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Os nazistas receiosos da invasãn aliaM
LONDRES, 20 .. TELEGRAMAS .VINDOS DE ESTOCOLMO INFORMAM QUE OS ALEMÃES ORD N1N,

RAM A RETIRADA DE GRANDE NúMERO DE NORUEGUESES DE TROMSOE E; MOLDE, O QUE, ND!ç(
OUE OS NAZISTAS CINTINUAM OS PREPARATIVOS CONTRA POSSíVEL INVASÃO ALIADA.

.

Quantos súditos do
eixo há em s. Paulo

S. Paulo, 20 (E.) - Segun
do estatísticas compiladas pela
Secretaria Geral do Conselho
de Expansão Econômica do Es
tado, obtidas do Serviço de Imi
gração e Colonização, Direto
ria de Estatística, Indústria e

Comércio, da Secretaria da
Agricultura e de outras fontes,
até dezembro de 1941, entraram
em S. Paulo, pelo porto de San
tos,' 937.758 súditos italianos
ou 12,9 % da população total
do Estado; 189.714 japoneses,
representando 2,6 % e 55.455
súditos alemães ou 0,76 % da
população paulista.
Nos últimos três anos entra

ram no Estado de São Paulo
4.577 japoneses, 1.513 alemães
e 1.134. italianos.
A área das propriedades, por

súditos do eixo, está loteada,
em nosso Estado, da seguinte
fórma: o italianos, 9,27 %; ja
poneses, 2,10 % e alemães,
1,09 %.

I

Falsificadores de ear
tões de racionamento
París, 20 (H. T. M.) - o

Tribunal do Estado condenou
à morte, como reincidente no

à morte, como reincidente na

tráfico de falsos cartões de ra

cionamento alimentar um

membro de um bando de fal
sários. Outros foram condena
dos às seguintes penas: 12 a

trabalhos forçados perpetua
mente, 2 a trabalhos forçados
por sete e 5 anos, 6 a cinco
anos de prisão, 3 a 2 anos de

prisão, e um a 1 ano de pri
são.

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

Ainda está n'o Rio
Rio, 20 (A. N.) - Continua

o "impasse" em tôrno do na

vio espanhól "Cabo de Buena
Esperanza", que há dias se en

contra aquí repleto de diplo
matas e cônsules da Alemanha
e da Itália, procedentes da Ar
gentina e do Uruguái. A falta
de combustíveis é que vem de
terminando a situacão do refe
rido vapor, que não 'dispõe de
quantidade suficiente dêsse
produto para poder alcançar
pôrto espanhól, Até agora o va

por não conseguiu abasteci
mento com as companhias lo
cais.

E.tAI trilte, m.e. am.lr T
Telll brollqalte? IIlltá co.. tOll.e1
A lei de N0110 8eool'l
86 te ..lTa o CONTRA.T08S••

Libertacão de
prisioneiros

Vichí, 20 (H. T. M.) - O
sr. Pierre Pucheu, secretário de
Estado do Interior, prosse
guindo na política. de apazi
guamento social que tem de
senvolvido nestes ultimas dias,
decidiu a libertação de um

contingente de internados.
De outra parte, novos "dos

siers" estão atualmente em es

tudos, do que resultarão, bre
vemente, novas libertações.
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Longo
Nova Iorque, 20 (R.) - "Ultrapassámos a produção de

tanques nazistas há algum tempo" - declarou o comandan
te do Serviço de Abastecimento do Exército Americano, te
nente-coronel Brahon Sommerwell, acrescentando: "Mas isso
constitue apenas uma parte. Poderia dizer mesmo, à cêrca da

produção de canhões, munições e outros materiais, que é mui
to encorajadora".

Contudo, o general Sommerwell advertiu: "Mas, isso não
é bastante. Ainda não atingimos o nível de produção de que
necessitamos. Temos de conseguir isso e tratar de consegui
lo imediatamente. Temos ainda longo caminho a trilhar, an

tes da vitória".

��J��;!;,l�J�l::Õ:�IICada bala com HIll endereco
govêrno do Canadá, conferen- �
ciou durante meia hora com São Paulo, 20 (A. N.) -lO I

veitosos. Alí, a nossa polícia
o secretário de Estado interi- Pelas diligências e investiga- ver residência dêsses elemen- apreendeu copioso material de Atividades de
no, sr. Sumner Welles. ções realizadas pela polícia e tos, que, varejada pelas auto- propaganda, distintivos nazis- estrangeiros
Ao que se anuncia, foram que até o presente momento rídades, não seja esconderijo tas, fotos de navios de guerra, Rio, 20 ("Estado") - Em

discutidas as relações norte- atingem, já, cifra ímpressío- de fartar material de propagan correspondência em alemão, li- portaria, o chefe de polícia.ma
americanas e canadenses com nante, verifica-se ser raro o da, correspondência compro- vro de cheques do Banco

I jor
Felinto Müller, determinou

Vichí. cidadão do "eixo" que, de al- metedora, mapas, aparêlhos Transatlantico Alemão, nume- o

ao delegado de estrangeiros,sr.
gum modo, não exerça atívída- clandestinos de rádío-trans- rosas retratos e bronze de Hi- Ivens de Araujo, abertura de

caminho, antes' da vítéria des suspeitas, dignas da aten- missao, mensagens místerío- tler em alto relêvo, cartuchos, inquérito afim de esclarecer as

ção da polícia. sas, máquinas cinematográfi- granadas e pentes com balas atividades, em território na-

