
Decidirá
MOSCOU, 18 (U. P.) ... - ANUNCIA,�SE QUE OS EXÉRCITOS RUSSOS ESTÃO

TAMENTE PREPARADOS PARA ENFRENTAR A PROVA SUPREMA DA BATALHA co
EXÉRCITOS ALEMÃES. SEGUI\lDO AFIRMA O RADIO DESTA CAPITAL, DENTRO E SRliVE
,SE TRAVARA ESSA BATALi-IA, QUE DEVERÁ D�CIDIR A-SORTE DETODAAGUERRAMUNDIAL

Aço! ainda mais aço! Nas garras de Hitler
Chicago, 18 (Reuters) - Sa

be-se, agora, que as fábricas
United States Steel Corpora
tion quebraram todos os recor
des de produção durante o ano

passado, no fornecimento do
aço necessário à construção
dos navios, tanques, aviões, ca
nhões, armas e munições exi
gidas pela produção bélica dos
Estados Unidos e nações alia
das.
Uma das fábricas filiadas, a

United States Steel Corpora
tion, quebrou, sozinha, todas
as marcas de produção dos di
versos tipos de aço, durante o

ano passado.
EltAl tríste, me. amar 'r
Te... bro..qaJte? EIUI eom tOll'.,'!'
:8 lei de N0110 Benllol'l
S6 til laln o CONTBAT08S•.

Iniciativa das autori·
dades paulistas

São Paulo, 18 (J. B.) - No
propósito de preparar S. Paulo
para fazer face a qualquer
emergência criada com o rumo

que está tomando a situação
internacional, as autoridades
dêste Estado vêm tomando
uma serre de providências
acertadas. Ainda agora, o Se
cretário da Segurança Públi
ca, dr. Acácio Nogueira, acaba
de baixar portaria, criahdo um
Curso de Emergência para En
fermeiras, destinado às funcio
nárias das diversas repartições
policiais da capital bandei
rante.

O Curso terá a duração de
dois meses e íar-se-á por tur
mas de cincoenta alunas. As
áulas teóricas se realizarão na

Escola de Polícia e as aulas
práticas no Hospital Militar da
Força Policial.

Senhora ! Para as
bremesas prefira o

MEDEIROS. Sabôres
sos e diferentes.

suas so
!'UDIM
deltclo-

a sorte
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Washington, 18 (A .P.) -

O senador Lucas, de Illinois,
declara: "Hitler vai agora to
mar a esquadra francesa. Na
sua opinião o tempo chegou
para isto. Há muitos meses

que êle vinha fazendo pressão
para convencer Vichí. Deve
mos esperar a qualquer mo
mento uma ação direta dos
alemães"

I
.

N. 8518 Caiu nas mãos dos
ingleses

ANO XXVII Florianópolis -Sábádo, 18 je "bril de 1942

Londres, 18 (A. N.) - A rá
dio de Berlim divulgou a no

tícia, procedente de Espanha,
anunciando ter sido chamado
à fala, pelos britânicos, o na
vio em que viajava para a Eu
ropa, o embaixador alemão em
Buenos Aires, Von Thermann
e sua comitiva.
Acrescentou o rádio alemão

que o Embaixador do Reich e
sua senhora teriam sido reti
rados de bordo e feitos prisio
neiros.

IfiIn i nosos IMilhões para novo «Arizona»
percebidos nas costas do Ceará

o Departamento de Imprensa e Propaganda distribuiu �

seguinte nota: "Durante a última semana foram torpedeados
e afundados por um suhmartno alemão, na altura do litoral
cearense, dois navios petroleiros americanos e um earguetro
ínglês, Os náufragos, em número de 63, já foram transporta
dos por via aérea e terrestre para �atal e Rio Grande do
Norte" •

Ag'ora, da capital cearense informaram à Ag'ência Jl'Ieridio
nal que o capitão de corveta Henrique César Jl'Ioreira, capitão
dos portos daquela capital, concedeu sensacional entrevista ao

"Correio do Ceará", declarando acreditar na existência de
estações clandestinas de rádio no território cearense, trans
mitindo mensagens aos submarfnos (lo "eixo".

ACl'escentou que, desde fevereiro, os pescadores têm leva
{lo ao seu conhecimento o encontro de luzes brancas e ver

melhns em alto mal', durante a noite, presumindo-se que se

trata de sinais luminosos trocados entre os submnrínos e os

espíões, colocados nos pontos elevados elas praias desertas.
Há quatro dias [angadelroe viram essas luzes na altura

de Macuripe. O capitão (los 110l'ÍOS apela para o povo, afim de
que coopere com as autorídades Ioeallsando os quinta-colu
nistas.

Imposto de Renda
A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nes

ta Capital, à rua João Pinto na 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.

Dois jornalistas
RIo, 18 i�����OS O Conse- Diplomatas e mdesejévels

lho Nacional de .Imprensa, O "Diário de Notícias", de Porto Alegre, publicou a notí-
em reunião sob a presidência cia de que o "Bagé" zarpará do Rio a 26, conduzindo os diplo-

t G 1 d DIP to matas do "eixo", seguindo-se-lhe o "Siqueira de Campos".
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A 2 de maio sairá o "Serpa Pinto", navio português, fretado

t'
,
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. a ra a finos an I-ae reosem .. en reDentro de 15 dias, via aérea, deverão chegar ao Rio os !:I ti

diretor e secretário da revista diplomatas alemães e italianos que serviam no Paraguai, os Porto Alegre, 18 (D. N.) -' Manoel Alexandrino Ferreira rários dos Frigorificos Nacío-
"Brasil Mineral", contra a a- quais também seguirão para a Europa num daqueles navios. Teve ampla repercussão em I da Cunha, comandante ínte- nais Sul-Brasileiro, desta capí
cusação que lhes fôra formu- De acôrdo com informações chegadas de Assunção, os todas as esferas sociais metro- I rino da Região, que contribuiu tal, que contribuiram com

lada de inedôneos pela Com- diplomatas japoneses conseguiram fugir do Paraguai, alcan- politanas a sensacional entre- com 1 conto de réis, e dos ope- .170$000.
panhia Petrolífera Copeba e çando o território argentino. Sabe-se, também, que entre 355 vista concedida ao "Diário de

cujas atividades foram recen- cidadãos de nacionalidade alemã, que se' encontravam no Notícias" pelo major Guaraní
temente suspensas por deter- Brasil, figuram 160 que não são considerados diplomatas, mas Frota, brilhante oficial de en- O papagaío «Caríoca. serve demínação do Conselho Nacíonal sim indesejáveis no território nacional. genharia do nosso Exército,
de Petróleo. h PI d

ti encarecendo a necessidade da ' "

P D IdEm vista dos documentos Fec aram a « atéía».; o circo organização da defesa passíva
I gUla ao «ato ona »

apresentados e do relatório de Porto Alegre para a even-

feito pelo cons.elheiro Carlos Tendo "A Platéia, jornal que se edita em S. Paulo, continuado tualidade de um ataque aéreo Hollywood, 18 (U. P.) -- O produtor de desenhos animados
Eiras, ficou apurada a impro- a manifestar tendências claramente favoráveis ao Eixo, após o -tanto mais possível quanto Walt Disney anunciou a conclusão de um dos seus melhores filmes
cedência da acusação, compro-. rompimento das relações diplomáticas e econômicas com a Alema.- .são conhecidos os novos pro- I da série "Sinfonias Malucas" sôbre temas sul-americanos, no qual
vando-se, assim, a idoneidade nha a Itália, e o Japão, o Conselho Nacional de Imprensa, na sua cet�ls.os dde guelrra de, surtPtresl� o principal personagem é um papagaio chamado "Carioca". Serve.

moral dos dois aludidos [orna- '. .

I 1...J d
. U uiza os pe os países o a 1- d

.

"P D ld"
.

I A ,. di·listas, que podem contin_?ar no última reunião, pronunciou-se pe o cance amento o seu registo, Otários _ e a desassombrada e guia ao ato ona , numa viagem pe a menca o Su. A
exercício da sua profissao. que foi aprovado pelo Diretor Geral do D. I. P. atitude assumida pelo govêrno referida película terá o título "Aquarela do Brasil", com fundo

brasileiro rompendo relações musical constituido de músicas regionais.
com o "eixo", com o que nos
colocámos em situação de qua
se-beligerância.
Concretizando os seus pro

pósitos o major Guaraní Frota
entregou ao "Diário de Notí
cias" um cheque de 10:000$000
como sua contribuição pessoa]
para a construção de abrigos
anti-aéreos que sirvam de pro
teção à população de Porto Ale
gre no caso eventual de um
bombardeio. Além disso paz o
seu trabalho técnico à dísposi
'ção de quem de direito para
projetar, dirigir, orientar ou
para qualquer outra atividade
com o fim de dotar a cidade de
lugares a salvo das bombas as
sassinas, que porventura pos
sam vir a ser arrojadas contra
a população indefesa.
A maneira como foi recemaa

a iniciativa do ilustre profes
sor da Escola de Cadetes tra ..

duz-se eloquentemente por dois
acontecimentos da mais alta
.sígnífícação: o apoio material
e moral da mais alta autorida
de militar do EstadoJ Q general

I
Perderam já 221 navios

Washington, 18 (United) - As forças navais e aér�as
dos Estados Unidos, em operações no Pacífico, estâo oC�SlO
nando baixas cada vez maiores às unidades de guerra Japo-
nesas.

