ocidente nos últimos meses e O homem do
ICombol·os entre as Ime'r·easDe acordo com a estatística naquela cidade, mas em outros demonstra a ansiedade de m- guarda-chuva I Icentros comerciais de New En- tler em proteger 3Ul retazuar- Curitiba, 17 (A. N.) Faleceu

organizada pela Procuradoria h d
-

gland, estão as galoc as mo er- da contra possível invasão bri- como indigente, internado no
.Geral do Distrito Federal, o

nas, artigo genuinamente bra- tânica. Asilo São Vicente de Paula, Washmgton, 17 (A. P.) -- Espera-se qne a questão dosnúmero de casamentos e des- b
. . "

sileiro, da matéria prima à mão O "tuehrer" já iniciou uma desta Capital, o macróbio Hi- com 010S �eJa a m�us importante a ser tratada, hoje, quandoquites, na capital brasileira, de .

d I f t t d J t d D f dde obra, e cuja aprimora a con- série de medidas de proteção pólíto Sales, com 112 anos de s�.e e uara a erceira re.ulll�o a un a e e esa o Hemis-
1936 a 1940, foi o seguinte: f' d d

-

30 dfecção conquistou a reputação de de sua retaguarda com a des- idade. Era um tipo original. ena, es e a sua orgamzaçao, em e março. A propósito,1936 - 11.244 casamentos e I
-_

I S W 11 d 1 "O""melhores galochas" à venda truícão da auto-Idade do ma- Durante sua longa existência o sr. ,umner � e� ec arou: .' pnm.eIro problema da Jun-
221 desquites; d

�.

ta se d b f dnos aludidos merca os. rechal Pétain e -dando poderes apenas, como úníco bem, pos-
ra _a orga.lllzaç.a.o os com. 010S, a im e assegura: uma

1937 - 12.474 i casamentos e f t
'

Tamanho foi o interesse des- ditatoriais a LavaI. Agora Hi- suia um guarda-chuva, objeto navegaçao mais e icien e e mais segura, entre as Americas".
225 desquites; ,.

d N
1938:- 10.947 casamentos e pertado na América o. arte tler está pronto para usar Vi- de que jamais se separou até o

pelo referido artigo - contínua o chí em seu próprio benefício., momento da morte.370 desquites; representante consular brasilei-
1939 11 080 casamentos e-

.

ro - que um interessado já co-
416 desquites; gitou da aquisição de até um

1940 9 870 casamentos e-

.

milhão de pares, cifra que pa-
481 desquites.

• rece astronômica, mas que nada

O ministro Barros Barreto, do tem de exagerada para um país
Tribunal de Segurança Nacio- de 133 milhões de habitantes,
nal, requisitou das autoridades dos quais, alta percentagemrcom
policiais do Estado de S. Paulo padrão de vida *elevado:
a abertura de inquérito para
apuração da queixa apresentada
pelo sr. Rui Lima contra "A
Continental L tda".

EstA. trlate, me. amlr T
Te•• broJlq1I1teT EaU. 00. t.a.eT
a lei de N0••0 8ellllon
116 te INlITIl o CONTRAT088••

A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nes

ta Capital, à rua João Pinto n° 18, oferece seus serviços a fir
mas, sociedades e pessoas físicas, para o preenchimento de
declarações do imposto de renda, cujo prazo para entrega ex-

pira em 30 do corrente.

Cubichev, 17 (U. P.) - Infor
ma-se que os alemães passaram
pelas armas 10 mil russos na
cidade de martopol, situada no
mar de Azov.

Perdem 10.000 homens por dia
Moscou, 17 (R.) - Fontes bem informadas anunciam que

sómente dentro de um mês seria possível aos alemães assumir a

ofensiva, devido às condições do tempo.
Acentua-se, por outro lado, que os alemães estão perdendo

a média de 10 mil homens por dia e que é à custa de enormes sa

crifícios que mantêm a: posse das cidades importantes como Car
cove, Cursque e Taganrogue.

Pró defesa nacional
Porto Alegre, 1':' (A. N.) -

Intensifica-se cada dia que
passa, nesta capital, a campa
nha para coleta de metais para
a defesa do Brasil, encontran
do a iniciativa o mais decidido
apoio por parte da população.
Sábado último, um bonde da
Companhia Carrís Portoale
grense percorreu todas as li
nhas, realizando coleta. A Cia.
Carris e Rádio Farroupilha es
tão trabalhando de comum
acôrdo, nesta campanha que
vem alcançando grande resul
tados.

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
DO Dr. TULIO RAMOS

Em recente relatório, comu

nica o consulado do Brasil em

Foi nomeado o sr. Hélio Re
gis para o cargo de oficial-de
-gabinete do secretário do Inte
rior e Justiça, em vista da exo

neração da sra. Edite d'Aquino
Silveira.

Clínica médico-cirúrgica do

Dr. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estêmase. vesícula. útero. ovários. apendice.
tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO - - Hérnias. hidro
ceie. varicocele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

varizes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opera nos Hospitais de Florianópolis,

Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Material

os degaulístas » !

Londres, 17 (R.) - O sub-secretário das Relações Exte
riores foi interpelado na Câmara dos Comuns sobre as remes
sas de material bélico da Grã-Bretanha para a Rússia.

"Nos primeiros três meses de 1942 - respondeu o inter
pelado - a quantidade, de materiais de guerra de toda espécie
enviada pela Inglaterra à Rússia foi maior do que no último
trimestre de 1941".

I>

« Reconheçamos
Washington, 17 (R.) - O "Washington Post" faz um

apelo em favor do reconhecimento dos "degaulistas", como
"o verdadeiro govêrno da verdadeira França". Diz êsse jor-

i
nal: "Nada ganhamos com as relações que vimos mantendo

rancesa com Vichí, a não ser, talvez, um pouco de tempo. Hoje, a es
quadra francesa é a maior ameaça que se nos defronta desde

Londres, 17 (R.) - Segundo certas informações de Tou- o armistício de 1940. Chegou, pois, o momento de conhecer
lon, essa grande base francesa do Mediterrâneo para a esqua- mos os nossos amigos. Reconheçamos os "degaulistas" não
dra de alto-mar vem sendo submetida a exercícios, de t,;:J:1JlI)S como dirigentes de algumas ilhas dos mares do sul e da Áfri
em tempos, afim de que seu pessoal se mantenha sempre em ca Equatorial, mas como verdadeiro govêrno da França".
fórma. Do mesmo modo, a nova posição do sr. Laval é o tópico

Entretanto, na opinião geral dos meios navais_ londrinos, I principal das conversações dos círculos diplomáticos e, em

apesar de tais exercícios, a esquadra de Vichí nao estaria muitos setores, acredita-se na completa colaboração da Fran
ainda em condições de manobrar com a eficiência necessária ça com a Alemanha e que, assim, é inútil continuarem os Es-
às operações navais de hoje. tados-Unídos com sua política de simpatia com Víchí,

N_ÃO ATACA O CO RA'ÇÃO

Exercícios da esquadra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lições. Um mês depois o intrépido
casal voava 47 milhas em 76 minu
tos, quebrando assim os recordes de
velocidade para aeroplanos. Tem
pos depois Flovd Smith estabeleceu
três recordes de altitude para hi-

Os pais do paraquedismo!Nova Iorque. _:_ Por Paulo Kear
ney - (Copvr ight da Inter-Ameri
cana, especial para O ESTADO) -

O paraquedista se tornou um dos
soldados mais respeitáveis da guer
ra moderna. Têm realizado milagres
na arte-de destruir as possibilida
des do inimigo. É o iniciador ma

gnífico da obra e o realizador elas
mais surpreendentes tarcf'as na

guerra totnl,
Lendo nas manchetes elos [ornais

os efeitos dos paraquedistas, na ci
dade de Manchester, no Estado de
Connecticut, Ulll velho de 60 anos

riu satisfeito. Era Floyd Smith, um

personagem um tanto esquecido,
mas que na verdade foi o inventor
e o criador do paraqueda moderno.
O velho desfiou um rosário de re

miniscências ao ler que Artur Star
nes acabava de se arremessar de
uma altura de 28500 pés. O feito de
Starnes não era 11111a demonstração,
mas um teste de interêsse cientifico
em benefício das pesquizas realiza
das pelo Corpo Aéreo Americano.
Floyd Smith é uma figura única

na aviação. Aliás, toda sua família
é única. Antigo acrobata de circo
que desposou a companheira de ar

riscadas manobras, Hildes Young
ber-g, é o homem que aperf'eiçou o

paraquedas moderno. Deixando o

circo, êle e sua esposa construiram
um biplano em 1912, que Smith
aprendeu a dirigir apenas em seis

ni ram no campo para espiar o

"idiota" cometer Ulll suicídio, fica
ram estupefatos quando o viram
chegai' a terra e salvo. E o que é
mais importante, muitos altos ofi
ciais duvidaram que tal cousa pu
desse ser feita. E, desde então, o

paraqueda se tornou um "salva-vi
das no ar".
É interessante frisar que o homem

que inventou o paraquedas moder
no e o homem que primeiro utili
zou-o, 22 anos depois, ainda estão
vivos e sadios. Irvin é chefe de uma

fábrica inglesa de paraquedas e

Smith ocupa posto idêntico numa

concurrente americana. E, devido
aos seus estudos e coragem, mais
de 2 mil pilotos já conseguiram ter
as vidas salvas.