Quando não se trata de es- cas e fotográficas, filmes e de fuzíl.Entre os referidos pen- cional, dos estrangeiros Léon
pião ou elemento de articula- até mesmo armamento. tes apreendidos alguns contí- Krutians, de nacionalidade

ção, com toda a certeza temos � Uma diligência, manda rea- nham balas que levavam o no- francesa e Gerardus Hendrious

pela frente um propagandista lizar pelo delegado de Ordem me, escrito a tinta, de perso- Petia, de nacionalidade ho
exaltado ou simpatizante pe- Política, na residência do cída- nalidades de destaque, como landesa, de acôrdo com o artí

rígoso, Uma das provas mais dão germânico Henrique Sie- "Aranha", "Getúlio" e "Góes". go 247, do decreto 3.010, de 20
convincentes a respeito encon- benkaess, à rua Pelotas, 541, Os demais contêm interroga- de agôsto de 1938.
tramo-la no fato de não ha- proporcionou resultados pro- ções indecifráveis. Cairo, 18 (Reuters) - Da

o povo francês �:�:�g���f�t�,o�����o��}g����!�]���
.

, exprimiu a opinião da possíbí- afirma, Pierre Laval, de con-

Esse é o grande ebstêculo: lidade de os Estados Unidos formidade com a maneira co

deixarem a Pierre LavaI a ín i- mo voltou ao poder, teria as-

Nova Iorque, 20 (U. P.) -

zaol,' ã ajuda da França para j ciativa do completo rompi- sumido o compromisso de ja
O principal obstáculo com que, vencer a Grã-Bretanha. Os menta das relaçoes entre a mais comunicar-se com qual
provavelmente, se defronta alemães estão evidentemente França e os Estado� Unidos. quer govêrno estrangeiro, sem,
Hitler, ao procurar converter a alarmados ante as perspecti- Ao que parece, ao íntorman- préviamente, submeter a comu

França em instrumento des-" vas de uma invasão britânica te.' o ,che�e �o �ovo govêrno de nicação às autoridades alemãs

tinado a contribuir em sua e não resta dúvida de que es- VIChI sena, indíretamente, con- para "aprovação".
campanha de .1942 contra os peram que, sob o regime de La-
aliados, é o próprio povo fran- vaI, os franceses se oporão a

cês. A desconfiança para com

I
ela, na crença de que defen-

o sr. Pierre Laval se manifes- dem seu próprio território.
ta plenamente e o novo chefe A propaganda de Hitler, no
do govêrno se acha sob estrei- J entanto, não logrou convencer

ta custódia pessoal, afim de o povo francês de que a In
evitar qualquer agressão. glaterra está atacando a Fran-
Por outra parte, está-se ve- ça, mas, apenas, o inimigo ale

rificando em nova onda de sa- mão que se acha às suas por
botagem e terrorismo. E' pos- tas. Um incidente que corro

sível que LavaI tenha o con- bora esta crença se produziu
trôle absoluto do govêrno e durante a recente incursão
que Pétain nem sequer assista dos "comandos" contra Saint- Mentira maisàs sessões do Gabinete; mas Nazaire, quando muitos fran
Laval deverá proceder com ceses aproveitaram a ocasião
cautela e não é provável que para voltar-se contra os ale
adote qualquer medida preci- mães.
pitada como a entrega da -----------

frota francesa ou das colônias JUNTA COMER:IAL.-Arqui
para que sejam utilizadas pe-

vamento de contratos - Re

los alemães, pelo menos, em gistro de firmas Autenticação
futuro imediato. de Iivros-Certidões-Buscas
A principal desvantagem que

etc. Procure a Organização
tem a enfrentar o sr. Pierre Comercial Catarínense.
LavaI é a oposição dos Esta
dos-Unidos. Abertamente, é êle
instrumento do inimigo e já
mais poderá enganar o povo
francês fazendo-lhe crêr que
não fez outra causa senão pôr
as nações unidas contra o go-
vêrno francês. ,

Os franceses patriotas, que
ainda sonham recuperar sua

liberdade e dignidade nacio
nais, encaram os Estados-Uni
dos como sua maior esperan
ça e, portanto, será ainda
maior seu ressentimento con

tra Pierre Laval.
Laval, entretanto, tem que

obedecer às ordens de Berlim e

parece provável que, em sua

atual situação, Hitler não va

cilará em correr qualquer ris-
_ co se considerar que póde ser

vir a seus fins. O Fuehrer viu
desbaratados seus grandiosos
planos estratégicos para com
a Rússia e está a ponto de ini-
ciar uma das campanhas mais
colossais da História; e, se não
obtiver triunfo, sabe que seus

dias estão contados.
A situação apresenta muitas

possibilidades, mas não há dú
vida de que em breve se re

gistarão acontecimentos trans
cendentais.
Hitler instalou um regime

títere em Víchí, com finalida
de concreta, a qual a de utílí-

Imposto de Renda
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.

(

Descida forçada de 10 aviões
Port Of Spain, 20 (Associated dos aviões se havia espatifado
Press) - Graças à íntima co- ao descer sobre um rio.

operação do exército, marinha Dois aviadores feridos fo
e aviação, ainda auxiliados ram recolhidos ao hospital 10-
por um avião civíl, foi possível cal.
o salvamento e o socorro de
vinte aviadores norte-america
nos que, em dez aviões de trei

namento, tiveram de descer no
interior da Venezuela, em vir
tude do máu tempo, Segundo
informação oficial, os dez
aviões voavam para o Brasil,
sob o comando de Edward Pot

ter, quanto foram obrigados a

aterrissar em local de difícil
acesso. Entrando em contácto
através do rádio, com o co

mando militar de Trinidad,pu
.deram os aviadores dar infor

mações sobre o local em que
se achavam, indo a seu encon

tro um avião da Marinha, o

qual lhes deixou alimentos,
água e material sanitário de

emergência. Mais tarde, um

navio de guerra conseguiu
chegar até o local em que um

·rossÉ 2. BRONCtHTES?. - ,
'
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INEVITÁVEL O ROMPIMENTO
Washington, 20 (R.) - A

opinião dominante nos CÍrcu
los autorizados desta capital é
de que "dificilmente poderá ser

evitada a completa ruptura
das relações diplomáticas entre
o govêrno norte-americano e o

francês" .