Segundo a última estatística, a frota nipônica perdeu 221

navios entre os afundados, os provavelmente afundados, e os

avariados.
Essa cifra compreende 88 unidades de guerra propriamen-

te ditas e inclue os resultados dos bombardeios contra as Fili

�inas, anunciados ontem.

Menores para mensageiros
voluntários

Washington, 18 (United) - O secretário do Tesouro,
lVIorgenthau, congratulou-se com a União dos Trabalhadores
em Indústr-ias de Automóveis, por terem completado a aquisi
ção de 50 milhões de dólares em bonus de guerra. Essa con

tribuição destina-se a compensar a perda do encouraçado
"Arizona" em Pearl Harbour. O presidente da União, sr.
Thomas, fez um apêlo aos trabalhadores para a aquisição de
outros 50 milhões de dólares em fundos de guerra, salientan
do o seguinte: "Lutamos em dois oceanos e os trabalhadores
unidos das Indústrias de Automóveis e do Congresso das Or
ganizações Industriais querem ter um navio em cada oceano,
afim de que possamos levar a guerra contra o fascismo, em

Tóquio e Berlim".

Nova Iorque, 18 (R.) - O
Departamento da Polícia di
rigiu-se à Junta de Educação
desta cidade, pedindo-lhe que
o auxiliasse no recrutamento
de 68 mil meninos, de 16 anos
de idade, que deverão servir
como mensageiros voluntários
da defesa civíl de Nova Ior
que.

TOSSE"2 BRONCtUTES?• •

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

Assistente efetivo do·· Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro; com curso de especialização e prática de' ouvidos,
nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson, na Policlínica de Bo-

tafogo - Rio de Janeiro.
Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sex
tas das 17 às 19 horas

'f:UMINA! FORTALECE!
Batida contra

a quinta-coluna
Indianópolis, 18 (United) -

'16&*_"4 i' ne ti Na maior batida que já se rea-

H
' ti

"Ih
lizou no centro e no oeste do

erolcas e tenazes as· guerrt as país, os agentes federais detí-
• •

,
• • A • veram 40 agentes estrangeirosCambe!ra, 18 (Umted) -. �o ter n�ll�ar a cenmoma da e apreenderam as armas encon-

apresentação das suas credenclals� o I?lllIstro da �ola::da n.a tradas em seu poder. Em vá
A,ustralIa declarou que, embora nao tivesse c?m,:mcaç<;>es d�- rias zonas industriais da regiãoretas com as torças que se encontram nas Indías OrIent�Is fez-se exercício de "blackout"
Holandes.as, pOSSUla a absoluta certe�a de que as operaçoes durante noventa minutos.de guerrtlhas prosseguem, naquelas Ilhas, estando os solda-
dos da democracia de posse de numerosos pontos fortificados

I
Para 'qualquer assunto pe

de Java, Sumatra e das ilhas vizinhas. Acentuou que essas rante as repartições públicas
forças continuarão a martelar os japoneses. Disse ainda que o

I
Iederaís, estaduais e munici

govêrno holandês espera, para depois da guerra, conceder pais: Procure a Organização
govêrno particular às Índias Orientais Holandesas. Comercial Catarinense,

•••••••••••• 0••••••••••••

i FILHA I MÃE! A'VÓ I I• Todas devem usar a e
• e

: W!J:lilSIa·'!JiI.t!1, :• •
• (OU REGULADOR VIEIRA; •
• A MULHER EVITARÁ DORES •

: Alivia as Cólicas Uterinas ,':• Em prega-se com vantagem pa- 'e
• ra combater as irregularidades

das funções periódicas das se- •
• nhcras. É calmante e regulador •
• dessas funções. •
• ���'�:;� FLUXO-SEDATINA, pela sua •
• � %:e comprovada elícácía, é muito re- •�;,;...)�:"'I � ceítada. Deve ser usada com• . <.;,;... \\\J � confiança. •
• "1;";� r- FLUXO-SEDATINA encontra-se •
• ,("?, F· H »MÃE em toda parte. •
•••••••••••••.•••••• , ••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8ssan�o O tem�o �a ofensiva
Lorrdsês, 17 (Pelo general sir desesperada luta defensiva, du-

Hubert Gough, comentador .mi-l duas divisões mecanizadas e que rante a qual as ameaças, as fal
litar da Reuters) - Esta-se as seis ou sete outras divisões sas notícías e a propaganda de
passando o tempo da ofensiva, são italianas. • ,vem ser usadas. Procuram os
alemã de 1942, apesar de que I O tempo é agora favorável alemães, dessarte, conter a
os porta-vozes de Hitler há mui- mas dentro das próximas seis ofensiva soviétíca, de modo que
tos dias viessem proclamando semanas a ofensiva se tornará os ingleses fiquem na sua ilha
que 'ela estava iminente. Há praticamente impossível. em posição defensiva, e, possí
indicações, baseadas em fatos De outra parte, os russos ain- velmente, nas mesmas condi
verídicos, de que muitas díví- da não aliviaram a pressão aue ções, na Líbia.
sões foram retiradas da França mantêm sôbre as tropas ale- Assim, apoiados nas vitórias
e lançadas à batalha da Rús- mãs e sua posição atual lhes conseguidas pelos japoneses,Hi
sia. Mas nada autoriza a crer permite, qualquer dia, obter al-

r
tler trataria de arranjar uma

que a falada ofensiva esteja gumas vitórias decisivas sôbre paz facil e vantajôsa, Os alia-
a ocorrer. as fôrças de Hitler. dos serão loucos se caírem nes-
Da mesma maneira outras di- De todas essas consideracões sa armadilha ..

visões nazístas foram retiradas sou levado à conclusão de 'que Êste é o momento de golpearda Polônia, compreendendo-se a ofensiva de Hitler não come- mos com todo o nosso poderío e,
que a Alemanha se reorgamza. çou porque êle precisa do pode- para isso, é preciso que concen
Por que se processa isso e por río humano para efetuá-la - tremos e não dispersemos os
que ainda não começou a gran- enquanto persiste mantendo nossos esforços.
de -orensíva? :'======================-=====, CASA Vende-se uma, à

I
rua Santos Sa-Muitas informações aludem a

concentrações do Eixo no sueste AVISO AO POVO CATA RINEMSE raiva n. 129, no Estreito, com

da Europa e no Dodecaneso _ n 16 ms. e 1/2 de frente por
sugestão para ofensivas contra 68 ms. de fundos. Tratar com o

a Síria, Suez ou mesmo o Cáu- Linha direta Porto Alegre-- Florianópolis sr. Luiz Soares Ventura, na
caso. Contudo, é possível que Diretoria de Obras Públicas.
tais rumores sejam divulgados E J I 15vs.-]2
parcialmente para alimentar o

.

mpresa aeger & rrnâomoral do povo alemão, de modo Cha'C raque êste continue a acreditar na Saídas de Florianópolis às terças e sábados a.
invencibilidade dos seus exér- Saídas de Porto Alegre para. Florianonolis Vende-se uma, com casa e
citos - e parcialmente para a's quartas e sábados gara]e, em local apraztvel,lançar a confusão entre os alia-

.

dos. Saidas de Araranguá às quartas. com água corrente, luz elé
O longo e contínuo bombar- sáoados e domingos trí ca e esgôto, sita à Praia

deio de Malta e os reforços para

I
do Meio (Co queir-os I Facili

Von Rommel na Líbia indicam Aqente em FlorianOIlDlis: MÁRIO MOURA ra-se metade do pagamento
próximas ofensivas nessas re- Inlorrne ções com o sr. Zani-
giões; mas eu acredito que os PRAÇA 15 LtE NOVEMBRO Di, rua Tiradentes, 8.
alemães apenas ali possuem .

...__..,.,. 12VSll
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n-j-Z--I� de Aragão
r Mtmco
fi Cirurgia e Ortopedia.
t: Clínica e Cirurgia do
[! terax, Partos e doenças
� de senhoras,

� CONSULTORIO:
c Rua Trajano, 33,
� Diariamente das 15 às

I
17 horas,

.

HESIDÊNCIA:.
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 151.