Os serviços da família Smith ao

paraquedisrno, entretanto, não ter
minaram com as contribuições do
marido e da esposa. Um novo perso
nagem agora aparece em cena na

pessôa do filho Prevost. Engenheiro
aeronáutico, Prevost Smith trabalha
com o pai no ângulo das pesquisas
e foi o inventor da torre de expe
riências em paraquedas, um inven
to que, numa altura relativamente
pequena, permite todas as velocida
des desejadas para as experiências.

- Um grande invento - disse
Smith pai - não sem se sentir bas
tante orgulhoso. "Antigamente pre
cisávamos fazer estas experiências
saltando de um avião. Hoje pode
mos realizá-las sem os mesmos pe
rigos e de maneira muito mais pre
cisa. É o mesmo que o tunel dos
ventos para os aviões. Outrora se

saltava muito e se fazia pouca pes
quisa cientifica. Saltar naquela épo
ca era um ato de coragem sem par.
Era quesi um suicídio. E os que a tal
se dedicavam eram homens de co

ragem e não homens de ciência, de
forma que muito pouco se pôde lu
crar em ensinamentos técnicos.

O. paraqueda moderno represen
ta gerações de experiências e sacri
fícios e tais experiências encerram

realizações vcrdadcírnmentn nota-

dro-aviões.
Tornou-se em seguida um dos pi

lotos experimentais da Glenn Mar
tin. Depois de um desastre, à altu
ra de 1500 pés, do qual teve a ven

lura de se salvar, passou a se inte
ressar pelos estudos relativos aos

paraquedas
Comprou um, preparando-se para

as surpresas do próximo desastre e

fez três ou quatro saltos pequenos
para ver como a cousa manobrava.
Interessada pela descrição que
Smith fez, sua esposa também' se de
dicou ao assunto. Mas a sua segunda
tentativa foi a última da sua vida,
pois saltou de 400 pés de altura e

quando o paraqueda abriu foi tar
de demais.

O choque do incidente convenceu
Smith que a idéia tinha alguma cou
sa errada. Foi estudar até um qua
dro de Leonard de Vinci e viu que
sempre os paraquedas estavam li
gados aos balões por uma corda.
Quando o envolucro de seda era es

ticado pelo impulso do saltador, a

corda ajudava o paraqueda a abrir
e assim sustentava o peso do corpo.
Mas, no avião, Smith raciocinou
que as condições não eram bem as
mesmas: "O que se têm a fazer é
trazer o paraqueda preso às costas
e o próprio saltador abri-lo no mo
mento oportuno".
É preciso não esquecer que isto

se passou há vinte e três anos pas
sados - e quasi todos riram da es

travagante idéia. Todos os "peri
tos" pegavam do lapis e faziam de
senhos para lhe provar que um ho
mem que salta de um avião desen
volve uma média de 119 milhas por
hora. "Ninguém pode raciocinar.
Todas as suas faculdades fracassa
rão. Perderá os sentidos. Morrerá
antes de abrír o paraqueda".

- Tolices! retrucou Smith. Quan
do salto no circo, mergulho com
mais rapidez que se saltasse de uma

nacele de avião e nunca perdi os

sentidos.
UMA PROVA ARRISCADA

Desta sua convicção veio a pri
meira mudança radical nos para
quedas em dois séculos de existên
cia - a colocação do mesmo às
costas do saltador e o paraqueda
livre do aparelho. Meses de esfor
ço para urna grande demonstração
foram interrompidos pela primeira
guerra mundial, quando Smith foi
servir como inspetor da produção
aérea no primeiro Distrito. Por fim,
o general Billy Mitchell, sabendo
das suas experiências, mandou que
êle se dedicasse exclusivamente a

tal campo. Em 1919, convenceu-se
que tinha aperfeiçoado um tipo e

resolveu propôr uma demonstração
pública.
Muito para seu desagrado, entre

tanto, um [ovem de 22 anos de ida
de, chamado Leslie Irvin, chegou no

McCook Field, eom ordens do Quar
tel General, para fazer o teste. Ir
vín também tinha sido um acrobata
de circo. Desta maneira, num avião
sob o controle de Smith, com o no

vo par-aqueda amarrado às costas,
o jovem Irvin, a 28 de abril de 1919,
deu o primeiro salto.
Milhares de pessôas que se reu-

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

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

quecida! Dá-me dois comprimidos.

SEIA PREVIDENTE:

veis.
Nos primitivos testes do exército

eram usadas rampas de onde desli
zavam soldados, com cordas pas
sadas no peito, para ver até que
ponto podiam resistir aos choques
quando os paraquedas se abrissem,
concluíram que um choque de 12
pés de altura era suficiente para
deixar um homem inconciente - e

por isso, os equipamentos foram
aperfeiçoados para aliviar o mais
possivel o choque do saltador.
O problema aumentou à medida

que os aviões se tornaram mais ve

lozes. Quando na época do balão, o
problema era relativamente sim
ples. Experiências recentes foram
realizadas e um paraquedista se ar

rojou de um mergulhador Airaco
bra, que desenvolvia 300 milhas por
hora. Sem os equipamentos desco
bertos pela ciência, bastaria uma ve

locidade de 12 milhas por hora para
ser fatal.

O paraqueda evoluiu muito desde
a época de Leonardo da Vinci, gra
ças a Floyd Smith, o homem idoso
que sorri satisfeito atualmente
quando lê as notícias do progresso
do paraquedismo, guardando para
a sua Pátria, os Estados Unidos, as

glórias de ter sido a inventora e

aperfeiçoadora dos paraquedas mo

dernos.

Tenha sem.pre
à mão alguns
cornprinúdos de

CÓMBATA A CA�PA A QUEDA
t 0& CABELOS BRANe O�

COM
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�!������m M!!�

nrodat« da.
'PERfUMARIA SANTA CATARINÁ

para combater suas dores de cabeça,
resfriados e outras indisposições se

melhantes. Melhoral corta a dõr e

baixa a febre.
� Quando eu crescer, Mamãe, vou ser
médica para receitar Melhoral.
- Acho muito boa a idéia ... Assim a

Mamãe nunca terá enxaqueca!
", .,'.., !.\ai\

MELHORAL: E MELHOR! ..- , .' � I

"tJIlIA�'DJI'<O: "'.,., • ..J. �.... I .....

Pessoas capazes
Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

representantes em toda e qualquer parte do pais. podendo
ser em cidades, distritos, vilas, fazendas ou núcleos colo
niais, para trabalhar em negocio original, lucrativo, hones
to e facll. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re
muneração ótima para cargo de futuro. Escreva pedindo
esclarecimentos á CAIXA I096,-SÃO PAULO.

--------------�--------------------MALAS PERDIDAS �<lSiIi

Gratifica-se a quem achar
e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercílto Luz ao Posto de Con
trôle Policial de Aririú.
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Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hcepckel
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INOICADOR

I
MEDICO

IISTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)

I Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urtnarío do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínlea com o
dr. Manocl de Abreu Oampanarío
São Paulo). Especializado em HI·
giene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS parti
dtagnôsncos das doencas internas
Ooração, pulmões; vesícula blUar

estômagos, etc
Radiografias õsseas e radíograttas

dentãría«
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elêtrícos.)
Metabolismo basal

(Determínação dOI dltúrblos da!
glândulas de secreçâo interna).