NÃO ATACA O CO.RAÇÃO

A Franca como elemento da
,

guerra-de-nervos
Londres, 20 (Reuters) - "Podem-se ver agora, clara

mente, as linhas principais de um plano destinado a criar pâ
nico entre os aliados", - declara o jornal "F'rance ", órgão
dos franceses livres. "Êsse plano consiste em apresentar ao

mundo a falsa imagem de uma França que acredita na vitória

alemã, e adere sem reservas à Nova Ordem. Isso visa não só dar

motivo a rompimento entre Washington e Vichí, como provo
car dúvidas entre o povo norte-americano, quanto ao caráter
-do povo francês. Em suma, o plano destina-se a empregar a

França, como principal arma da guerra ele nervos, que f'ra

�assou alhures".
- °/�'

pUDIM MEDEIROS, 8 so

bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

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

Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Alldrade» 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

que alvar: amarela
Londres, 20 (R.) - As autoridades japonesas assevera

ram que, no dia 15, navios de guerra nipônicos atacaram um

grande comboio aliado, pondo a pique 15 navios mercantes no

espaço de uma hora.
Ora, a verdade é que não havia nenhum comboio na zona

�m que, a esquadra amarela poderia ter efetuado êsse ataque.
E possível que um navio mercante tenha sido afundado na
costa oriental da índia, dado que' certo número de unidades
devem passar por alí, mas nenhuma delas estava em comboio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTIDO-Segunda-feira. 20 de Ibril de 1942

Uma corrente de ar e um resfriado,
quasi sempre vêm juntos.
Leu, leu ... e esqueceu de fechar a

janela.

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

quente.

DD18 S
I

Dj!!�g!!,e�� (F�!r�tr.�no��or���lª!!
ápós as refeicões - Os �lemaes dentro e1.1 bre� des?-e a entrada dos Estados

• ve verao empregada contra SI Umdos na guerra e carecem

próprios a arma que utiliza- de maior proteção. O custo das

*' gases � outro:. mal�8 r�m !la última .guerra, o "na- bases será de 6.000.000 de dó-
do estomago sao rnur- VIO aereo Zeppelm", que se opo- lares. Os dirigíveis oferecem a

tas vezes causados por exces- rá às forças germânicas, de vantagem de uma maior mo-
110 de acidez do estômago. fórma crescente. Para tal fim, bilidade do que os aeroplanos
LeitedeMagnesiadePhillips já foi d�s!g?a?a �ma nova ba- podendo a� mesm� tempo per�
é remedio para esses sofri- se de dirígíveís aereos nas zo- manecer dias e dias, ao invés
mentos. Neutralizando os nas de Norfolk e do cabo Hat- de horas, como os aviões, no I

ácid�s, ele alivia as dores, t T
. -

eras. aIS regioes, como tem ar além de oferecerem maio-
normaliza a digestão e si�o demonstr�do, têm constí- re� possibilidades para um tiro
torna possível uma saúde tuído zonas felizes para os sub- acurado.
perfeita.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados,
Cn'o bom Fermento Medeiros.

I SEJA PREVIDENTE:AViSO AO POVO CATARINENSE

I

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas.

sáoados e domingos
Acrente em Florlanopolls: MARIO MOURA

PRAÇA ir> DE NOVEMBRO

Tenha sern.pre
à mão alguns
comprimidos de

M�s

para combater suas dores de cabeça,
resfriados e ou.tras indisposições se

melhantes. Melhorol corta a dõr e

baix(l a febre.Quem o diria! A dôr de cabeça, o mal
estar e o resfriado desapareceram, como
por encanto, com o Melhoral que me

deste. Que remédio é Melhoral l

CASA Vende-se uma, à

Mais 100 submarinos raiva n. 129, :�aEs�r�7tt�,s c��
W h' 18 (U' d) A CA

' 16 ms. e 1/2 de frente por
as IDgton,.. DIte - amara dos Representantes 68 ms. de fundos. Tratar com o

aprovou por unanimidade, remetendo ao Senado, um projeto de lei I
sr. Luiz Soares Ventura, na

que autoriza ai construção de mais cem submarinos, cujo custo ele-I Diretoria de Obras Públicas.
var-se-â a 9 milhões de dólares. 1Svs.-13

INDICADOR

IAntônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

MEDIOO
INSTITUTO DI DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Djalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

I
Genebra (Suíça]

Com prãtíca nos hospitais europeu!
CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

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

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dtaguõeueos das doencas Internal
Coração, pulmões, vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radiografias

dentãrlae

Electrocardiografia cllnlca
Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

etétrícos.)
Metabolismo basal

(Determínação dOI dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químleo e m.1croscóplco do

suco duodenal e da bHls).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralol Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise cllnlca
t<:xames de sangue para diagnóstico
da sUllIs diagnóstico do ímpatudís
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln ZQndeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
pus, escarros, lfquldo raqulano e

qualquer pesquíza para etueldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

PL ORlA NOPOLIS

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Dôr de dente?
,

.................... -
'

..