DR.
Ex-chefe de cll

nica do

Hospital de
Nueruberg

(Pror". L. Burkhardt
e E. Kreuter)

E,çpecialisla em

LÚ'urgia Ge1'all

I Alta cirurgia, gyn e
cologla (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e op�raçõe8

d{l plast1c8,
CUDsultorlo iS rul'I TraIa
DO, l8 (di'l8 10 68 12, ti
dos 1 Ó á� 16,30) Tele

POt ne - t .285

I
Re@1dencla A ru& Es
teves Junior, 20. _.
Telepbone _.- l.1jl

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras � Crianças em

cONsii;r�,IORIO : IRua Felipe Scl1midt-Edifi
cio AméHll Neío--fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas. I:

RESIDENC1A' �
Av HerciHo Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

MEOI·C
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINIGO
Dr. Ojalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca]

I Com prática nos hospitais europeus
Olíulea médica em geral, pedlatrta,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genito-urlnarlo do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlologla Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Cam oanarío
São Paulo). Especializado em HI·
giene e Saúde Públlca, pela Unlver
Ildade do Rio de Janeiro,

Gabinete de Raio X
aparelho moderno SlEMENS pars
dlaguóetícoe das do-ncas internas
Coração, pulmões, vesícule biliar

estômagos, etc
Radiografias óssea' e radíograflas

dentárlas
Electrocardiografia clínica

Dlagnóstíco preciso das molésttas
cardíacas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determinação dO!!1 dltúrblos da!
glândulas de secreção interna)

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraola

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralos íntra-vermelho e eletríoldade

médíca
Laboratório de microscopia e

análise clínica
l!:xames de sangue para diagnóstico
da sílítís díagnóstlco do ímpaludls
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para díagnóstlco
precoce de gravidez). Exame dt"
puz, escarros, líquido faqul!l.no f

'1uaiquer pesqulza para elucldaç!.
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

FIL ORIANOPOllS

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

O-Mucus da
Asma Dissol
vido em li Dia

APROVADOS PEt.O D·N·5·P· 506 N'? 569 DE 19.3S

o «Correio da Manhã» sugere a

ocupação da Guiana Francesa
o "Correio da Manhã" publicou o seguinte editorial: "A ati

tude do govêrno de Vichi, em face das novas exigências de Hi
tler, tem para a América, sobretudo para o Brasil, importância
capital. E é preciso que as nações dêste continente se apressem
€-m conjurar, como prudente ganha de tempo, males que não
pódem ser evitados.

As colônias francesas na América estão destinadas a ser ba
ses de operações das fôrças do Eixo. E, em várias Repúblicas
americanas, está generalizada a suspeita de que os submarinos
alemães, que operam no mar das Caraibas, se abastecem em por
tos franceses.

Os desmentidos de Vichi já, hoje, não pódem ser tomados a
sério. Passou a direção da França CiOS espoletas do Reich, que
intrigavam em Paris por. conta e ordem de Berlim. Laual é sim
plesmente um servidor do embaixador Abetz, que soube melhor
do que se esperava explorar-lhe o despudor na traição e a sub
serviência na ação. Os novos ministros serão escolhidos a dedo
1.101' Berlim. Quer isso dizer que, dentro de poucos dias, os ale
mães tomarão pé na Guiana Francesa, encravada na Amazônia,
considerada, com toda a razão, um dos flancos trulrieráueis do
Brasil.

Está-se, portanto, diante de um caso de mudança de domí
nio de uma possessão na América 1)01' fôrça da conquista e da
traição. E só há um caminho para deter a agressão germânica,
uartiâa das nossas fronteiras setentrionais: é a ocupação, nos
termos do ajuste solene das 12 nações americanas.

Além disso, é necessário encarar-se também a ameaça que
se cria para o Brasil com a passagem de Dúcar ao conirôle ger
mânico.

Negar a gravidade dessa situação é não ver claramente a

tempestade que se prepara aos olhos de toda a gente.
Nada absolutamente nos deve deter no concerto e execução

d.e medidas que nos assegurem a tranquilidade. E êsse destemor'
de que tem dado, prova o govêrno no combate ao derrotismo e à
espionaçem. é uma condição para o êxito da nossa defesa em

plano mais arriscado.
Vencidas as últimas resistências de Pétain, comparado, na

sua serenidade vacilante, com Hinâenburç, no momento em que
Hitler, pelo ardil e pela ameaça, escalou o poder, não existe mais,
em Vichí, autoridade fiadora de intenções de paz e de amizade
para com os povos da América, principtümente para cônosco",

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

ee_ tosa•• rebel" •� &aS larellddl ....
lIk:aa .. àmplea. grippes. ...lriados., re�"", aIII
..carro. sangvl_os, do,... _ peito .... cosi lasomlllllt
• fl'2MI'Ioza gera&. ••It. eh app.üte •� • CONTRATO�
6 CI ro._dl. ebs.luto, herotCG. qtM Dão ta IEIflcacls__
Da lane do. t.....rc.lo.o. to__� cee A .
lCOIGTRATOSSE .. recebe .. mala de 24000 .u. ....

�� Tenha .. ouldado! '<) Hio... dabea eagaa.L ......
...... CONTRATOSSE. qve • Ia&r &0 t ,

WI _,.l"ri,!' r Te.-h,· .e li' em ....

Situada em lugar aprazível, 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, Cistoscopla, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

Os ataques desesperadores e violentos da
asma envenenam o organismo, minam a

energia. an-ulnarn a saúde e debilitam .o co

ração. Em 3 minutos, Me n d a c o, receita de
um famoso médico, começa a circular no
-ancue. dominando rapídameute os ataques.
Oe·sdc o p r i m e i I' o dia começa a desapa
recer a dificuldade em respirar e volta o
sono reparador. Não é preciso continuar
usando drogas, cigarros ou injeções. Tudo
o que se faz necessário é tomar 2 tabletes
de. Mendato

.

às refeições e ficará comple
tamente livre da asma. A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de casos rebel
nes e antigos. Mendaco tem tido tanto êxito
que se oferece com a garantia de dar ao

paciente respiração livre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com fi asma
em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser
restituído o pacote vazio. Peça Mendaco em

qualquer farmácia. Nossa garantia o protege.

M enda C o A:a:::::.m

1467

Ameaça de fome na FrançaZurique, 17 (R.) - A emissora de Vichí anunciou que o
marechal Pétain declarou, hoje, que está decidido a combater
a ameaça de fome na França.

O marechal teria feito tal declaração ao receber em au
diência uma delegação de peritos franceses em agricultura,

-

I Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3<1 classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

....._ -

'
..

• • cc 'c-r _.cp ....

Crédito Mútuo Predial

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.

,E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo•

clínico da casa.

Praça S, Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
_r_.____ NARIZ, GARGANTA
e:specialista; assistente do Professor Sanson

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

Consultório: Rua yitor Meireles, 24, Fone 1447

Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei Ca
neca n.O 10, Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

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

Proprietários: J. Moreira & (ia.

8 DE ABRIL
Foi entrE'gue aos ;:>restamist'i Sinfrôoio e:Luiz

Gonztlga, residente em TubarãO,
possuidores da caderneta n. 6.287 o prêmio

que lbes coube <;>rn mercadorias, no valor de rs,

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

18 DE ABRIL
Mais um forUlidável sodeio rf-alizará a Crédito Mú

tuo Predial, no did -18 áe 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.

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

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1 $0'0
Não vacile, adquira já a sua caderneta

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

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS

as ...----------..--....----------------..------...

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no mo de Janeiro

Consultas d,'arl'amente Pela manhã: das 10 ás 12 horas
à tarde: das 15 às 18 horas

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

Josephin.a S(hweidson'
MEDICA

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

Rua F. Schmidt, 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-�ariz-Garganta-Vabeça-Pescoço
Df. ARMINIO TAVARES

_ (Assistente do prof. Sanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João Pinto, 7-Tel. 1461.-Residência 145ó

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOli
Serviços do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S, Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[spionagem fascista
S. Paulo, 17 (G.) - E' eví- momentos de "maior respon

dente que a ação dos cidadãos sabilidade" e para evitar que
pertenc�ntes aos países do qualq�er "zelante" explorasse
"eixo" vmha, em nosso Estado, a partida deles como abandono
se desenvolvendo com extrema' de posto justamente na oca

violência e obedecendo a um sião de "perseguições even

plano longa e cuidadosamente
I

tuais, concentrações, prisões,
preparado. Provas sobejas, te- I etc.". Prosseguindo, Martiní
mo-las no número conSidera-I insiste em afirmar que tudo
vel de diligências efetuadas I examinou com calma e objetí
pela Superintendência de Se- vidade, firme e conciente da
gurança Política e Social con- responsabilidade dele e de seu

tra tais elementos. companheiro como "chefes-
Nesse trabalho subterrâneo fascistas".

se empenhavam, com o mesmo Refere-se, depois, às medidas
ardor, italianos, alemães e [a- de carater político e policial
poneses. Pelas observações rea- adotadas pelas autoridades e,
lizadas pela Polícia, não se sa- após analisar a natureza das
be, com segurança, qual dos I mesmas, julga-se capaz de se

cidadãos daqueles países que guír para a Itália, a-fim-de en

leva a palma em melhor servir trar nas fileiras do exército ou

aos interêsses de suas pátrias
e obedecer às ordens emana

das de seus chefes. Tudo indi
ca que todos se igualam ou

que cada um procura superar
o outro, talo fanatismo polí
tico de que se acham possuidos.
Essa circunstância dá bem
mostras do vulto de trabalho
que a Ordem Política tem de
realizar para o perfeito desem
penha de sua ádua missão de
garantidora do sossego da or

deira e progressista população
paulistana.
TRÊS ESPIõES ITALIANOS
Tendo organizado um servi