Sondagem Duodenal
Exame qutmleo e microscópico do

suco duodenal e da bílls),
Gabinete de f1sloteraoia

Ondae curtas, raios ultra-violetas,
ralos Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
�xames de sangue para diagnóstico
ia sítílís diagnóstico do Impaludis
mo, doaagem da uréa DO sangue,
-te. Exame de urina, [reação de
A.scheln ZQndeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, liquido raquiano e

qualquer pesqulza para etueídaçã«
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, I
Telefone 1.195

PL ORlA NOPOllS

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diarfamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 75l. Apartamentos de luxo e Quartos de la, 28 e 3a classe.

Diárias de 10$000 a 40$000

Situada em lugar aprazivel, tranquilo e saudàvel

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

I I Laboratório de análisês clínicas

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

GOTTSMANN
E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

Praça S. Sebastião - 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
on!u tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vítor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialiste. em

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

Consultas diariamente Pe!ata�d��h:�sdU \� 1� l:or�o:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23. Dôr de dente?I '

Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Ora.Consulterlo ti rDf! Traja.
DO, 18 (dti8 10 iía 12, •
das 1ó Ó� 16.õO) Tele

phc ne - 1,286

.................... _
'.a•••••••••••••.

'1 aC r C·__•

Resldencla â rua Rs-'
teves Juníor, 20. ..
Telenhone _.. 1.1jl Vende-se ou aluga-seCLINICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Vabeça-Pescoço
o. ARMINIO TAVARES

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 205000 - Operações a combinar

Consultôrto: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1456

A casa sita à rua Frei Ca
neca ri.? 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V.-6I Dr. Remigio

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSUlTORIO :

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

RESIDENCIA·
Av Hercilic Luz, 186

- Pnone: 1392 -

Attsnde a chamados
1,4

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Servico do Professor Le6nidas Ferreira e ex-estagiario dOli
Servieas do dr. Gabrlal da Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Cllnica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles. 28.-Da8 ]6 às 18 horas.
Res.: OODselhelro Mafra. 77-FLORIANÓPOLlS.

Dr. SAVAS LACERDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Crédito Mútuo Predia I
Proprietários: J. Moreíra & (ia.

8 DE ABRIL
Foi entregue aos prestarnísta Sinfrônio e:Luiz

Gonzaga, residente em Tubarão,
possuidores da caderneta n. 6.287 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs,

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

18 DE ABRIL
Io rro idável sorte io realizará a Crédito Mú
Predial, no ditl 18 de Abril (sábado),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta 'na sede da

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

Mais um
tuo

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

Con!ulta médica gratis !

Contribuição apenas 1 $0O
Nâo vacile, adquira já a sua caderneta

na Crédito Mútuo Predial, á rua
Visconde de ouro Preto, 13

- -

APROVADOS PEt.O O·N·5.'P· soa N"1 �69 DE 19�9

SijUMARINOS E LANCHAS-TORPEDEIRllS
Washington, 16 (De Arthur (12 dessas pequenas el11bar�açõe� que

Greve) - Os submarinos norte- afundou um cruzado]' japorics da
americanos, que conseguiram aíun- classe de "Kuma ", de 5�000 tone

dar ou avariar 58 navios japoneses, ladas, com uma 1:1p,ulaçao de .439
de iodos os tipos, debilitaram con-: homens, nas proximidades da Ilha
síderavclment e o domínio nipônico de Cebu.
no sudoeste do Pacífico. Eletiva- A façanha mais assombrosa..deu
mente os submarinos tornaram-se tre as efetuadas pelos submar inos,
vitais' para o esforço bélico dos durante a presente guerra, foi a .de
Estados Unidos, da mesma f'órma um submarino, Cl,ue, operando 1l1-

que os aviões de bombardeio pe- depend�m�nte, alundou um cruza

sados para a Inglaterra. Vários na- dor l ige iro, u�n destro?rer <;_ UHI

vios de abastecimento e de lrans- Ir anspor tc, avanal1d,o,. alem �Icstes,
porte c 17 vasos-ele-guerra" desde cutro c.ruzador e ;ranos navios de
os destroieres até os porta-aviões, abastecimento, alem �Ie gr-audc
foram torpedeados pelos submar i- transporte e ollt�as unidades ja
nos norte-americanos, cumprindo poriesas. Conta ainda a seu favor
assinalar que, segundo ínf'orma- o provável afundamento de mais

ções das esferas navais, essas per- um cruzador.
das infligidas aos japoneses custa- Segundo o recente balanço, ?,?
rum apenas tduas unidades por ata- suhrnarinos nor�e-al1lencanos .

ja
que. cont�n� em seu ativo C,OI11 o� scg�lln-
Outra arma, cujos efeitos se vem tes êxitos : treze navl.os nnrmgos

destacando, são as lanchas-torpe- afundados, doze avanad�)s e ruais

dclras armadas. O Departamento dez provavelmente perdidos, de
da Guerra anunnciou que foi Ul1l� pois de atingidos por torpedos.

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para !lualquer industria ou linaliJade.
em condições vantajosas.

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

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

••••••••••••••••1••••••••
• •

: S.i-\ l'GT JEN (_)J__ :
:. Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadato, :
• Arseniato, etc. •

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

Os �omens que cooperam com C�ang·Kai·S�e�Nova Iorque, abril - (Serviço reia desses homens na atuação guer- pesoal do generalissimo, e os gene- nês são conhecidos em Peinping e

especial da Inter-Americana) reira da China. Serviu, também, rais chineses Pai-Chunghi, Chen- Nova Iorque
Chang-Kai-Shek é, sem dúvida, a para evidenciar praticamente o re- Cheng, Chu-teh e Ho-Ying-Chin, O general Stilwell chegou a Chun

'figura central do heróico esforço conhecimento da grande missao 15 ANOS NO EXTREMO ORIENTE I king há poucas semanas em missão

que há cinco anos vem realizando que a república fundada por Sun- O general Stilwell nasceu na Flo- especial do presidente Roosevelt.
o povo chinês na defesa da sua in- Yat-Sen está chamada a desempe- rida em 1883. Ao terminar a guerra Poucos dias depois era nomeado
dependência. Ao seu lado, movem-se har nos planos estratégicos das na- mundial estava à frente do exérci- para o importante cargo. Stilwell
seis homens, dois dêles ocidentais, ções unidas. to de ocupação da zona do Reno, graduou-se na Academia Militar de
cuja participação na epopéia chine- Esboçar, pois, um ligeiro retrato até onde chegara lutando durante West Point, em 1936. Sendo adido
sa tem sido altamente elogiada por dos traços íntimos desses homens, o conflito. Dos seus 38 anos de vi- militar à embaixada norte-america
todos aqueles que acompanham de das suas variadas e multiplas expe- da militar, passou mais de 15 no na, foi à província de Shensi, a

perto o desenrolar dos aconteci- riências, e da sua devoção à causa Oriente, onde aprendeu o idioma fim-de garantir a segurança dos ci
mentos na grande nação oriental. da China servirá certamente para chinês, adquirindo, também, sólidos dadãos norte-americanos ali resí-
A nomeação do general norte- melhor compreender o futuro ime- conhecimentos sôbre a arte, a Iite- dentes, por ocasião da rebelião pro

americano Joseph W. Stilwell, para diato das armas democráticas 1*1 ratura e a história da Pátria de Con- vacada pelo sequestro de Chang
chefe do estado maior de Chang- luta contra os agressores japoneses. fucio. Duas de suas filhas são auto- Kai-Shek pelo . "jovem marechal"
Kai-Shek exercendo em comissão, o Integram esses grupos de homens rizadas intérpretes da arte chinesa. Chang-Ksueh-Linng.
comando dos quinto e sexto exérci- de raros méritos, além do general Uma delas é' consagrada exe- O CONSELHEIRO DO
tos chineses na frente da Birmania, Stilwell, o intelectual norte-ameri- cutante da música do país e a outra, GENERALISSIMO
pôe em relevo, mais uma vez, a ta- cano Owen Lattimore, conselheiro pin tora cujos quadros em estilo chi- Owen Lattimore é amigo íntimo

•

e conselheiro pessoal de Chang-Kai
Shek, é uma autoridade em proble
mas chineses, pois viveu na China
mais de 20 anos, .tendo escrito vá
rios livros sôbre esse país. Sua de
voção ao povo e sua fé no futuro da
China só são comparaveis às de
Pearl S. Buck, a grande novelista
norte-americana. Lattimore foi en:
viado à China, em meados do ano

passado, pelo presidente Roosevelt
para aí permanecer cerca de seis
meses. Atualmente encontra-se nos

I
Estados Unidos arranjando os seus

negócios e regressar definitiva
mente para a China, a convite do
generalissimo que o nomeou seu

I
conselheiro pessoal.
O MAIS HÁBIL ESTRATEGISTA
O general Pai-Chung-Hesi, de 49

anos, é o mais hábil estrategista do
país. Em certa época combateu
Chang-Kaí-Shek de armas na mão,
mas isso não impede que hoje seja
o sub-chefe do seu estado maior.
Embora de idéias anti-comunis

tas, lutou e luta pela unidade dos
chineses ante a ameaça estrangeira,
opondo-se tenazmente a que quais
quer dissenções possam comprome
ter a unidade da nação.
O HERDEIRO MILITAR DE CHANG

O general Chen-Chang, de 42 anos,
é o chefe dos exércitos do centro
da China e aparente herdeiro mili
tar de Chang-Kai-Shek, Militar de
profissão é, ao 'mesmo tempo, gran
de estudioso dos problemas políti
cos e sociais. Foi professor na Aca
demia Militar de Whampea, onde
receberam sua preparação grande
número de chefes militares chine
ses. É um militar inteligente e pro
gressista, considerado como um dos
homens mais chegados ao generalís
simo.