• .. "s • ce__u

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V.-7

A India precisa da cooperação da 6rã
Bretanha e das nações aliadas,

diz um "leaãer" indú
1
É preciso pôr a casa em 01'

. Bombaim, 18 (U. P.) - A demo Os dirigentes das nações
Índia precisa da cooperação da aliadas devem retirar as teias
Grã-Bretanha e das nações
aliadas para enfrentar o perigo
da infiltração nipônica, segun
do declarações do dirigente na

cionalista Indú Rajacoplacha
ríar.

Suas palavras significativas
por SI próprias ainda o são
mais se se tiver em conta a po
sição que êsse dirigente ocupa
no Parlamento Pan-Indú, e por
sua condição de principal co

laborador do Mahtma Gandhi.
"As nações aliadas - diz -

não podem deixar a Índia nes ..

tas condições. Sem confiança
mútua e sem sólidas ligações
entre si o povo e o Govêrno não
podem fazer frente à invasão.

de aranhas afim de tornar pos
sível o esforço total na Índia".
"Existe apenas um meio pa

ra fazer frente ao perigo da
infiltração japonesa e êsse é
organizar e armar o povo ao

longo da costa, dentro do mais
breve espaço de tempo, dar-lhe
armas, ainda que não sejam
das modernas, permitir que os

elementos militares lhes pro"
porcionem rápido treinamento
e manter essa força mediante
o pleno apôío dos intelectuais,
organizados sob a base de um

patriotismo que não póde ser
vencido pelo suborno. Eis aí o

corolário do Govêrno Nacional
com seu inspirador apêlo ",

Pessoas capazes
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

Ex-interno do Serviço do Professor Le6nidas Ferreira e ex-estagiário dos representantes em toda e qualquer parte do país. podendo
Serviels do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) ser em cidades, distritos, vílas, fazendas ou nucleos colo-
elinica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, níais, para trabalhar em negocio original, lucrativo, hones

NARIZ e GARGANTA to e íacll, Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re-

Cons: Vitor Meireles. 28.-0a8 16 às 18 horas. muneração ótima para cargo de futuro. Escreva pedindo

__R_e_8_.:.....C_o,_D_s_el_h_e_lr_o_M_lf_r_8._7_7_-_F_L_O_R_l_A_N_Ú_P_O_L_I_S.__ " l .....-..,.......-----... esclareci�entos á CAIXA 1696,-SÃO PAULO. -

I

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, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética,

DR. RICARDO
GUTSMANN

I Laboratório de anâlisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 38 classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

COMBATA A CA�PA A dUEDA

t Ob CABEl05 BRAI'ICO.s
co,.,

rf3g_c.M--
..

.
�

,,!������� t!t!
flffl-dr.do de:

'PERFUMARIA SANTA CATARII'iÁEx-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nueruberg

(Profs. L. Burkbardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Lintrgia Geral»

I Alta cirurgia, gyne

I
cologta (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíca.

Consultorto 6 rue Trlllll
no, 18 (des t () óa 12, •
dlls 1 b tis 16,30) Tele

phone - 1.285

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

Dr ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
• NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Antes que Hitler o faça!
Washington, 18 (A. P.) - O senador GilIete, falando sôbre

a nova situação na Europa, aconselha OS Estados Unidos e seus

aliados a assenhorarem-se dos navios mercantes franceses que se

achem nos portos aliados e a ocuparem possessões francesas do
Hemisfério Ocidental, antes que Hitler o faça.

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

.............. I _�•• t ......
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•
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Resídencía â rua Es
teves JuniorI 20. --

Telephone --- 1.1jl

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS

I Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA

Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 as t 7 noras.

RESIDENCIA'
Av Hercilio Luz, 186
- l-'hone: 1392 -

Attende a chamados
14

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente pe!a ta�d��h:�sd�� \� ,� l�D�ao:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. Josephini
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

CLINICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João PInto, 7 -Te!. 146t.-Residência 145ó

Dr. SAVAS LACERDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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300 mil quilates de
diamantes �

Washington, 18 (United)
Roosevelt pretende transferir
importantes faculdades ao vi
ce-presidente Wallace, a-fim
de intensificar o esforço nor
te-americano para a' maior
produção de matérias primas
� bélicas necessárias para aten
der os pedidos da índia e dos
países da América do Sul.
Acrescenta-se que os Estados
Unidos pretendem adquirir do
Brasil, anualmente, 300.000
quilates de diamantes para a
indústria do aço.

TI

precisa do ENO

porque a agitação cansa,

a atividade gasta ... ENO
constitui a melhor ajuda
para a "preguiça intestinal".
Mas insista no único e verda
deiro "Sal de Fructa": - ENO I

Reducão das
despesas pÚblicas

Rio, 18 "Estado") - O Dasp
sugeriu ao Chefe do Govêrno

adoção de medidas de carater

excepcional e transitório para
que seja evitado o agravamen
to das despesas públicas e con

tornadas as dificuldades no

material aos serviços públicos,
surgidas com as anormalida-
des do mercado consequen-
tes da guerra.
Sobre o assunto foram ouvi

dos o Conselho de Segurança
Nacional e a Comissão de

D�-I S EÂ LO Sfesa da Economia Nacional,
aproAvando depois _o Chefe do 'Vende-se, por um preço de I
Governo as conclusoes do Dasp. j ocasião, uma primorosa co-