ço preventivo severo, o supe
rintendente da Segurança Po
lítica e Social, major Olinto de
França, está sempre em condi- Ições de agir com absoluta se

gurança, contra todo e qual
quer quinta-colunista ou es

pião que algo pretenda ou

ameace, seja êle italiano, ale
mão ou japonês, que aja isola
damente ou em grupos. Onde
quer que um dêles surja, é cer
to que aí estará, à sua espera,
pronta para a ação índíspen
savel, a Ordem Política.
Ainda há pouco, o delegado

de Ordem Política e Social, sr.
Ribeiro da Cruz, fez prender,
em feliz diligência realizada,
três espiões e quintacolunistas
italianos que agiam em círcu
los de responsabilidade, mas

que, naturalmente, ainda não
tinham suspeitado de que, em
torno de seus passos, circulas
de ferro se vinham formando
para que êles fossem colhidos,
como o foram, de surpresa, jus
tamente na ocasião em que
mais seguros se supunham
quanto à ação da Polícia. Esses
elementos são: Fernando Mar
tini e Osvaldo Scognamiglio,
de São Paulo, e o capitão Fran
co Cecchini Bruni, do Rio de
Janeiro.
UMA CARTA AO EMBAIXA

DOR' UGO SOLA
Em poder dêsses três perigo

sos elementos, a Polícia apre
endeu, entre outros documen
tos, uma carta, escrita em ita
liano, dirigida pelos dois pri
meiros ao sr. Ugo Sola, embai
xador da Itália no Rio de Ja
neiro. Foi portador da missiva
o cap. Cecchini. A carta é um

documento impressionante so

bre as atividades perniciosas
dêsses cidadãos e prova que
êles obedeciam instruções di
tadas por aquele ex-diplomata.
Depois de informar ao desti

natário haver recebido suas

"gentis instruções", Martini
declara ter cumprido suas obri
gações relacionadas com via
gens que vinha efetuando até
os primeiros dias de janeiro úl
timo. Fala, a seguir, ela sua

possível ida a Itália, a qual, se

fosse do seu desejo, o embaixa-
dor Ugo Sola lhe permitiria,
incluindo seu nome na lista.
No caso, porém, de Martini re
solver ficar, tinha êle como re
cebídas as "congratulações an

tecipadas", que o embaixador
lhe enviava.
Mais adiante, sublinha o si

gnatário que, trabalhando em

conjunto com Scognamiglio,
nestes últimos coriscos de ati
vidade assistencial, examinava
longa e cuidadosamente a si
tuação e, desde os primeiros
dias de janeiro último, resol
vera permanecer no posto se
as "coisas tivessem piorado
aqui para os italianos", sobre
tudo para estar presente nos

Envolvido
no Brasil

o embaixador Ugo Sola

3 a

�.I Aguardem sensacionais novidades B

I em mercadorias de alta classe

I�
A preços ao alcance de todos

I
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LUTA DE SUBMARINOS
Londres, (B. N. S.) - Muita vesse voltado para o alvo. Um

gente tem a impressão de que dos barcos inimigos voou pe
um submarino não póde com- los ares em consequência da
bater contra outro, visto como explosão.
ambos são "cegos" quando sub-I Na noite seguinte o mesmo
mersos. Mas, na realidade, tan- submarino avistou outro sub
to na última como na guerra

I
mersível, na superfície, mas o

atual, ocorreram muitos duelos corsário mergulhou imediata
entre submersíveis. I mente e, durante cinco horas,
Uma das mais curiosas e in- I o barco britânico perseguiu o

teressantes aventuras dêsse inimigo debaixo dágua, sem,
gênero aconteceu com um sub-

'

contudo, conseguir chegar a al
marino britânico recentemente I cance de tiro. No meio da caça
construido e que realizava a sua da, o capitão da embarcação
viagem inaugural. Logo no írií- britânica descobriu que êle, por
cio, encontrou-se com três sub- sua vez, também estava sendo
marinos inimigos, que navega- perseguido. Um segundo sub
vam à superfície. Não houve marino inimigo viera ter à ce

tempo para preparar o ataque. na da perseguição e, ulterior
Êste tinha de ser desfechado mente, disparou um torpedo,
imediatamente, com qualquer mas sem resultado. Depoís, o
tubo lança-torpedos que estí- submarino germânico fugiu.

da milícia fascista. Para tan
to, deveriam ser substituídos
aqui por "camaradas" dignos
que garantissem a continua
ção de suas "atividades". Pen
samos ser mmais útil e oportu
no - escreve o quíntacolunís
ta e espião - servirmos em ar

mas do que ficarmos aqui. Es-:
tá claro, todavia, que o nosso

unico objetivo é o .de servir ao

regime onde melhor se tornar
necessária a nossa contribui
ção". Mais adiante, diz: "Exis
te, também, hoje, a celerada
questão daqueles infames que
se denominam italianos-livres,
todos sob 3 direção do senil e

também naturalizado Piracolo,
a quem certamente não perde
mos de vista" .•

SÊLOS
Vende-se, Dor um preço de

ocasião, uma- primorosa co

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

Edmundo Gardolinski, à rua

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

30v.-l1

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a preferên
cia e comunica que fechou
a íarmàcía, deixando encaro

regado de receber s/contes
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
íícío do Mercado.
245 30 v.-4

EY/TEmuitos
RESFRIADOS.ftff'

(''-;f ,�Ao primeiro espirro-al-.

" gumas destas gotas nas
narinas. Esta medicação

""""í. especial estimula a Na
tureza a repelir o resfriaVI C te do antes que êle comece.

VA-TRO-NOL
MALAS PERDIDAS

I

Gratifica-se a quem achar
e entregar à redação do Es
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercílio Luz ao Posto de Con
trôle Policial de Aririú.

15v.- 15

Atavismo
Muito embora o nazis

mo seja, sem dúvida, ve
neno extremamente pert
goso, não devemos esque
cer que por trás ou para
além dêle estão os instin
tos raciais de um povo;
instintos para os quais êle
parece ter sido (ao eon
trárío do fascismo na Itá
lia não a inovação exci
tante, mas, sim, mais uma

expressão de impulsos atá
vicos.
Razão têm portanto cer

tos pensadores brftânícos
quando dizem que o maior
problema da Paz será o de
estudar e realizar a cura

gradual da propensão guer
reira nas populações ale
mãs. Depois de 1914 não
se pensou na necessidade
de extirpar êsse mal; e es
tamos vendo com que gra
vidade extrema êle resur

gíu,

("Correio da l'Ianhã")

.;;.� QUANDOi� �E A DIGESTÃO
/�y CAUSA�/ SONOLENCIA

Quando depois duma refeição Para neutralizar êste excesso
se sente vontade de dormir ou de acidez e suavizar a mucosa
uma impressão de pêso, quando do estômago, nada se compara
se tem azias, eructações, dores a uma pequena dose de pó ou
de cabeça, é isso devido na a dois ou três tabletes de
maior parte dos casos a um Magnésia Bisurada tomados
excesso de acidez que irrita as logo após as refeições. Três
paredes delicadas do estômago. minutos depois estará aliviado.

DIGESTÃO ASSECURADA

MAGHESIA comBISURADAEm pó e em tabletes em todas as pharmacias

I Farmácia "Esperança" Ido
Farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância, no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.542

Previdência Nacional Lida ..

Se V. S, desejar ter bôa renda mensal com pouco tra balho,
procure colher informações à Praça 15 de Novembro

n. 23 10 andar - Sala 45 das 1,30 às 17 horas.

\()çÊ NÃO TEM O DIQEITO
DE FICA R ASSIM! c:::.:

A moleza e a indisposição constante são sinto
mas frequentes da Prisão de Ventre, essa terrível
kJdra de energias que aniquila uma pessoa.
roubando-lhe as fôrças. Reaja contra êsse des
ânimo e combata o mal pela raiz! As pjlulas
de Vida do Dr. Ross, debelando a Prisão de
Ventre, restituem as energias, a alegre disposiç�:
para o trabalho diário e os prazeres da vid�

PllULAS DE VI�� DR. HlSS
-

Ultimos estilos em mobiliários· de
imbúia recebeu

A MODELAR

Elegância!

Perfeicão!

----�.

Vendas de

Rua Trajano, n' 13

Pe�soas capazes
Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

representantes em toda e qvalquer parte do pais, podendo
ser em cidades, distritos, vilas, Iazendas ou núcleos colo
níaís, para trabalhar em negocio original, lucrativo, hones
to e íactl. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re
muneração ótima para cargo de fllturo. Escreva pedindo
esclarecimentos á CAIXA 1696,-SAO PAULO.

passos
•

mais •••Uns
e comprem mais barato!

..

AEXPOSI�AOFELIPE SCHMIDT,

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS
Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsa.
Casaquinho. - Colchas - Toalhas - Penhoais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Redação e Oficinas à Rta
João Pinto n, 13

TeL 10.2.2 - Cx. posrtal 139

., ASSINATURAS

Na Capitals
Ane .. , ..••••..

Semestre ••••••

Trimestre .... ,.

Hês .•.•••••••••

50$00&
25$000
15$000
5$000

No Iateríor s
Alno ..••..•••••• 15$000
Semestre ..••••• 10$000
Trimestre ..•••. I0$00O

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí-

lUza.
pelos conceitos emitidos

,""
1106 artigos assinados

'>'P �

'-8 a ;��nQICONTEM
. .