O dirigente do Oitavo Exército, O
exército comunista, é o general Chu
Teh, de 56 anos, considerado como
um verdadeiro gênio tático. Foi um
dos responsáveis pela derrubada da
monarquia e implantação da repú
blica Ho-Ying-Chin, é o chefe da
ala conservadora do Kuomintang.
Exerce o -Ministério da Guerra des
de 1930. Político hábil e astuto, é,
ao mesmo tempo, bravo militar.

f)�':;
Por mais habitvado que esteja o

exibir- se em publico, o artista da

teatro experimenta um certo nervo

sismo sempre que tem de estrear

uma peça ou cpresentcr-se diante

de uma platéia desconhecida, O
remedia é 'simples: um ou dois com

primidas de ADALlNA, tomados ol

guns minutos antes de entrar em

cena, bastam poro acalmar os ner·

vos excitcdos, evitando o litroc",
como denominam O medo do ortis

ta diante do publico, ADALlNA não

oferece perigo a orgão algum.

�, CALMANTE. DOS NERVOS
SUAVE E INOfENSIVO

SÊLOS
Vende-se, Dor um preço de

ocasião, uma- primorosa co

leção universal, com 27.000
exemplares diferentes, ava
liada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

Felipe Schmidt, n.s 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis,

30v.-I1

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece 8. todos que sempre
lhe dispensaram a pr e lerên
ela e comunica que fechou
a farmàcia, deixando encaro

regado de receber E'/contas
o sr. Josué di Bernardi, na

Farmácia Esperança, no Edi
ílclo do Mercado.
245 30 V.- 4

Dr. J. MADEIRA NEVES e

ICACILDA RITTZMANN
NEVES

têm o prazer de participar a
seus parentes e amigos o nas-

I
cimento de seu Ilrimogênilo

DÉCIO
Fpolis.. 13-(1-9ft2.
-----
250 3 v.-2

Organização de escritas-In-s
peções pertódlcas.Vertftoação
de balanços (e atestado) AS·
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarinense.

Chácara
Vende-sé uma, com casa e

garaje, em local aprazível,
com água corrente, luz elé
trica e esgôto, sita à Praia
do Meio tCoqueiros), Facili
ta-se metade do pagamento.
Informações com o sr. Zaní
ni, rua Tiradentes, 8.

CASA Vende-se uma, à
rua Santos Sa

raiva n. 129, no Estreito, com

16 ms. e 1/2 de frente por
68 ms. de fundos. Tratar com o
sr. Luiz Soares Ventura, na
Diretoria de Obras Públicas.

15vs.-12

tzvst i

I o Interventor Federal no
Estado convida as auto
ridades eclesiásticas, civís

e militares, imprensa, e povo para a confer�ncia
que o dr, Ivo d'Aquino, Secretário do Interior e

Justiça, fará, no dia 19 do corrente, às 20 horas,
no Teatro Alvaro de Carvalho, sobre a personalidade
do Presidente Getúlio Vargas.

CONVITE

I Farmácia "Esperança»do
Farmacêutico NILO LAUS

HOje e amanhã será a sua preFerida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

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

Mercado, frente à Casa Heepcke).
FONE 1.642

l SEJA SUA

Á SÁUDE DÁ MULIlER

Tal é o ânimo dos c'anadenses
Nova Iorque, 16 (A. P.) medo de que a zona setentrio-

Existe no Canadá a convicção, nal do Atlântico viesse a correr

segundo notícias recebidas, em perigo. Para os filhos do Dorní
Nova Iorque, de que a marcha nio do Canadá, a função desta
da guerra 1, o Pacífico, e�d��lrá guerra consistirá em servir de
brevemente uma atuação ti!),) "arsenal ou oficina" para pro
"ofensiva-defensivà" no pró- porcionar armas e elementos
prio território canadense. ]jJ1l1 de guerra aos Aliados. Fornece
face disso, aumenta f'ebrtlmen- armazem para víveres, zona de
te a produção de guerra no

I
treinamento para aviação mili

Canadá. tal' e em último caso reserva
Os canadenses, como OE, uor- de tropas voluntárias.

te-americanos, até há algum Agora e desde algum tempo,
tempo, chegaram a pensar que os canadenses compreenderam
a guerra era "coisa distante e que podem vir a ser atores di
alheia de suas preocupações 10- retos no teatro local da guerra.
cais e que [ámaís se aproxima- .Como os britânicos e os norte
ria dos seus territórios". Só- americanos, esperam com
mente depois dos dias trágicos ânimo forte e calmo a guerra
que se seguiram a Dunquerque em suas costas e em suas ter
á que OS canadenses tiveram raso

Senhora ! Para as 8U8S so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

A Cárie
* A cárie dentária com-

promete a saúde.
Trate dos dentes quanto
antes. E o dentista, por

certo, lhe dirá que, para
evitar as cáries e inflama

ções das gengivas, é precíso
combater o excesso de aci

dez da saliva. Leite de

Magnesia de Phillips alca
liniza sua boca e protege o

esmalte de seus dentes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRedação e Oficinas à Rua
João Pinto D.. 13

T� 10.2.2 - ex.� 139
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"- :ASSU'iATTJRAS

Na Capltals
Ano .....•.••••

Semestre ••••••

Trimestre .•••••

Mês ••...••.•.••

No Interlors
Ano ..••.•••••••

Semestre ..••••.

Trimestre· ..••••

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí-

lli.za
pelos conceitos emitídos

""" nos artigos assinados
'� �

San g 'u e n DI
CONTEM

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

ETC.
TONICO DO C�REBROTONICO DOS MUSCULOS

o. Pálidos. Depauperados,
E.IJotado., Anêmicos, Mã ••
que criam Magrol, Criançaa
requíticu, receberão I toni-
ficação geral do olganilmo

com o

Sa ngoe n 01
Llc. D.N S.P. rr 199, da 1921

VENDE-SE

I
I.

otíma casa, própria para re
sidência e cemércio, no cen
tro urbano. No andar supe.
rior tem sala de visitas, va

randa, copa, cozinha, 4 quar
tos e otímas instalações sani
tárias; todos os comparti
mentes com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Informações nu

redação do ESTADO.
194

Chácara
Vende-se uma chácara, com
fundos para o mar, na estra
da geral dos Barreiros.
Informações na Redação do
»Estado». 20vS·2Q

Terrenos' no Balneário
Escolha já o Seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
. tio Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Pereira
que se acha encarregado 0.11
.!;"enda d0S lotes.

--------------------------------------...-------�
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acabamento :
Fundada em 1810 Séde: BAíA

Seguros Terrestres e Marítim.o�
$ A$

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:Gl)O$000
• 54.700:000$000
• B.929.719:000$000

28.358'717$970
85964:965$032
7.323:826$800

22 354:00U$000

padrões
das

maravilhosos, finíssimo
melhores fábricas do país,
encontradas nos balcões da

�
�
=:=
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•
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•
•
•
•
•
•
•
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IMPORTADORA AVA .. RADIOS

sao

I
Diretores:

Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio Jose
de Souza e Dr. Francisco de Sá.