Quanto ao uso dos carros le ção universal, com 27000
oficiais, a Comissão de Defesa exemplares diferentes, ava
da Economia Nacional sugeriu liada em 250.000 francos.
que se firme critério para de- Informações com o Eng."
terminar quais os funcionários Edmundo Gardolinski, à rua

administrativos que exigem Felipe Schmidt, n.v 5, Caixa
transporte rápido ou represen- Postal, 66. - Florianópolis.
tação. 30v.-12

END "Saide�
/I

MISSA
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

Maria Costa da Silva. A todos

que comparecerem, antecipam
agradecimentos. 5 vs.-2

roaooooooOOODCCOCOODCXXlODOO"""""""'DClOOOOOO-
I "A MODELAR" I
� prepara um inverno �
� de GUERRA ••• 8

I GUERRA !E FREÇOS I
� ALTAS SURPRESAS ... I� Aguardem, de 20 de 8

L A�ril����

JJ_

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I

Perfeicão I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' t3

SUB-AGENTE
Único representa!1te para todo o Brasil da Precision
Scientific' Company, Chicago, firma especializada em

material metálico em geral para laborat6rio, dispondo
de atock i rio Rio, procura sub-agente ativo e com bôas
relações, para introduzir êsse material em laborat6rios
e Repartições públicas. Dirigir·se a Walter Neustadt. Rua

Beneditinos, 16, Rio de Janeiro, dando referências.
------------------------------------------------------

Contra à '5a. coluna no Egito
.

I
êle mesmo deu o exemplo. Se-

Cairo, 18 (Da A. F. r. para a gundo se sabe, a direção da
Reuters) - A prisão do ex- quinta-coluna, aquí era forma
primeiro ministro, Ali Pachá, da por pequeno número de

provocou não muita surpresa pessoas de posição bastante
nos círculos bem informados elevada.
desta capital, pois, há muito Por ocasião da última crise
tempo, eram conhecidas suas ministerial, Ali Maher Pachá,
atividades nocivas. como senador, fez tudo que era

Mas, de qualquer maneira, o possível para espalhar o desas
fato causou sensação, pois de- sossego, instigando demonstra
monstra, claramente, a manei- ções, para o que lançou mão
ra com que o govêrno está dís- de elementos desclassificados
posto a combater todas as ati- cujos gritos de "Viva Rommel"
vidades que considera prejudi- e outros, lançados símultanea
ciais aos interesses do país. mente em localidades muito
Logo que assumiu o govêr- distantes uma das outras, re

no, Nahás Pachá convocou to- velaram-se não ter sido espon
dos os governadores de provín- taneo, mas, sim terem obede
cia e determinou-lhe que to- cido à orientação de indivíduos
massem medidas enérgicas inimigos da causa dernocráti
contra a quinta-coluna. Agora, ca.

Dõres Rheumaticas

APROVADOS PEl.O D·N·S-"· SOB N' 569 DE 19350

I

É V. S. um dos muitos rheu
maticos, condemnados a sof
frer cada ves que se produz
uma variação no tempo?
Muitas vezes os excessos, a

alimentação deficiente, os abu
sos a que submettemos o

nosso organismo, favorecem
os ataques do rheumatisrno,
Nosso corpo é invadido
por impurezas e substan
cias toxicas, cuja pre
sença se manifesta
a miudo por dôres
nas juntas.
As dôres rheumaticaa

devem ser combatidas in
ternamente por meio de
nm

.
medicamento, capaz de .facilit�r a eliminação das impurezas

toxicas e dos crystaes de acido unco.

As Pílulas De Witt para os Rins e a Bexiga devem ser experi
mentadas nesses casos. Sua acção directa sobre os rins facilita
sma melhor eliminação das referidas impurezas.
As Pílulas DeWitt são sobejamente conhecidas em todo o mundo.

Merecem toda a sua confiança, pois não contêm drogas nocivas que
possam prejudicar o organismo.

A atitude do Chile
o sr. Jara escreveu esta car-

Nova Iorque, 18 (U .P.) - ta em virtude de um artigo
Numa carta dirigida ao "Ti- aparecido no referido jornal,
mes" o cônsul geral do Chile, no qual, seu autor, um corres

sr. Jara expressou: "O Chile pondente especial, dizia que os

não rompeu suas relações com Estados Unidos haviam perdi
os países do "Eixo", porém com do terreno no Chile e que esta

tribue, sem grande estardalha- va muito difundido, na repú
ço ou retórica, para a causa blica andina, o sentimento pro
das Democracias de forma po- nazismo. Aor refutar os argu
,sitiva e construtiva. Em 1941 o mentos do articulista, o sr. Ja

Chile enviou para os Estados ra declara em sua carta que
.Unídos 60 toneladas de nitra- "é grave erro supôr que uníca

-tos, aproximadamente 500 de mente os chilenos que preco
cobre e perto de 1.800.000 de nízam a entrada do país na

mineral de ferro.A exportação guerra, são democráticos espí
.para os Estados Unidos dêsses

'

ritual e praticamente" e acres

materiais estratégicos, indis- centa que as relações inter

pensáveis para a guerra, está americanas seriam beneficia
sendo acrescida enormemente das com a supressão de publi-
,êste ano. cações supérfluas.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbioa
Reaaes, Molestias da Bexiga e, em geral, para enfermidades

produzidas por excesso de acido urico.

�.-. tr/@f%/�
L· "

"a':"'"
NAD DISPENSAM LAVOLHO

� ,...., Lavolho refresca, ela-

� reia, alivia os olhos.