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos, Depauperado.,
E.gotadol, Anêmicos, Mi ••
que criem MagroJ, Criançal
raquíliclII, reclberio a toni-
ficação gerll do organilmo

com o

Sangu�nolLlc, D,N S.P. n: 199, da 1921

VENDE-SE

I I

otima casa, própria para. re
sidência e ccmér cío, 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 na

redação do EsTADO.
194 v-12

Chácara"
II Vende-se uma chácara, com

fundos para u mar, na estra
da geral dos Barreiros.
Informações na Redação do
»Estado». 20vs- 20

Terrenos no Balneário
Escolha j;;í o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o Sr. Arí Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
e e

i saX)AS !• •

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

encontradas nos balcões da

Fundada em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Mcrítimoe

« Aliança da Baía»

�
..
Ia

•
•
•
•CXQQ
•
•
•
•
•
•

• •
••••••••••••0••••••••••••••••••••••••

IMPORTADORA AVA - RADIOS

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 ! 940
Rs, 9.000:Úl)O$OOO
• 54.700:000$000
• :1.929.719:000$000

28.35R·n7$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

..
•
•
•OODO asa SANIA BOSA.,
•
..
•
•
•

Diáriamente recebemos novidades
Rua Felipe Scbmidt, 54--Fone 1514I

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio José

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 Ãtrica.
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 vai v. 530$
7 valv. 59;)$, para pilhas 500$ para
acumulador 700$.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ACIONISTAS

O Doutor Osmundo 'Wanderley
ria Nobrega, 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

tal virem, ou dele conhecimento ti
verem que, nos autos de ação "01'
dinária" movida pelo Estado de
Santa Catarina contra a Cia. Porto
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
deste 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

I
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 lU. Vara.
Está conforme.

Agente em Florianópolis

CAMPOS LOBO &
N 39RUA FEliPE SCHMIDT

Caixe postal /Q- TeleohontI083-End. Tel. cALLlANÇA»

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itnicd,

IBlumenau e Luqea.
.--------�--�-�.�-��.�-�--������--���I Mole-tias dos. rins e coração

O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, os ríns, as nefrite", areias, cólicas renais, aumenta 8S

urlnas. Tira as lncbações dos pés e rosto, hídropslas, ralta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrto-escterose.

Remédio

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

12 mezes de estudos. Mensalidade míníme. rrecíso de f gentes e re

presentantes em todas as cidades, Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, f1ôres brances.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade,

Lesões do C01 ação pasma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hídropsías, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artérias, bronquíte asmática,

sifllis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas escaseas e dôres
no coração, pontadas nos rins e Inchações.

-

AOH fracos e con valesceutes
Devem usar o STE1';OLINO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas peso
80111:\ anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontudas, tosse, dores no peito e nas costas, peruas Irucas,
língua suja Para a neurastenia, o der ântmo e a dispepsia, a

convalescença é rapída,
Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHI:..TINA é usada nas moléstias do sangue slfilis,

eczemas, tumores, darthros, espínhas, tístulas, purgações. Ierl
das, csncros, escrófulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonrtlea e engorda,
Depositarias: todas as drogarias de Silo Paulo e Rio.

TOSSES
nocturnas

Atalham-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com este
agradavel unguento vaporizante.
Uma applicação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada \

Banco de Crédito PopUlar e Agikele
de Santa Catarina
Rua Trajano n.o 16 - Sêde própria

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

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

FLOHIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos -- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 venda

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 pelas

melhores taxas :

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

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

AS SF�NHORAS I)EVE�J USAR
Em sua tcík tte intima só-r-ente o MEIGYPAN, de

grande poder hígtenlco. contra mo és ias o n -gtosas
suspe-ras, Irritações Vi"glD8hl, corrimentos, mulê s

tls& utero vaginais, rr et. ítes e rode se-te de doenças
1 08:S I( gr6[lÓ€ preSí rTlitl'fO. Drogaria Pe checo, Rio. Madeiras de

Pinho
Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 1STIDO - Sàbado, 18 te: Abril de �g42 5�.�������:����� ""iR � �__ ..

ma �� Im �. a inlirii II� I� airrl� � uma [i a � IRio, 17 - Em entrevista con- o próprio autor da carta, e nos monstração, em sua residência O reporter, leigo, olhou o com- gira o aparêlho. Êsse eixo é di- _" Sou do Rio Grande do
cedi�a a um �a�utino C�ri?ca convidava a ouvir uma explica- à rua Sacadura Cabral 115, 20 plexo mecanismo em miniatura, vidido em duas partes, sendo I Norte,

_ disse-n?s. TenI:0 27
um Jovem mecamco bra�lle�ro, çao do seu achado. Para se ava- andar, na Saúde. e, naturalmente, pediu esclare- que a superior, onde se localiza anos. Desde menmo, dedico-rnesr. Cícero, Gomes de Oliveira, liar a importância dessa nova O inventor nos conduziu ao cimentos. todo o sistema de molas, é mo- à mecânica. No meu Estado, esapresentou as caracteristicas de contribuição do gênio inventivo seu "laboratório" que é o pró- - Explicou-lhe em rápidas vel, e a inferior, 'onde são co- tudei durante 'quatro anos na
uma bomba de sua inve�ção e ou da inventiva, dos brasileiros prio quarto de d�rmir. Alí êle palavras - disse o inventor - locadas as bombas, fixa. Em tor- Escola de Aprendizes Artí.fices.de grande poder destrutivo. A para o progresso da técnica, medita os seus problemas e tra- a constituição e a finalidade do no do eixo superior, fica um Em 1934, quando cheguei ao
respeito dessa bomba, e de seu bastava atentar na enorme am- balha nas experiências técnicas, aparelho. Esta bomba caracte- anel com molas. A êsse anel são Rio, ingressei logo na Escola
inventor, assim se expressa o plitude de ráio de ação que o cercado de ferramentas que se ríza-se pela amplitude do seu presas as bombas acessórias, 10- Civil de Aeronáutica, .e .aí tireimatutino: inventor imagina haver cbnse- acumulam num espaço exiguo. ráio de ação. Não causa efeito calizadas em oito alhetas, res- o meu curso de mecamco de"Um novo tipo de bomba, in- guido dar à sua bomba, como Mostrou-nos o modêlo do seu destruidores num só ponto, co- pectivamente. Entretanto, ao aviação. Depois, empreguei-mevento brasileiro, destinado a veremos. invento - um aparêlho com- mo as que até agora têm sido cair, por um disposítivo idênti- na Fábrica Brasileira de Aviões,ampliar enormemente a eficiên- UMA SO' BOMBA PARA ATIN- plicado, constante de dezenas fabricadas. Leva a destruição co ao de corda de relógio, as como mecânico. Em jur:hc:>. do
cía dos ataques aéreos - foi GIR, AO MESMO TEMPO, A de pequenas peças e todo cons- sucessivamente a lugares dís- bombas acessórias se soltam das ano passado, veio-me a Idéia de
a novidade de que nos falou em PRAÇA MAUA' E O MEYER truido de madeira e alumínio. tantes, entre si, de muitos qui- suas alhetas e ganham a posí- construir uma bomba como essa.
carta, há dias, o sr. Cícero Go- O sr. Cícero Gomes de Olivei- O conjunto não mede mais de lômetros. São várias bombas ção horizontal, ficando dispos- Tracei os planos. Fiz observa-
mes de Oliveira. O inventor era ra nos marcou hora para a de- 40 centímetros. numa só: a principal tem em tas, dessa fórma, em feitio de ções, experiências e, afinal, de-

torno de si mais outras oito léque, até que, no momento pois de várias tentativas, conse
bombas, acessórias. Estas, no oportuno, se desprendem vío- guí armar êsse modêlo. Para
momento da explosão, se des- lentamente, tomando cada qual dedicar-me inteiramente ao in
prendem,impulsionadas por mo- a sua direção. vento, abandonei meu emprêgo.
las, e vão cair em pontos dife- Disse-nos o inventor que os Só penso nas bombas acessó
rentes, muito distanciados uns detalhes da velocidade das bom- rias. Agora, creio que cheguei ao
dos outros. Tem assim o meu bas e do tempo que elas pre- fim das minhas experiências,
tipo de bomba uma eficiência cisarão gastar para se despren- confiante no êxito de meu in
extraordinária. Dou-lhe um e- derem das alhetas ficariam a vento".
xemplo. Uma dessas bombas, cargo do engenheiro que as
atirada dum avião sôbre a pra- construisse, pois essas questões, SE O GOVÊRNO BRASILEIRO
ça Mauá impulsionaria, ao cair, a seu ver, são de outra ordem SE INTERESSAR
uma de suas cargas até o Meyer, técnica.
e todas as demais uma distân- Por outro lado, o número de
cia equivalente, cada uma nu- bombas a empregar, bem co
ma direção. Assim, uma só das mo as suas dimensões, o seu
minhas bombas causará danos pêso, etc., caberia aos técnicos
em todos os bairros duma cí- resolver.
dade. Uma série delas será ... DESEMPREGAU-SE PARA CUI-
uma catástrofe. DAR DO INVENTO
MECANISMO COMPLICADO Após as demonstrações, o sr.
O sr. Cícero Gomes de Olíveí- Cícero Gomes de Oliveira ra

ra fez-nos, então, uma pequena Iou-nos sobre a sua vida, as lu
exposição do seu aparêlho. A tas que tem tido para levar a

peça principal é um eixo de 40 termo a idéia das "bombas ace

centímetros, em tôrno do qual sórias".