,

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

�
�;�

LOBO &CAMPOS

Díáríamente recebemos novidades
Rua Felipe Scbmidt,. 54--Fone 1514

s. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063
Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA - Gladiator 5 val v. 530$

�:::==="R�/A\\V118 7 valv. 59.'1$, para pilhas 500$, paraG1ADJATO 1J'.\\lI�\ a eutnulador 700$.
Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con
sertos, peça orçamento.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ACIONISTAS

O Doutor Osmundo Wanderley
da Nóbrega, Juiz de Direito da 1".
Vara da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na forma
da lei etc.
Faz saber aos que o presente edi

lal virem, ou dele conhecimento ti
verem que, nos autos de ação "01'
dinária" movida pelo Estado de
Santa Catarina contra a Cia. Porlo
de São Francisco do Sul, proferiu o
seguinte despacho: "Em face do pe
dido do liquidante, determino a con
vocação da assembléia geral a que
se refere o art. 140, n. 4°, do Dec .

Lei n. 2.627, de 26 de setembro de
1940, para o dia 24 do corrente, às
14 horas, na sala das audiências
dêste Juizo. A convocação dos acio
nistas deverá ser feita de conformi
dade com o art. 88 e §§ do citado
Dec. Lei. As demais questões susci
tadas pelo liquidante serão oportu
namente apreciadas (art. 663 do
Cod. de Processo Civil). Intimem
se. Fpolis, 13-4-942. (Ass.) O. Nobre
ga". E, para que chegue ao conhe
cimento de todos mandou expedir o
presente edital que será publicado
pelo "Diário Oficial" e jornal "O
Estado", na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Florianó
polis, aos quatorze dias do mês de
abril do ano de mil novecentos e
quarenta e dois. Eu, Hygino Luiz
Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. Se
los a final. (Ass.) Osmundo Wan
derley da Nobrega, Juiz de Direito
da la. Vara.
Está conforme.

SCHMIDT N 39

de

RUA FELIPE

Caixa postal 19- TelelJhoMI083-End. Te!.•ALLlANÇA»

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itoioi, IBlumenau e Laces.
_

........

Molé -tias dos rins e coração
o TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, OI! rios, as nerettes, areias, cólicas renais, aumenta as
urínas. Tira 8S inchações dos pés e rosto, hídropeíaa, falta de
ar. palpitações, dôres do coração, asma. bronquite asmática.
artêrto-eselerose.

Remédio das senhora 8
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pe la anemia, palidez, magreza, fastio, f1ôres brancas
regulador das vísítas, das doenças do útero, ovárlos, evita
aa hemorragias, antes e depois do, parto: contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

.

Lesões do coração R asma
Use li CACTUSGENOL especttíco

contra hídropsías, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e artérías, bronquite asmátíca,

sililís e reumatismo, Iesões, cansaço, urinas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e inchações.

Aos fraco= e con valescontes
Devem usar o STENOLlNO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos e.üsculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soae anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e Das costas, peruas Iracas,
Iíngua suja. Para a neurastenia, o desãnímo e a dispepsia, a

convalescença é rapída. .

Hífilis - Péle - Roumatismo
SPIROCHFTINA é usada nas moléstias do sangue síülíe,

eczrmas, tumores, darthros, espínhas, Iístulas, purgações. terí
das, csncros, escrófulas, reumausmo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depoaítarías; todas as drogarias de Silo Paulo e Rio.

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

T SSES
nocturnasAtalham-se promptamente friccio

nando o pescoço e o peito com este
agradavel unguento vaporizante.Uma applicação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasí sempre, um

..., accesso nocturno., \_... ,
- - ..
.....
, ...

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).

12 mezes de estudos. Mensalidade rmníma. r'recíeo de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarina

v-12

Rua Trelano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtlltcado

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

FLOlilANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRlCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.

ITem correspondente em todos os Municípios do Fstado
Representante da Caixa Economica Federal para Il v ends

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

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

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelos

melhores taxas :

CIC à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5%
CIC AYiso Prévio fi%
CIC Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to-
das as Repartições Federais. Estaduais e Munlcípats. I

AS S�JNHORAS I)E'VE�I USAR,
Em sua toildte íuttma só-r-ente o MEIGYPAN, de

grande pode ,. hlglenleo contra mo és ias c n gío �Pi�

I'UBpe tss, trrttaeões v?glnaJs, eorrlmentoa, rnd(>�
tiSé ute-o vegtnaís, r-et ítes e [)da �o te de doenças
I C8.:8 (> gtt.;IHl' pU.s. ll'llU..,O. Drngll'id P checo, Rio. Madeiras

Pinho
Vendem-se para
construções e
serrarias

Tratar ii. Rua João Pinto
n. 5 (sob.)

FLORIANÓPOLIS

VENDE-SE
Material para completa

instalação de luz elétrica,
sendo uma turbina «Pelton»,
dínamo, 80 mts. de canos
de ferro fundido de 6 pole
gadas e 4 metros de com

primento, 2 ampéres, 1 vol
tímetro, I regulador de en
trada d'água para a turbi
na, 36 quilos de arame de
cobre n. 8, isoladores, etc.;
2 cabos de arame de aço de
3/4 de polegadas de grossu
ra e 12 metros de compri
menta: 1 cabo de 3(8 de
grossura e 15 mts. de com

primen to; 4 mancais para
transmissão, etc. etc. - In
formações na redação do
ESTADO. 15vs 13

No Estreito
Vende-se um Café, comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônihus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o
proprietário Valdir Losso, DO
mesmo Café. 2Sv 2S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;

,-
, !! • ;; o BSTIDO"'; Sexta-feira, 17 de. Abril te 194!

IClube dos Ca�adores
de Florianópolis
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Desertam chécos e húngarosKubishev, 16 (United) - A rádio de Moscou anunciou
que �s �oldados chécos � austríacos incorporados ao exército
germamco desertam ao mteIrarem-se de que são destinados à
fre�te ru�sa. Acrescenta que um regimento de infantaria do
RelCh, aquartelado em .Kolín, na Checoslováquia, compostode tropas checas e austnacas, se negou a seguir para a citada
frente.

�
Moscou, 16. (Reuters) - A rádio local divulgou que, de

a?ordo ;om as mformaçoes chegadas a esta capital, conside
rável numero de desertores alemães está-se ocultando nos bos
ques e florestas da Polônia e dos Países Bálticos. Êsses deser
tores estão saqueando as colunas alemãs de abastecimento e
as autoridades alem�s são obrigadas a providenciar refôrços
na escolta de proteçao dessas colunas. Segundo as informa
ções, as deserções são provocadas pelo mal-estar proveniente
do elevado número de baixas dos alemães.

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I
Elegância!

Perfeicão I

==

.. -�
�'}��-�

Vendas em ótimas condicóes de
pagamento

Rua Trajano, n- tl

Pilotos do Hemisfério
Washington (Inter-Ameríca- os tornarão aptos para servi

na) - Estudantes de aviação rem como pilotos e instrutores
de nove países do Hemisfério de aeronáutica, quando os mes
estão aprendendo a voar nas mos regressarem aos seus paí
escolas de aviação do exército ses. Êsses estudantes estão sen
americano, situadas no Estado do adestrados em conjunto pe
de Arizona. Êsses jovens estão las Fôrças Aéreas do Exército e
sendo adestrados como pilotos- pelo Departamento de Aeronáu
e mecânicos para as linhas de tíca Civíl.
navegação aérea em seus pró- As escolas de aviação do su
prias países e como instrutores doeste dos Estados-Unidos fo
para a aviação militar. ram edificadas em terreno con-
Em Sky Harbour, Arízona.ío- siderado estéril há um ano

vens do Brasil, México, Costa atrás. Nessas escolas, os pilotos
Rica, Cuba, Haiti Guatemala, das Nações Unidas estão sendo
Honduras, República Dominica- instruidos pela Aviação Militar
na e Nicaragua estão receben- Americana, que os prepara para
do sete meses de instrução, in- ofensivas aéreas aliadas contra
clusíve 170 horas de vôo, que o Eixo.

.J: --..--------------------.. --------

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linh. direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saldas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqenle em Florianopolls: MARIO MOURA

PRAÇA 1� DE NOVEMBROI

I'�LAR'�R prepara um inverno II de GUERRA...

II GUERRA DE PREÇOS
ALTAS SU:PRESAS ... IAguardem, de 20 de 8

Abril ���_j

Obedecendo a ordem do se

nhor pre�idehte, convido os

senhores sócios a compare
cerem à sessã.o extraordinária
que se realizará na próxima
sexta-feira, 17 do corrente,
no Clube 12 de Agosto, afim
de tratar-se da excursã.o que
o Clube levará a efeito êste
mês. e ainda de outros inte
ressantes assuntos.
José Valle Pereira. secretário
246 4vs-4

VENDE-SE
Uma máquina de costura

"Singer", 3 gavetas, último tipo.
nova, com caixa de peças para
diferentes trabalhos, pelo preço
de 1 :200$000. Ver e tratar à
Rua Fernando Machado, 64.