� ::> ) ,.
Torne seu olhar lím
pido e atraente, fa
zendo uso diário de

.. , ....."
"" �

"
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(Representação
Folhinhas))

Uma das maiores Fábricas de Folhinhas, estabelecida há mais de 45
anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

PROGRESSO
Ofertas à Caixa 3097, São Paulo

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

(Defronte à casa Heepcke)
Mo_ue'...em i 4 M&c&

Previdência Nacional Ltda,
Se V. S. desejar ter bôa renda mensal éom pouco trabalho,
procure colher informações à Praça 15 de Novembro

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

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finalidade.
em condições vantajosas.

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo. 44 -- A
RIO DE JANEIRO

Associação Cultural «�Luiz Delfino» . Farmácia N. Senhora
Aparecida

De ordem do sr. Presiden
t�, torno público:

1) Que se acha aberto, até
30 do corrente, o prazo pa
ra a entrega dos trabalhos
que concorrerão ao prêmio
«CULTURA», relativo ao mês
em curso;

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

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

Orlg Andrezzo
Secretário - Interino

5vs-3

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

regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
fício do Mercado.
245 30 v.-5

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R.C.A. VI
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano. 12

255

Izid de Sousa Outra e

Almerinda de Lima Outra
participam a seus parentes e
amigos o noivado de sua f.lha

ENEDlNA com o sr.

RENATO RILLA.

Sambaqui. 5-4-942.

Machado & Cia.
Agências e

Representações
(.lxI poltll - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-Isente. no. principII.
muncípiol do E.ledo.

17P.

5vs.-i
--------------------------

Organização de eacrltas-c-In-s
peçõesperiódicas/Verificação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização C�
mercial Catarln \" ns tl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADOt/b
DURIO VESPERTINO

Redação e OfIcinas à Rua

J João Pinto n. 13

Tel 1922 - ex. postal 139
.�.

-

'-, :ASSINATURAS

Na Capital:
Ano ., .....•••.

BelDestre ••.••.

Trimestre .••.••

Mês ••....••••••

60$008
!5$OOO
15$000
1$000

No Interior:
Ano ..•..••••••• 1S$0(4)
Semestre ..••••. 10$000
Trúnestre ..•• • . ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados. não serão devolvidos

A direção não se responsabl-

lUza
pelos conceitos emitidos

�
llO8 artigo6 assinados

�

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperados,
ES90tados, Anêmicos, Mã ••
que criam Magrol, Criança.
r.quítici!ll. receberão • toni-
ficação geral do olganhmo

com o

Sangue nol
Llc. D.N S.P. no 199, da 1921

VENDE-SE
otíma casa, !. rópria para re
rIdêuela e ccmérclo, no cen
tro urbano. No andar supe
iíor tem sala de visitas, va

randa, copa, cozinha, 4 quar
tos e ótimas instalações sani
tárias; todos os corupartí
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Informações na

redação do ESTADO.
194 v-12

Chácara
Vende-se uma chácara, com

fundos para o mar, na estra
da geral dos Barreiros.-;
Informações na Redação do
»Estado». 20vS-20

Terrenos no Balneário
Escolha já o Se u lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aurnen
tarn. A planta dos terrenos acha
�,e com o sr. Ar! Santos Pereira
que se acha encarregado da
senda das lotes.

------------------------------------------------- ��.e0eee�e•••••••••••••••••••••••••••

I
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$8DAS i
• •

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

encontradas nos balcões da

8aía»

"
"
•
ti
•
•

Fundadêl em 1870 Séde: BAiA
Seguros Terrestres e Muritimoa

�
I!&
GIl

.,
•
•
•
-

•
•

Diariamente recebemos novidades -
•

Rua Felipe;� Scbnlidt,�54--Fone 1514 :
• •
••••e••e•••®�o•••••••••••••••••••••••

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 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$000

:l.929.719:000$OOO
28.358.'717$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000 ANI OSAas
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José
d€ Souza e Dr. F.rancisco de Sá.

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.

I

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

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$
7 valv. 59:.l$, para pilhas 500$, 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
da Nobrega, Juiz de Direito da la.
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 "Or
dinária" movida pelo Estado de
Santa Catarina contra a Cia. Porto
de São Francisco do Sul, proferiu o

seguin te 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.

I 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 liquidan te 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.

Madeiras de
Pinho

em FlorianópolisAgente

LOBO &CAMPOS (;Ft.
RUA FELIPE SCHMIDT N

Caixa postal /9- TelelJhoIlt1083-E.nd. relo cALUANCAl

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itcricd,

IBlumenau e Lcqes.
1_----1 Moló-tias dos rins e coração

o TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa 8

bexiga, 08 rins, as nelrltes, areias, cóttcas renais, aumenta 88

urinas. Tira as lnehações dos pés e rosto, hídrops ías, falta de
ar. palpitações, dõres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-eselerose.

Remédio

CURSO DE GUARDA-UVRO EM SUA (ASA:
(Por correspondência).

12 mezes de estudo!'. Mensalidade mínima. t'reciso de e geutes e re

presentantes em todas as cidades. EBcre�a à Caixa Postal, 3717 -S.Pauío das senhoras
E' o tônico útero-ovário SED �NTOL que restitue a saüde

perdida PI' la anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas

regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do par to; contra todas as enter
mldades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do C01 ação pasma
Ulle a CACTUSGENOL espec iüco

contra. hldropsías, pés Inchado!', falta de ar, palpitações, abati-
mento das velas e artértas, bronquíte asmática, .

siíllls e reumatismo, lesões, cansaço, unnas escasaas e dôres
no coração, pontadas nos rins e Inchações.