PARA AUHllIAR O DESEnVOLVimEnTO
da criança, combater a anemia e o atraso
do crescimento, a EMULSÃO DE SCOTT-

vitaminas e cálcio - feita do' mais
puro óleo de fígado de bacalhau - proporciona
admiravel ajuda. Em qualquer época não há
substitutos para a

rica em

EMULSÃO DE SCOTT
!T�da.6�

Associação Cultural «Luiz Delfino»
De ordem do sr. Presiden

te, torno público:
1) Que se acha aberto, até

30 do corrente, o prazo pa
ra o. entrega dos trabalhos
que concorrerão ao prêmio
«CULTURA», relativo ao mês
em curso;

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

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

Orlu Andrezzo
Secretario - Interino

Svs-2255

GargantaIrritadaFriccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se

respiram desinfIammam logo as
membranas irritadas.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.ixe .po.t.I' - 31

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.sente. no. pril1cip.h

muncipio. do Est.do.
17P.

O Interventor Federal no
Estado convida as auto
ridades eclesiásticas, civis

e militares, imprenso. e povo para a conferência
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
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de ft5

anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

Organizacão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Caixa 3097, São Paulo

v. S. procura representções 1

OFA

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

Indagamos do inventor se.já
havia mostrado o modêlo a al
gum técnico.

- "Por patriotismo - res
pondeu êle - quero, primeira
mente, apresentar o meu inven
to às autoridades brasileiras.
Dentro de alguns dias irei ao
Ministério da Aeronáutica ofe
recer-me para realizar uma ex
periência. Se o caso interessar
aos nossos técnicos, o meu in
vento está à disposição do go
vêrno brasileiro".

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

Informações:
SERVIÇOS AEREOS CONDOR LTDA.

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

Não sebe que a diarrhea é
um perigo para a sua vida.
A mamãe porém sabe que
nesse caso deve dar - lhe
immediatamente E I dofor;' i o.
o remedio sem igual' contra.
esta terrivel doença.
Para combater as diarrheas
nada existe melhor
que os famosos
comprimidos de

..

Bom para os adultos
como para as er eançe s,

';�V'��jR"""i:1!lf�f®f�

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

(Defronte à casa Hoepcke)

Organização de escrttas=In-s
peçõespertódlcas.Veríticação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral,
Procure a Organização Co
mercial Catarinense.

-&FEZ MCW" a

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

VENDE-SEUma 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.-6

CA�PA A QUEDA
COMBATA A

CABEL05 BRANCO,!)t O�

Nós e os portuguesesRio, (Correspondência episto- sitárío português que � urna c:aslar da Inter-Americana) - O personalidades de maior relevo
Brasil nesta hora decisiva para e das inteligências mais pene
os seus destinos, j á têm vozes trantes entre os portugueses li
portuguesas, ao seu lado. São vres de hoje, o dr. Lúcio �i
poucas ainda, mas são muitos nheiro dos Santos, que reside
os corações lusitanos que batem no Brasil, desde 1927, �o�mando,

ALEGRIA E ao unísono do nosso. A quase to- como professor, o espíríto das
talidade da opinião portuguesa nossas crianças, acaba de fazer

O"'I-.lIMISMO encontra-se hoje na nossa trín- uma declaração impressionante,
!VI cheira política, acompanhando à qual, todos os brasileiros de-

No estado normal na sempre mo- em espírito a defesa das nos- vem reconhecimento -, o que
"as liberdades, que são tarn- I constitue para os portuguesestivo para encarar a vida com ale-
bém as suas. Mas as normas in-I um exemplo digno de medita

gria e otimismo. Os tristes devem, flexíveis de uma neutralidade ção.pois, fazer um auto-exame para des- dirigida, na qual o govêrno de "Os Portgueses e a América",
cobrir a razão do desanimo e com- Lisbôa não deixou de reafirmar intitula o dr. Lúcio dos Santos
batê-lo. Quando não obtiverem re- O espírito doutrinário que sem- a sua insofismável declaração.
sultado, torna-se necessário recor- pre tem informado a sua orien- e nela, atribuindo-se, com in
rer a um médico, que verificará se tação pública, e a proximidade contestado direito, a represen
a tristeza e a depressão nervosa cor- dos canhões alemães, que já tação da conciência portuguesa,
rem por conta de alguma doença ou rondam há dois anos pela fron- e, falando "em nome de todos

teira espanhola, não permitem que em Portugal não podem fade simples alteração do quimismo
que os nossos irmãos de raça lar livremente", faz uma ade-humoral. Neste último caso bastará, deem expressão clara ao que já são entusiástica à causa das

muitas vezes, modificar a alimenta- hoje constitue um drama da Democracias, simbolizada nas
ção e usar um medicamento de ba- sua conciência de povo emírien- personalidades prodigiosas de
se fosfórica para restabelecer-se. • temente liberal e prorundamen- Franklin Roosevelt e Winston
Simples desequilíbrio da glicemia te humano. Churchill.

ou do metabolismo dos açucares As Américas são, porém, ter- "A Conciência Portuguesa _.

causa desordens nervosas que pó- ras de liberdade, onde todas as declara o eminente professor -,
dem resultar, também, da falta de opiniões podem ser livremente recusando-se a ser instrumento

manifestadas. E alí, onde há da chamada "Nova Ordem", eselementos fosforados no organismo. ambiente propício, nunca falta tá ao lado da América, para a
A medicina atual tem recursos para uma voz portuguesa que ocupa conquista de uma superior conambos os casos. Em se tratando de o seu posto na luta pela Li- ciência humana, reformadora
deficiência de fosforo, a medida é berdade. Os portugueses resí- do mundo; e, até mesmo, por
facil e consiste em algumas injeções dentes na América do Norte, um indeclinável dever de tradi
de Tonofosfan que concorrem para quase todos êles oriundos dos ção humanista, e de lealdade
que o paciente apresente animado- Açores, já fizeram declarações para com o Brasil, grande na-

terminantes nêsse sentido. São ção da América.res resultados logo nas primeiras soldados da América como qual- "Com o Brasil há de de estarvinte e quatro .horas,
quer outro americano. E peran- sempre Portugal. Só assim se
te a América agredida ou amea- vai para adiante com o pensa
çada não deve haver um só mento de Portugal".
português que se esquive ao A yoz do dr. Lúcio dos San-
cumprimento do seu dever. tos é a voz dos portugueses de
Sabemos também como pen- hoje, "temporariamente obriga

sam os melhores homens da dos ao silêncio".
vasta colônia lusitana que re- E estamos certos de que, nes
side no Brasil, sempre favoreci- ta hora da renovação do mun
da pelas nossas leis e distingui- do, nesta luta suprema entre o
da pela cordialidade do nosso Bem e o Mal, onde todos o po
povo. A causa do Brasil é a sua vos já tomaram a sua posição,
própria causa. Só assim consí- Portugal há de também tomar
deram o futuro de Portugal su- a sua, escrevendo uma página
ficientemente defendido contra digna da sua poderosa história
contingências gravíssimas. e das suas brilhantes tradições
Um ilustre professor uníver- liberais.
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'PERFUMARIA SANTA CATARIl'iÁ

RIO DE JANEIRO E MINAS UEBAES
FERRAMENTAS -- FERRAGENS
CUTELARIA -- APARELHOS

Firma de primeira ordem aceita representação de
pequenas e grandes industrias. Cartas para Caixa

Postal 743 - RIO DE JANEIRO.

Dr. J. MADEIRA NEVES e

ICACILDA RITTZMANH
NEVES

têm o prazer de participar a
seus parentes e amigos o

nasalI
cimento de seu primogênito

DÉCIO
FJJoUs.. 13-�-9�2.

-------------- �_..__ " 250

• Paro suavizar e rejuve
nescer o pele, há um pro
duto perfeito. o SABÃO
RUSSO. Aveludo a pele,
combate espinhos, cravos e
manchas SABÃO RUSSO
só-lido Ou líq\ilqo. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 18 de Abril de 1942

�n�I����O�adã!:�:;:.;���r��;��������; IVida Social Icom o serviço militar, que o alistamento será encerrado no

Ocorrendo, hoje, o centenário dia 30 do mês corrente.
de nascimento do grande poeta De acôrdo com a lei do serviço militar, os que não se alista
português Antéro de Quental, rem espontaneamente no prazo legal, além de serem alistados
será essa efeméride comemorada à revelia, serão considerados infratores do alistamento, ficando
no Rio com sessão solene, às 21 sujeitos ainda às penalidades da lei.
horas, no Palácio Tiradentes, Para alistar-se, os cidadãos deverão dirigir-se à Junta do
homenagem essa patrocinada I Alistamento Militar do distrito do seu nascimento ou de sua

pelo dr. Lourival Fontes e na' residência, onde apresentará sua certidão de idade, ou prova
qual falarão, sobre a persona- equivalente.
lidade e a obra do poeta Iusi- Os nascidos em 192:3, J 924 e 1925, poderão também alistar-
tano, os intelectuais brasileiros se espontaneamente.
Manuel Bandeira, IJaime Cor
tesão e Margarida Lopes de
Almeida, os quais anuiram, gen
tilmente, ao convite que, neste
sentido, lhes foi feito pelo sr.

Lourival Fontes, diretor geral
do Departamento de Imprensa e

Propaganda, e pelo sr. Visconde
de Carnaxide, representante do
S.P.N. junto ao DIP.