5 vs.-4

I

. ,

Rolary

procure colher informações à Praça 15 de Novembro
n. 23 10 andar - Sala 45 das 1,30 às 17 horas.

Os que podem ingressar a
Rio, 16 (C. P.) - o Conse- saúde e alfândega; II) a par

lho de Imigração e Coloniza- tir desta data, ninguem pode
ção adotou a seguinte resolu- rá entrar a bordo de navios na
ção, aprovada pelo presidente cionais ou estrangeiros atraca
da República: dos ou não nos portos brasilei-
"O Conselho de Imigração e ros, excetuados diplomatas

Colonização, tendo em vista a constantes da lista de diplo
situação internacional e consi- matas, cônsules e vice-cônsu
derando a necessidade de ser les de carreira da nacionalida
exercida vigilância sôbre os de do navio, funcionários das
navios surtos nos portos bra- repartições acima referidas e
sileiros, resolve: I) tornar sem pessoal de empresa de navega
efeito todas as autorizações pa- ção à qual pertencer a embar
ra ingresso a bordo, concedi- cação, estivadores e emprega
das a quaisquer pessoas estra- dos do cais do porto, todos de
nhas ao serviço da capitania vidamente acreditados, na fór
dos portos, imigração, polícia, ma das instruções anteriores.

VIACOMDOR

Uns
•

passos mais •••
e comprem mais barato!

Clube de Florianópo�ís I w�tgto��!!!!!!�r�!�t C!!��i!ÚS-AVISO 0. Te�ourelro G�ral. da 13,a Conferencl?- na) - O crescente poder aéreo tria de guerra alemã, dif�culDistrital dos RotarlS Clubes do Brasil das Nações Unidas está-se fa- tando assim o esfôrço nazísta .

solicita (l todos que fizeram fornecimentos para a citada zendo sentir cada vez mais elo- Tudo isto significa maior poder
Conferência o favor de apresentarem suas contas até o quentemente contra o Eixo, no aéreo e mais forte ofensiva das
día 17 do corrente, poiF o pagamento será efetuado no E�tr�mo Oriente e na Europa. Nações Uni�as. _ ,

dia imediato 18 das 14 às 16 horas na séde provisória Fábrícas e campos de adestra- Conferêncías sobre a estrate-
da Tesourari:" i�stalada no Clube '12 de Agosto. menta nos Estados-Unidos en- gia, na Casa Branca, mudan�as

. ,'.. contram-se a fornecer em con- nos altos comandos do exércítoFlorlanopohs, 13 de Abril de 1942.
_ siderável quantidade a sua có- e da armada, tendentes a acen-ARNOLDO SUAREZ CUNEO, Tesoureiro Geral. ta de aviões e pilotos para o tuar a importância do poder aé-

4 v.-4 conflito no qual uma temporá- reo; urgência para maior e mais

----------------------L-t-d-a-_-- ria supremácia aérea tem favo- rápida produção de armamen-

Previdência Nacional recido enormemente o inimigo. tos; mentalidade mais desen
A mesma pujante energia que volvida entre o elemento mílí-
proporcionou a êste país lugar tar e cívíl, e atinente à estraté

Se V. S. desejar ter bôa renda mensal com pouco trabalho. de proeminência na aviação cí- gia ofensiva - estas são no mo

víl, está demonstrando a sua menta manifestações da ação
capacidade como fautor militar que empolga todos os pensa
aéreo em combates pelo mun- mentos. E com o aproximar-se
do inteiro. Bombardeiros no su- da primavera, as Nações Uni
doeste do Pacífico têm atacado das, cada vez mais firmadas em

bordo e afundado navios da esquadra sua crescente fôrça, preparam
japonesa e transportes de guer- se para as batalhas - bata
ra, e destruido seus aviões.Bom- lhas que poderão contribuir po
bardeiros, com base nas ilhas

I derosamente para influenciar o
Britânicas, têm levado a des-. curso da guerra.

AGORA 2 VEZES POR SEMANA
FLORIANOPOLIS - PORTO ALEGRE
Partidas: Terças e Sextas-feiras

BLUMENAU-CURITIBA-S. PAULO·RIO DE JANEIRO
Partidas: Quartas-feiras e Sábados

Informações:
SERViÇOS AEREOS CONDOR LTDA.

Agentes: Machado & Cia. Rua João Pinto, 5
FLORIAHOPOLIS

A EXPOSIt;ÃOF E L I P E SCHMIDT, 3 •

ME.U AM\úO, Pf)R� TOS&(S co

50' �CONSE.\.HO UM I\ltJ)EOio,
O

�

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

--

-EXCELENTE TONlca DO� PULMO[�

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivol!! - Lenços - Meias - Bolsa.
Cas.quinh�. - Colchas - Toalhae - Penhoai.

IMPOSTO DE RENDA
EDITAL

De ordem do Sr. Delegado Regional do Imposto de Renda, e paraconhecimento dos interessados, faço público o seguinte:1. - Até o dia 30 de Abril de cada ano, as pessoas físicas e jurídi
cas, por si ou por intermédio de representantes habilitados, são obri
gadas a apresentar declarações de seus rendimentos. A presente exi
gência não se estende às pessoas físicas que auferirem importância in
ferior a 12 :000$000 anuais.

2. - Depois de 30 de Abril, a declaração só será recebida se ainda
não tiver sido iniciado o processo de lançamento ex-offíeie, e mediante
aplicação ao imposto calculado, da multa de 10%.

3. - As pessoas físicas que perceberem rendimentos de várias fon
tes, na mesma ou em diferentes localidades, farão uma só declaração,discriminando-se, porém, por fontes e localidades de que provenham.4. - As repartições pagadoras federais, estaduais, municipais, os
departamentos e entidades autárquicas e paraestatais, não poderão pa
gar: vencimentos, depois de 30 de Abril, aos funcionários e militares que
percebam vencimentos superiores a 12 :000$000 anuais, sem que êstes
exibam o recibo da entrega de declaração de rendimentos.

5. - As pessoas fisicas e jurídicas são obrigadas a enviar a esta
repartição, até 30 de Abril, informações sôbre os rendimentos pagos ou
creditados no ano anterior, com indicação da natureza, das respectivasimportâncias e dos nomes e endereços das pessoas que os receberam.
Quando os rendimentos se referirem a residentes no estrangeiro, o in
formante mencionará essa circunstância.

6. - As autoridades superiores do Exército, da Marinha, da Aero
náutica e das Policias, bem como os diretores ou chefes de repartições,
ou entidades autárquicas e paraestatais, deverão remeter, até 30 de Abril,informações sôbre os rendimentos pagos a seus subordinados, ou a ter
ceiros, no ano anterior.

7. - Os escrivães dos cartórios da justiça, são obrigados a informar,
no prazo de 30 dias, contados da homologação da sentença, as importâncias correspondentes aos honorários, vintenas ou comissões, pagas
aos advogados, médicos, testamenteiros,! síndicos, liquidatários.

8. - Os oficiais do registro de imóveis e de hipoteca marítima, são
obrigados a remeter, dentro de 30 dias, contados da data do registo
averbação ou transcrição do título, as informações relativas à trans�
missão de imóveis e aos contratos que indiquem despesa ou receita em
dinheiro, passagem de capital de um patrimônio a outro, ou, ainda
mencionem capitalização de juros. Os oficiais do registo de títulos �
documentos são obrigados, no mesmo prazo, a remeter as informaçõesrelativas ,aos contratos de. arrend�mento, locação, carta de fiança, pe-.nhor agrícola, ou mercantil, cauçao e contratos de parceria. Bem as

sim� �s tab�li�es de potas � os serventuários, que exercerem funções de
notarIO� públicos, sa,o obrlgados a remeter, em prazo idêntico, as in
formações relativas as escrrturas de arrendamento, locação de imóveis.
e locação de serviços.

9. - Os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações:
a elas atribuidas; o valor das ações novas e os interêsses além dos di
videndos, distribuidos aos titulares de ações ao portador: nos casos de
utilização de quaisquer fundos, de aumento de capital ou de valoriza
ção do ativo; os juros de debêntures ou outras obrigações ao portador ;
os lucros superiores a 1 :000$000, decorrentes de prêmios em dinheiro ...

obtidos em loterias, sorteios de qualquer espécie ou concursos esporti
vos, estão sujeitos ao desconto do imposto na fORte, à r_o da taxa
de 8%.