Aós fraco-s Ü con valescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos núsculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmícãa Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, peruas Irucas,
íngua suja Para a neurastenia, o de! ânimo e a dtspepsla, a
convalescença é rapída,

�ífiJ is - Péle - Reumatismo
SPIROCHI:'.TINA é usada nas moléstías do sangue. slfills,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Ií stulas, purgações. Ierl
das, esucros, eserófulas, reumausmo.

Único depurativo que limpa. o corpo. tonttloa e engorda.
Depositarias: todas as drogarías de Silo Paulo ti Rio.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa 'Catarina
Rua Trelano n.o 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rttltcado
n. 1 em 20 de Setembro de 19b8.

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

FLOHIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento. ITem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da CaiK:8. Economica Federal para a 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 admíuístração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A 'fiso 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 SENHORAS DEVE�l USA.R
Em suo tolle tte Intlma somente o MEIGYPAN, de

grande podei" higleníeo. contra mo és ias c n -gío sas
suspe t8S, Irritações v�g nals, corrimentos, mo lé s

ttas u.ero vaginais, rr en ítes e rode so-te de doenças
1 cs.s e gt'óooc preSl r'fatll'o. Drogerte Pi checo, Rio.

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

VENDE-SE

Vende-se um Café, comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdir Lo 8S0, DO

mesmo Café. 2Sv 25-

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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80°/0 DAS CÁRIES
t SURGEM NO .'

PROTEJA·O

COMO

* A maioria das cáries surge na junção dos
dentes. Esse é o Ponto Vital. Para protegê-lo,
o novo Creme Dental Gessy produz uma agra

davel espuma de ação ultra-penetrante, que leva

os seus elementos protetores, entre os quais o

Leite de Magnésia, aonde a escova não chega,
combatendo a fermentação dos resíduos alimen

tares que atacam o esmalte, des
truindo os germes causadores da

cárie, neutralizando o excesso de

acidez e evitando o tártaro

(pedra). Prefira Gessy que, alem
de eficaz, é econômico.

Ouça NhO Totico, de 28. a 68. feira, na.
Rádios Cultura (São Paulo), às 18,30 e

22,15, e Msyrink (Rio), II. 18,30 horas.

�-----------------------

Crédito Mútuo Predial

o ESTIDO - Segunda-Ielra, 20 te Abril dI �J42 5

Proprietários: J. Moreira & (ia.

8 DE ABRIL
Foi entregue aos prestamlsta 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
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mp

tuo Predial, n o dia t 8 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.

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

Con! ulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$00
Não vacile, adquira já a sua caderneta

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

E Madagáscar 1
Cidade do Cabo, 18 (Uníted)

- A bordo de um rebocador,
chegaram de Madagáscar oito
repatriados britânicos que de
clararam que a maior parte
dos habitantes da ilha é parti
dária dos britânicos, mas que
as autoridades, obedecendo às
instruções de Vichí, adotam
uma atitude anti-britânica .

. . Disseram mais que se nota
a falta de muitos produtos de
necessidade, especialmente ga
solina. O govêrno tomou posse
de todos os salões espaçosos
existentes, inclusive dos cine
mas, para convertê-los em de
pósitos do enorme excedente
de açúcar que não póde expor
tar.

Sentir-se e
Parecer Melhor

----

I Farmácia "Esperança))
do

farmacêutico NILO LAUS

Pelo ex-campeão mundial de box GENE TUNNEY - com desenhos explicativos

HOje e ama nhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observ6ncia no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Heepcke).
FONE 1.542

'

Chácara
Vende-se uma, com casa e

garaje, em local apraslvel,
com água corrente, luz elé
trica e esgôto, sita à Praia
do Meio (Coqueiros). Facili
ta-se metade do pagamento.
Informações com Q sr. Zani
ni, rua Tiradentes, 8.

Uma testemunha ocular descreve a espantosa potência
bélica da Rússia, oculta nas misteriosas montanhas do Ural.

..._

HOMEM � ESSE DESCONHECIDO!
12vs12 Por ALEXIS CARREL. Resumo de uma notável obra sõbre

o homem. Considerado"um dos maiores livros do século".Localizada uma
estacão clandestina
Washington, 18 (Uníted) -

As autoridades descobriram
engenhoso meio, empregado
pela propaganda do "eixo" ,

para semear a confusão den
tro do país, ao localizarem uma

rádio-emissora alemã, que, em
suas transmissões, afirmava
estar situada na região do cen

tro e oeste dos Estados Unidos.
Mediante o emprego da trian
gulação, os técnicos consegui
ram localizar a misteriosa
emissora a qual, realmente, es
tá instalada em determinado
ponto da fronteira da Bélgica
com a Alemanha.
A estação miciava suas

transmissões com o hino nor

te-americano e terminava com

a canção patriótica "América"
e realizava há vários meses

propaganda contra o govêrnó,
contra a guerra e contra a Grã
Bretanha. As transmissões
eram efetuadas com tanta per
feição, que até os locutores fa
lavam com a pronúncia típica
dos habitantes do centro e oes
te dos Estados Unidos.

Uma família numerosa

sente-se só e n inguern se preocupa em mandar;

---+---

* Para assina·

turas, dirigir-se
unicamente aos

E êstes são apenas quatro

;:���_
dos 28 fascinantes artigos

que aparecem no nu

mero de ABRIL de
agentes abaixo:

o que de Melhor se publica
em 500 Revistas ... apenas 2$

Agentes em Florianôpolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGUA - Rita do Rosário, 55·04 - 2.0 andar - Rio

A «cooperação» dos búlgaros
então, ao rei que sua continua
ção no posto de ministro poria
em perigo a existência do ga
binete, por causa de sua gran
de impopularidade ao aceitar
os pedidos econômicos ale
mães.
A derníssãp do general Das

kaloff é considerada como a

prova mais evidente de que o

exército búlgaro segue com re

lutância a política pró-germâ
nicos e' antí-soviética do rei
Boris.