*

'Ecos e Notícias

19 DE ABlUL, A DATA-SíJlli>OI,O
o grande Presidente completa ama-

nhã mais um ano de vida preciosa. ,"OI'
todos os recantos do Br-asil já se ouve a

clarinada, que anuncia o grande acon
tecimento quando a CNE se prepara pa
ra ofertar-lhe um mimo: Escolas de alfa
betização, que reduzam o coeficiente as
sustador da incultura. Govêrnos e ínstí
tuíções se movimentam para soleniza",
por esta fórma, o natalício do grande
Condutor do Brasil.
Santa Catarina, que, no concerto dos

demais Estados brasileiros, ·llcrlÇou, em

11)41, o 4° lugar neste torneio de brasili
dade, prepara-se também para '.1 nova ar
rancada de 19 de Abril de 1942.
A Diretoria Regional da '_;NZ conr:a

em que a terra barriga-verde não dssnic
rcça êste ano da brilhante �olol'",iíCl que'
conquistou no ano findo.

O presidente da República
assinou decreto, dispensando os

telegrafistas João Alcântara da
Cunha e Heitor de Almeida Lo
pes, de diretores regionais dos
Correios e Telégrafos, respecti
vamente o primeiro em São
Paulo e o segundo em Santa
Catarina e nomeando-os para
exercerem as mesmas funções
em Santa Catarina e São Paulo,

*

No Teatro Alvaro de Carva-
lho, fará, no dia 23, sua apre
sentação ao público desta capi
tal a grande Companhia "IRA
CEMA DE ALENCAR-MA.
NUEL PÊRA", que viaja sob o

controle de S,N.T, do MINIS
TERIO DE EDUCAÇÃO E
SAUDE. A peça escolhida para
a sua apresentação é a linda
comédia em 3 atos e 7 quadros
de Eurico Silva: "A FELI·
CIDADE PODE ESPERAR",
que tamanho êxito alcançou no

Teatro Serrador, do Rio,
A Companhia traz o seguinte

elenco: Iracema de Alencar, An
tônia Marzulo, Dinorá Mar
zulo, Jurema Magalhães, Rosa
lina Rosa, Aida Siggin,' Manuel
Pera, Abel Pera, Rodolfo Arena,
João Martins, José Policena e

Francisco Dantas.

ESCOIJA "SANC1'úS SARAIVA"
Em comemoração de tão auspicínsa

efeméride, a Diretoria Regional da CNE
inaugura, hoje. na Costeira de Pirajubaé,
a Escola "Sanctos Saraiva", que o sr.

Jaques Schweidson", operoso comercian
te desta capital, e cuja colaboração na

imprensa de nossa terra é por todos
apreciada, houve por bem custear, pres
tando também sua homenagem à figura
do ssbío hebraista e filólogo, que, tanto
amou a terra catarinense.
E' seu professor o sr. Alvaro José Dias,

ativo agente da Crédito Mútuo Predial
no Saco dos Limões.
Será empossado nessa ocasião, como

Delegado da CNE, naquele distrito, o sr.
Valdemar Vieira, digno Intendente Dis
trital.

ESCOIJA "DR, RUIJCÃO VIANA"
Amanhã, às 16 horas, será instalada,

na vila de Cachoeira, distrito do mesmo
nome, a Escola "Dr. Bulcão Viana", co
mo homenagem ao humanitário e saudo
so médico, a quem a população daquele
distrito de nossa ilha tanto deve. Essa
Escola, que é auxiliada pela Prefeitura
de Florianópolis, funcionará no prédio
da Escola Míxta Estadual daquela loca
lidade, sob a regência do .professor Sér
gio Torquato Pereira,

ESCOLA "DR. NER1tU RAlHOS"
Em comemoração ao natalício do Pre

sidente da República, dr. Getúlio Vargas,
e atendendo com a maior satisfação, a
um pedido subscrito por 108 pessõas re
sidentes no distrito do IUJ2gil'ão, a Dire
toria Regional da CNE aca� criar a
Escola "Dr. Nerêu Ramos", como home
nagem excepcional ao ilustre ln terventor
Federal, que tanto tem realizado em fa
vor da educação popular, bem como amo
parado moral e materialmente a obra da
CNE.

Essa Escola será auxiliada pela Prefei
tura Municipal de Florianópolis, tendo
como professor o sr. Adelino ,José Gon
çalves, e será instalada na Coletoria do
Ribeirão, no dia 1° de Maio, aniversário
do Oovêrno catarinense,

•

_ ...•

*

Decreto recente da Interven-
toria Federal criou mais um

cargo de médico-auxiliar, no

Departamento de Saúde Públi
ca, com o vencimento de ... ,

7:200$000 anuas.

Pelo artigo 2° do mesmo de
creto, o médico que fôr incum
bido do serviço de higiene in
fantil terá o vencimento mensal
de 1 :000$000.

*

A Interventoria Federal au-

torizou o Poder Executivo a

abrir o crédito especial de ...
36:000$000 para pagamento de
medicamentos adquiridos à Bac
terioquímica Limitada para o

Departamento de Saúde Pública
do Estado.

INAUGURAÇÃO na GRUPOS ESCO·
IJARES

Acedendo ao apêlo feito pela Cruzada
Nacional de Educação aos govêrnos es
taduais, o Si'. dr. Interventor Federal
inaugurará os Grupos Escolares "Alexan
dre de Gusmão", hoje, em Bom Retiro,
"Lauro Müller", em ltajaí. no dia 19, e
"Osvaldo Cruz", no Rodeio, 110 dia 21.

A AÇAO DOS PREFEITOS
.
Sem falar na Prefeitura de F'IorianópoIis, que vai auxiliar a 2 Escolas criadas

pela CNE, foram. recebidas até êste mo
mento, comunicações dos PrefeItos da
Laguna, Jaguaruna, Cresciuma, Pôrto
União, Cruzeiro, Harnônía e Gaspar, que
cr-Iarão ou Instalarâo Escolas Municipais
ou comemorarão, de alguma fórma ádata de 19 de Abril.

'

Amanhã, às 20 horas, no Tea
tro « Alvaro de Carvalho», o sr,

dr. Ivo d/Aquino fará uma con

ferência, sobre a personalidade
do presidente Getúlio Vargas,

:(.

O «Diário Oficial do Estado),
de ontem, iniciou a publicação
de « Noções fundamentais sôbre
a defesa passiva anti-aérea",
assunto de momentoso interesse.

frizando O exemplo do Brasil

Estará de plantão
Farmácia Rauliveira,
jano,

amanhã a

à rua Tra-

Hoje, às 19,30 horas, haverá
sessão doutrinária no Centro
Espírita <Amor e Humildade
do Apóstolo- e amanhã, às mes

mas horas, no Centro Espírita
«José de Nazaré»,

Transcorre amanhã a

data natalícia do exmo.

sr, dr. Getúlio Vargas,
presidente da República,
que vai receber, por
êsse motivo, as mais calo
rosas manifestações de
simpatia de seus patrí
cios,
Em todas as capitais

de Estados e nas prin
cipais cidades brasileiras
estão programadas sole
nidades de vário gênero,
destinadas a festejar o

transcurso da áurea efe
méride.

O ESTADO an tecipa ao

chefe da Nação, nesta
hora grave em que todos
os brasileiros lhe devem
dar pleno apoio, as suas

respeitosas felicitações,

Fazem anos hoje:
O estimado esportista sr, Bráu

lio Silveira;
- a prendada menina Zita,

filha do nosso diretor, _ prof.
Altino Flores;

- a prendada senhorita Ivo
ne, filha do sr. Manoel Mari-
nho Ferreira;

- a galante menina Solange,
filha do sr, 1 ° sargento João
Paulo Guimarães, chefe da es

tação Rádio, do 14° B,C,
Clubes:

Conforme noticiámos, esteve
reunida, terça-feira última, a

Diretoria do Iate Clube Flo-
rianópolis, sob a _ presidência
eventual do dr. Armando Fer-
reira Lima.
A Diretoria tomou conheci-

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

O sr. Joseph Kennedy ofereceu
seus serviços ao esforço de guerra
Washington, 18 (U, P.) -

O sr, Joseph Kennedy, que ha
via estado em desacordo com o

presidente Roosevelt em maté
ria de política exterior, em

1940, e que renunciou à embai
xada dos Estados Unidos na

Grã-Bretanha, visitou o pri
meiro magistrado para ofere
cer-lhe seus serviços ao esfor
ço de guerra do país, em qual
quer cargo que lhe pareça de
utilidade.

menta, entre outros assuntos,
da exposição feita pela comis
são que organizou a "peixada"
em Canasvieiras, em homenagem
aos rotarianos que aquí estive
ram por ocasião da 13a. confe
rência dos distritos "brasileiros, a

qual constituiu, aliás, retumban
te êxito, pois todos se mostra
ram vivamente impressionados
com a excelência dêsse nosso

prato, que o L C. F. resolveu,
em bôa hora, propagar ao Bra
sil. O ágape transcorreu em am

biente festivo e de franca ca

maradagem, sendo, sem dúvida,
\
um das melhores passeios pro
porcionados aos nossos visitantes,
Colombo Sabino, sob cuja di

reção foi o mesmo preparado,
recebeu simpática e merecida
manifestação de apreço das 200
pessoas que alí compareceram,
Passou, a seguir, a Diretoria

a examinar a possibilidade de
construir barcos de tipo "schar
per", para corridas à vela, con

tando, deste logo, com a ir.s
crição de Noceti, Sabino, Galluf,
Acióli, Orília, João Moritz, Ver
gílio e Armínio. Esses 8 barcos
serão, provavelmente, construi
dos em con iunto, no próprio
galpão do clube.