10. - Os juros de títulos ao portador de divida pública, estão su
jeitos ao desconto do imposto na fonte. à razão da taxa de 4%.

Florianópolis, em 7 de Abril de 1942.
VISTO.

CarIoI Bor," da Conceição
J.)clopclo

Nilson Vieira lIor....
_ _ Pl'l�l· E&G. -I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 17 ue Abril de 1942
f., ---- ...

MAJSt1MCa
LONDRES, 17 (U. P.) .� O RÁDIO DE .MOSCOU ANUNCIOU QUE, SEGUNDO. INFORMAÇõES PROCEDENTES
DE ANGORA. OS 'ALEMÃES PRETENDEM EMPREGAR GASES VENEN()SOS. CASO MALOGRE A SUA OFEN
SIVA DA PRIMAVÉRA, PARA DESTRUIR AS FORÇAS DE RESISTÊNCIA DO C.OR.O.NE.L. JUGOSLAVO. MI�

GUEL MIHALOVITCH.

Procure os novos concessionários:
Tuffi Amin «: Irmão

Rna Con!. Mafra, 54 -- (aixa postal, 111

Cura conslderede 'mílaqrose
Berna, 17 (Reurers) - Um despacho de Roma relata a

cura milagrosa de um jovem italiano operada pelo faleci.do
Papa Pio X.

Segundo essa notícia, um operário, cujo filho se encontra
va gravemente atacado de tuberculose, estava rezando no tú
mulo de Pio X, quando ouviu uma voz dizendo: "Levanta-te.
Teu filho há de se curar".

Ao mesmo tempo, força misteriosa o obrigava a ficar .-1,3
pé. Contudo, êle continuou a rezar, julgando-se vítima de
auto-sugestão. Duas horas depois, melhora consideravelmen
te o estado de saúde de seu filho, tendo o médico afirmado que
se curara, milagrosamente.

Foi aberto um inquérito pelas autoridades eclesiásticas,
e o resultado será submetido à Congregação de Ritos, onde
está sendo processada, há algum tempo, a beatificação de
�o�

.

Nascimentos:
Júlio César é o nome que na

pia batismal receberá o garot i
nho que veio enriquecer o lar
do sr. Evaldo Baasch, residente
em Palhoça.
Viajantes:
Encontra-se entre nós o sr.

dr. Cantídio Amaral, íntegro
Juiz de Direito da comarca de
Hamônia.

É MAIS QUE UM
NOME, É UM
SIMBOLOI
�

--

ODEROSO AUXI-
lAR NO TRATA
MENTO DA

Associação Cultural «Luiz Delfino»

De ordem do sr. Presiden
te, torno público:

1) Que se acha aberto, até
30 do corrente, o prazo pa
rd a .entrega dos trabalhos

Chegou o momento da ruptura Vida Social, VAI TUDO PARA ,O FUNDO!I o b -I·
_.

,. jJIoscou, 17 (n.) - Cornen-
Washington, 17. (R.) - É quase unânime, nos círculos .' _...I S raSI.elrOS sao Jagunços . tando a atual situação militar,

diplomáticos de Washington, a opinião de que chegou o mo- S. Paulo, 17 (E.) - Augusto Kel- rou inquérito. a rádio-emissora (testa capital
mento de serem rompidas, de uma vez por todas, as relações Fazem anos hoje: ler, de 67 anos, casado, é, como a Consta do processo que o indi- declarou que a guerra contra a

com o zovêruo de Vichí - declarou uma fonte intimamente A exma. sra. d. Marta de maioria dos filhos de alemães, in- ciado, quando foi da notícia da Alemanha não poderá ser ga
ligada :0 Departamento de Estado interpelada e o almíran- Assis, esposa do nosso veneran-

divíduo que d.e brasileiro só. tem _

o publicaç�o. de que o Brasil, em nha pelo bloqueio ou pelo
. _ .'

S lugar de nascimento, No mais, nao conse quen cra dos af.undamentos
te Leahy terta ou nao recebido ordem para regressar aos Es- do conterrâneo sr. des. Antero passa de alemão cem por cento, dos navios nacionais, decidira. o hombardeío aéreo tIo "Reich".
tados Unidos. I de Assis; que, sem mais preâmbulos, logo comboiamento pela esquadra, mos- A vitória tem de ser conquís-

Nova Iorque, 17 (R.) - De acôrdo com despachos rece- a sta. Romilda Brisighellí; se col.o�ou contr� o. Brasil, exercen- t�ou-se vivaI?-ente indignado, cri- tada no campo de batalha, O
bidos pelo "New York Herald 'I'ríb ne" e "Ne

.

York Times" a sta. Estér Maia',
do atividades CrImI�OSas em favor ticand o pl�bhcamente a atitude do principal campo de batalha é o

, . . . .

1 U .w, da terra de seus pais. nosso governo. Estando num bar • ,<.' ,.

ha a possibíltdade do almirante Leahy, embaixador dos Esta- o sr. prof. José Gonçalves; Keller reside 'no município de reunidas diversas pessoas, que co- i terrltõrfo da Rússfa, onde a

dos Unidos em. Vichí, ser chamado de volta a Washington. o sr. Aristóteles Freitas; "Araçatuba e alí de tal fórma se mentavam a notícia com entusias- Alemanha acumulou a quase
o sr. João E. Machado; tem cond�zido, já demonstrando I mo, Keller passou a menospr-ezar I) totalidade dos seus recursos

o jovem Arí Osvaldo Ma. aberta e acmtosamente suas sim- 'Brasíl, chegando ao cúmulo de de- bétícospatias pelo nazismo, já se indis- c1arar em altas vozes: "Vai tudo '_. _

chado; pondo com a população local, que para o fundo. Os brasileiros são
- a exma. sra. d. Mimi Bos- se tornou malquisto. Seus inimigos, jagunços".

co Galliani: criados em virtude de suas façanhas O fato provocou a repulsa entre

ex .

d S t anti-brasileiras, são numerosos. os presentes, tendo a polícia toma-
- O sr. e.rcl�o. os an os I A última proeza praticada por do. conhecimento do caso.

Botelho, funcionár io da I.O.E. [AUgUsto Keller, como já era pre- O inquérito policial, a cargo da
- O menor Aliatar Nunes. visto, forçou a intervenção da Su- Delegacia de Ordem Política e So-

- perintendência de Segurança Políti-, cial, deverá ser encerrado dentro
Agradecimentos: I ca e Social, que contra êle instau- de breve tempo.

M�?r����' r���be��s ��:��(��� EIS O QUE DISSE S-IR-CR-IP-P-Scartao agradecendo a nota deste
diário com respeito ao seu

natalício.

Não estará seguro o Brasil, enquanto não
for arrazada a «quinta-culuna»A Agência Meridional, que tão vibrantes comunicados tem

fornecido $, imprensa brasileira, neste momento decisivo, acaba
de distribuir os seguintes conceitos, que "data venia" reprodu
zimos:

"Depois da palavra autorizada do general Manoel Rebelo,
que, em entrevista que teve larga repercussão, mostrou o perigo
que representa para o Brasil a quinta-coluna, enquanto não fôr
ela arrazada por meio de uma ação decisiva de todos os brasilei
ros que aspiram a viver numa pátria livre - é o general Leitão
ele Carvalho quem fala aos brasileiros de todos os quadrantes,
conclamando-os para que se unam num combate de morte ao

maior perigo que nos ameaça no momento. E afirmou o ilustre
cabo-de-guerra, que os quinta-colunistas são os pióres inimigos
que temos a enfrentar, pois êles estão a postos, redundando em

pura perda toda a obra que estamos realizando, enquanto não
rór extinta no país a "arma secreta", de Hitler. Há dias um jor
nalista que se fez famoso no Brasil por sua atitude nazista, exigia
quemostrassem como e onde está essa ação. Para dar-lhe res

posta, nada mais seria necessário que recordar todas as dili
gências divulgadas pela polícia carioca e estaduais, e pô-las di
ante dos seus olhos, que só enxergam quando querem.