- Em benefício da Cruz Ver
melha Brasileira, realiza-se hoje,
às 21 horas, nos Salões do Clube
7 de Setembro, da cidade de
Palhoça, uma soirée dansante,
que será abrilhantada pelo ex

celente Jazz-Band da Força Pú
blica , gentilmente cedido pelo
comandante Tte. CeI. Cantídio
Régis.
A comissão avisa que, às 20

horas, par tirá, do Largo da
Alfândega, um ônibus especial,
que regressará a esta CApital
logo após terminado o baile.

- Haverá, amanhã, no "Lo
pes Vieira Esporte Clube», dos
Coqueiros, uma domingueira, que
começará às 17 e terminará às
23 horas.

Visitas:
Esteve ontem em nossa re

dação, em amavel visita, o sr,

Armândo Macedo, secretário da
Companhia de Comédias "Ira
cema de Alencar-Manoel Pera",
':1 estreiar-se nesta capital no

dia 23 do corrente.

Enfermos:
Submetido a delicada inter-

venção cirúrgia encontra-se na

Casa de Saúde «S, Sebastião»
o jovem Joaquim S. da Costa.

Falecimentos:
Em sua residência, à Praça

Getúlio Vargas, faleceu ontem
o sr. Nabor Ribeiro, funcioná-

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

7,30 horasA's 7,30 horas

Os mortos falamJ\lISSA Com Boris Karloft
Argêu Ceci

liano da Silva
e filhos con

vidam a seus

parentes e pessoas amigas para
assistirem à missa de 7,0 mês,
que farão rezar' no próximo dia
24 (sexta-feira), às 7 horas, na

Igreja de S. Francisco, por alma
de sua saudosa esposa e mãe

fMaria Costa da Silva. A todos
que comparecerem, antecipam,
�gradecimentos. 5 ve.-L]

Dia 23-Estréia da

Complemento nacional O.F B.

Nova Hampshire (Short)

Preço 2$000 e 1$500
Rigorosamente proibido até

18 anos

A's 4,30 e 7,30 horas

�

IMPERIAL
FONE 1581

A's

A família Jones
em novas aventuras

Com Jed Prouty
Complemento necíonal D.F.R

Atualidades R.K.O. Pathê
News Jornal

Preços: 1 $500 .

e 1 $100
Livre de Censura.

_ .. -

Nas sombras
da noite

Com Conradt Veidt e Valerie
Hobson

Os 5 últimos episódios do
seriado:

O FALCÃO MASCARADO

Alencar-Manoel Pera

..

Digam logo à Policia I
Boston, 18 (R.) - O major general Sherman Milles, ofi

cial no comando do primeiro corpo elo exército, avisou a po
pulação americana de que os submarinos do "eixo" talvez
tentem desembarcar agentes nas costas da ilha e pediu auxí
lio no sentido de descobrir tais desembarques,

Recomendou o general Mí lles o seguinte: "Se f6rem
avistadas pessoas estranhas em locais suspeitos e se tiverdes
boa razão para desconfiança em relação a êsses indivíduos,
quanto à sua atuação duvidosa, deveis notificar à polícia, ime
diatamente" ,

-tll:NDO A
FAC' CUl'NARlAo ••

TAREfA d dono de
e to o

d
Eis um livro qu

ir _ um livro e
.

deve poSsu finamentecoso le e
'IOS olrOen. apetitosOS,recel receItas

ilustrado, com de-noS o coupon,.MQn 'ormOs seu

poro enVI GRA115,e�emplor
À MA/lENA BRASIL S A.
CAIXA POSTAL, F � 5 PAULO � o

Peço enviar-me, grofis, o "Meu Livro de Receitas;)
Nome .
Rua ..

Cidade ............... " ......... Estado ...

Preso
do
em IndaiaI
exército

um capitão
nazista

Comunica-nos o DEIP que, em Indaial, foi novamente
preso o

I
oficial do exército alemão, capitão Vitor Heltz, o qual,

tendo sido detido, há tempos, por estar falando acintosamente
o alemão em público, contrariando de tal modo expressas deter
minações governamentais, teve o desplante, ao ser posto em

liberdade, de enviar uma representação à Delegacia de Ordem
Política e Social, protestando contra a medida aplicada.

Agora, porém, não terá maneira de reclamar, uma vez que,
em sua residência, foi apreendida grande quantidade de material
de propaganda nazista e integralista, o que representa nova

prova da ligação existente entre o Partido Nazista e a Ação
Integralista Brasileira.

Aliás, qualquer outra documentação, que demonstre essa

ligação, será supérflua, uma vez que, em presença da ficha de
filiação de Sigried Rockohl, filha de Otto Rockohl, ex-cônsul da
Alemanha, em Blumenau, na Ação Integralista Brasileira, dúvidas
nenhumas mais pódem existir de que, abraçados, vinham tra
balhando contra o Brasil Adolfo Hitler e Plínio Salgado.

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tuffi Amin & Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 111

Montevidéu, 18 (Reuters) - O jornal "EI Tiempo" em
um artigo intitulado, "Exemplo del Brasil", comenta as re

centes manobras levadas a efeito no Rio, frizando: "Trata-se
de mais um exemplo que o Brasil está dando a todo o conti
nente" e acrescentando: "O povo brasileiro demonstra que
está consubstanciado com a causa da liberdade e sabe tomar
as iniciativas que o momento exige".

Com Robert Payge
Complemento nacional V,F.B.

Preços: 1$5c10 e 1$000
Imp, até 10 BDOS

Cirande Companhia de Comédia Iracema de
no Teatro Alvaro de Carvalho

Devendo proceder-se a 2 de maio pr6ximo vindouro.
à eleição das Dignidades que terão de servir no biênio
de 1942 a 1944, de acôrdo com o que determina o artigo
21 do Compromisso, convido os Irmãos da atual Mesa
Administrativa e os que em qualquer tempo ocuparam
cargos de Dignidades e Consultores, para comparecerem
no Consistório desta Irmandade e Hospital, no referido
dia 2 de maio, às'" 17 horas, afim de proceder àquela
eleição, sendo permitido aos Irmãos, que não puderem
comparecer, remeterem à Provedoria suas listas fecha
das e assinadas.

Consistório em Florianópolis, 16 de abril de 1942.
Júlio Pereira Vieira, secretório

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos
e Hospital de Caridade

ELEIÇÃO

A Franca é a chave da
subjugaCão da Europa
Nova Iorque, 18 (U, P,) - O

"New York Times" diz que o

fato de que Hitler tenha leva
do ao poder ao sr, Pierre Laval
prova que a França continua
sendo a chave da subjugação
da Europa. Os nazistas não
podem organizar a Europa sem
contar com a França e não po
dem continuar o ataque con
tra a Rússia se a Franca não
estiver desarmada, derflítada
e deliberadamente amarrada,
amordaçada c aprisionada. Os
alemães querem a f.rota fran
cesa e as bases do norte da
África.

Izid de Sousa Outra e
Almerinda de Lima Dutra
pal'Ucipam a seus parentes e
amigos o noivado de sua Uha

ENEDINA com o sr.
RENATO RILLA.

Sambaqui, 5-lf-9lJ2.

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grlnde Tónico

ÚLTIMA HORA
Darlan continuará como chefe

supremo das forças francesas de
terra, mar e ar.

- Com 2 torpedos, um subma
rino inglês afundou no Medi
terrâneo um grande transporte
italiano.

- O governo uruguaio rnan
dou processar o jornal "EI De
bate", pertencente a Alberto
Herrera, chefe do Partido Na
cionalista (Totalitário),

- Desde o começo da guerra,
a RAF já destruiu la 000 apa
relhos alemães.

- 35 reféns foram executados
pelos nazistas na França ocu

pada.
- Os russos afundaram no

oceano Ártico um transporte
alemão de 10.000 toneladas. E'
o 4.° esta semana ..

- Os alemães estão empre
gando, na Rússia, tanques de
madeira.

- Antes de efetuar o seu
último recúo, no oeste da Bir
mânia, os ingleses incendiaram
6 mil poços de petróleo, para
que não caíssem em mãos dos
amarelos.

- O gral, Badoglio, ex-chefe
do estado-maior, o gral. 'Gra
ziani, ex-comandante dos exér
citos da Líbia e o gral. Pricolo,
ex- chefe das forças aéreas, en

cabeçam na Itália um movimen
to tendente a restabelecer a paz
entre a Itália e a Grã-Bretanha.

5vs.-4

rio público estadual. Seu en

terramento efetuou-se hoje, às
9 horas, no' Cemitério Público,

- Faleceu ontem nesta capi
talo sr. Jorge Daura. O se

pultamento de seu cada ver efe
tuou-se hoje, às 10 horas, no

Cemitério Público.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