Agora temos, porém, a palavra de dois bravos generais do 255
exército brasileiro, duas figuras cujo passado os coloca acima de
qualquer suspeita, pois foram ambos formados numa escola de

• Comprai na Cf SA MISCE
patrtotísmo no cumprimento dos deveres. E o jornalista, que LANEA é saber economizar'
fazia sem reservas a campanha hitlerista em jornais e agora.
ainda procura saber onde se encontra a quinta-coluna, nada
mais terá a fazer que olhar para um espelho, para ter diante dos
olhos a imagem de um dos numerosos elementos dessa famige
rada "arma secreta".

Não nos iludamos com êsses que se fazem de patriotas e se

alistaram forçados entre os que se indignam contra os atentados
Que roubaram as vidas de tantos brasileiros. Êles continuam na

zistas e, como "quisilings", que são, apenas esperam o momento
para vender a sua pátria. Não hão de querer o' regime da liber
dade e da justiça, em que a sua amoralidade e mediocridade se
rão óbices intransponíveis à vida que desejam levar.

que concorrerão ao prêmio
«CULTURA», relativo ao mês
em curso;

2) «RIO BRANCq E O TRA
TADO DE PETROPOLIS» é
o tema sobre o qual deverão
versar os trabalhos;

3) Ao prêmio só poderão
concorrer os membros da
A. C. L. D.

Orlg Andrezzo
Secretório - Interino

5vs-l

Fretará dois barcos
petroleiros

Lisboa, 17 (U. P.) O Govêr
no português concluiu nego
cíações com o Govêrno fran
cês para fretamento de dois
petroleiros franceses, no total
de 20.000 toneladas, para asse

gurar o abastecimento de ga
solina ao país. O contrato se

rá assinado dentro em breve.

Cartazes do dia
A's 7,30 horas A's 5,30 e 7,30 horas

A melodia da
Broadway de 1940
Com Fred Astaire e Eleanor

Powell

Os mortos íalam
Com Boris Karloft

Complemento nacional O.F.B.
Natural

Nova Hampshirs (Short)

Preços: 2$000 1$500 e 1$000
«Rigorosamente proibido atê

18 anos

Complemento nacional D.F.E.
Natural

A voz do mundo (Jornal)
Preço 2$ouo e 1$500
Livre de Censura

A's 7,30 horas

Romão, 17 (Batão-Portugal) - Registrou-se nestalocalida
de, um fenômeno pouco vulgar e que, por isso, causou a maior
surpresa em toda a população: É o caso que na residência de
Alberto Pais, apareceu um gato com um chifre revirado como
o de ovelha. Foi geral o espanto. Sucedeu, porém, que entra
o felirio e um cão houve séria contenda. No conflito, o cão
filou os dentes no chifre e cortou-o por metade.

O felino ficou ainda com suficiente porção do estranho
apêndice para o dístínguír dos seus semelhantes.

Um gato

A vitória conquistada
pelas arma!

A família Jones
em novas aV.enturas

Com Jed Prouty

Complemento naclonal D.F.B.
Natural

Atualidades R.H.D. Pathé
News Jornal

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

Cairo, 17 - (Reuters) - "A situação militar na Índia é
boa", declarou Sir Stafford Cripps, que aqui se encontra em via
gem para a Inglaterra; Sir Cripps recusou-se a dar pormenores,
pois os mesmos poderiam ser valiosos para o inimigo. Disse que
apresentaria um relatório sôhre a sua missão ao Gabinete de Guerra
e que f�ria uma declaração na Câmara dos Comuns" logo que che
gasse a Londres. "Os meus contactos com os líderes indianos fo
ram francos, amigáveis e cordiais - declarou. A posição está ago
ra esclarecida e o futuro salvaguardado".
Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, Delas me

nores. preços só na CASA MIS
CELANEA - Rua Traiano. 12.

O prazer da petizada,
E orgulho dos couíeítejros,
São os doces tra balhados.
Co-o bom Fermento Medeiros.

Representantes:
MACHADO & Cia.

Atividades dos guerrilheiros
jugoslavos

Londres, 17 (R.) - Segundo
se anuncia, guerrilheiros ju
goslavos penetraram nas li
nhas de tropas expedicionárias
alemãs, compostas de 5 mil 110"
mens.

Serajevo, Valvejo e outras ci
dades estão cercadas pelas for
ças dos guerrilheiros, que tam
bem ocupam parte do Monte
negro.
Ao que se diz, ainda, a guar

nição italiana de Nitchic está
perecendo de fome.
As armas capturadas em

ação contra os invasores cons
tam de vários carros de assal
to, além de outro aparelha
mento.

MaC'hado & Cia.
Agências e

Representações
C.ix. pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. princip.h

muncípiol do Est.do.
17P.

Devem partir imediatamente
Vichí, 17 - (A. P.) - Todos os norte-americanos residen

tes na zona não ocupada da França receberam aviso dos cônsules
dos Estados-Unidos para que regressem a seu país. Os consulados
norte-americanos em Lião e Marselha declararam, nas. suas circula
res, que "os' cidadãos norte-americanos que não tenham que-faze
res urgentes devem partir imediatamente".

o prêmio «Stalin»
Moscou, 17 (R.) -- Acaba de

ser conferido ao engenheiro
Eliuchine, construtor de novo

tipo de avião, o prêmio "Sta
lin", no valor de 1:30 mil ru
blos.

O avião de combate cons
truído pelo engenheiro Eliu
chine tem-se' mostrado de efi
ciência extraordinária, produ
zindo efeitos devaesadores nas

forças terrestres, principal
mente nas formacões de tan-
ques inimigos.

>

Devastador ataque da aviação
Melbourne, 17 (A. P.) - O outros muito sofreram, sendo

quartel general das Nações Uni- também atingidos dois trans
das, chefiado pelo general Mc portes e provavelmente afunda
Arthur, anunciou que as forças dos, além de derrubado, um hí
aéreas americanas realizaram droplano.
devastador ataque contra as ba- Na mesma localidade, foram
ses japonesas nas Fíüpínas. I atacadas concentrações de tro-
Foram de modo especial ata- pas nipônicas e impactos díré

cadas as bases de Manilha, Ce- tos abateram-se no interior dos
bu e Davao. armazéns do 'caís e nas do-
Na ilha de Cebu, os' aviões cas.

americanos de bombardeio a

fundaram três navios-transpor
tes japoneses, avariando vá
rios outros. Na mesma ilha,
foram abatidos três aeroplanos
inimigos e vários danificados,
tendo sido também considerá
veis os danos causados às do
cas.
Em Nichol's Field, em Mani

lha, os "hangares" foram des
truidos e as pistas sofreram con
siderável dano.
Em Davao, um avião de bom

bardeio foi destruido e vários

Essas operações aéreas fo
ram comandadas pela general
de brigada Ralph Royce.
Washington, 17 (U. P.) -O

general Mac Arthur comunicou
ao Departamento de Guerra
que os aparêlhos de bombardeio
norte-americanos, que partiram
da Austrália para bombardear
o inimigo nas Filipinas, afunda
ram e danificaram um total de
oito navios japoneses, durante
seus ataques de segunda e ter
ça-feira últimas.

JUNTA COMERCIAL.-Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Orgunlzação
Comercial Catarínense.

------------------------------------------------�---�

O sítio de S. José da Rolinha
era um ninho de conspiradores

Barra do Piraí, 17 (A. N.) que foi preso e remetido a Ní
Pessoas dignas de crédito teróí.
apontavam o sítio S. José da A caravana policial, de Patí do
Rolinha, em Patí do Alferes, Alferes, foi a Niterói e, no seu
de propriedade do integralista regresso revistou, no Meier, a
Alberto Ferreira Gaspar da casa de Alberto Ferreira Gas-
Silva como perigoso covil de I .

conspiradores eixistas. O Dele- pard a SIlva, prenden�o o mes-

gado Augusto Valdetaro Cor- mo, e apreende�do 8"m�a um

dovil dirigiu-se à citada pro-
florete e 1 &�nuc��. Gaspar

priedade rural, procedendo à al_ega que e colecíonador de
busca no prédio. Ali foi encon- armas ...

trada toda espécie de arma- Imento oculto num armário.
por detrás de prateleiras com
vidros de remédio em embru
lhos e cestas de roupas, etc.
Era verdadeiro arsenal de guer
ra: mosquetões, fúzís mauser,
espingardas de vários tipos,
pistolas F. N. revólveres "Na··
gan" copiosa munição e um

aparêlho de fabricar projéteis.
Na séde do sítio encontrava

se entre outras pessoas, o seu

administrador, Darílo Dutra,

com chifre I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