Angora, 18 (De John Wal
lis, correspondente da Reuters)
- As mudanças no gabinete
búlgaro são consideradas, aquí,
corno prova de que os pedidos
dos alemães aceitos pelo rei
Boris foram inaceitáveis para
Popok, ministro do Exterior, e

para o general Daskaloff mi
nistro da Guerra e outros. Po
pok tinha já oferecido sua de
missão, que não foi aceita pelo
rei Boris. O ministro sugeriu,

Hoie em dia as mulheres rcncorrem

tom os homens nos mais diversos ramos de

atividade, nos escritórios, nas repartições, nas

fabricas, nos campos. Nestas condições, é pre-
ciso que o organismo feminino funcione todos

Irmandade do S,enbor Jesús dos Passos
e Hospital de Varidade

ELEIÇÃO
Devendo proceder-se a 2 de maio pr6ximo vindouro,

à eleição das Dignidades que terão de servir no biê:nio
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 Consist6rio 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.

Consist6rio em Florian6polis, 16 de abril de 1942.
Júlio Pereira Vieira, secretário

os mêses com a precisão de um «onometro,

Nada de adiantamentos ou atrasos. A SAUDE DA MULHER
é i) regulador por excelencia, além de tônico e entt-dolo
roso. Seu uso é uma garantia de periodos normais, sem

dôres e sem' contratempos, A SAUDE DA MULHfR traz

no nome o resumo de suas vírtudes,

li SÁUDE DÁ MULHER

Onde eslá a frola francesa
I . em Toulon os porta-aviões co

Nova Iorque, 'i8 (United) - mandantes e os cruzadores de
Segundo informações da Euro- 10.000 toneladas "Foch ", "Col-
pa, parece que as mais impor- bert" e "Dupleix", assim como

tantes unidades da frota fran- outros cruzadores ligeiros, vá
cesa estão atualmente concen- rios destróieres e navios auxi
tradas na base naval de Tou- liares.
lon. Certos despachos afirmam Diz-se que o couraçado
que se encontram nessa ím- "Jean Bart", cuja construção
portante base os couraçados não havia sido terminada no

"Colbert", "Orléans", "Stras- início da guerra, está presen
bourg" , e Dunkerque", êste temente em Casa Blanca, onde
último em dique seco; onde se refugiaram o "Béarn" e os
está sendo reparado das ava- cruzadores "Emil Bertin" e
rias que sofreu quando do ata- "Jeanne d'Arc" que atual
que das unidades britânicas mente se encontram na Martí
contra Oran. nica, e que o couraçado "Lor-
Dizem ainda, que se acham l'alne" ee acha em Ale�aAdl'i�.

Uns •

passos mais •••

e comprem mais barato!

A EXPOSIÇÃO
FELIPE SCHMIDT, 3.

.-;,..

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS
Confecções para Senhoras

AlmofadaI - Crívoe - Lençol - Meial - BoI•••
Casaquinho. - Colchas .. Toalhas - Penhoai.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Liberdade e Traição
A história de Tiradentes é a história de um sagrado ideal, como é o da liber

de todos os martues, por que, os idealis- daele, e, mais; muito mais ainda, a ne

tas, jámais tiveram a suprema ventura fanela página ele traição que o levou à

de colher os frutos sazonados elas arvores forca, como termino de uma gloriosa
que ele smesmos plantaram. jornada através os espinhosos caminhos

Não ha forma de mart.íi-io, por mais da sua epopeia revolucionária, consti-

nefando e infame que seja o processo tuem, hoje, a penumbra destes dias tris- Segundo informam as agências telegrá-
ficas do país, uma das princesas de Bra

em que se venha a manifestar, que con- tes que estamos vivenelo, uma sabia ael- gança acaba ele inscrever-se no rói dos

seguisse amedrontar ou fazer elesistir ou

I
vertencia, 11111 profundo e inesquecivel doadores ele sangue, na Cruz Vermelha

Brasileira.
recuar ele seus intentos, aquele que cons- exemplo. Como era de prevêr, êsse nobre gesto,
truio com o seu ieleal, uma realielaele po- Estão em luta no mundo, as forças do partielo ele elemento ele uma das famílias
sítíva e palpável. bem contra as do mal. Os que amam a mais ilustres das duas pátrias amigas, -

Brasil e Portugal, - ecoou, simpaticaO suplicio, mesmo o que se nos pareça liberdade, os que aspiram a paz eluraelou-
mente, no coração de nossa gente, sem-

mais monstruoso, não elemove ele seu ra, os que rendem ao trabalho honesto e pre pronta a aplaudir- e a acompanhar o

intento, o espníto que vive a sua pro- livre, o culto ele sua veneração; os que, exemplo daqueles que poem sua pátria
acima ele todas as coisas, enobrecenelo e

pr ía obra. ácima ele quaesquer outras virtueles, que- honrando a teira em que nasceram.
Constiuíndo para o futuro, o idealista rem ver a Justiça dominanelo, para o tri- Quer, assim, a nobre elama, servir ao

não se restringe às coisas elo momento, unfo, perene da liberdade, correm pres- seu país, com o mesmo entusiasmo com

que há 54 anos ua venezável antecessodesconhecenelo obstaculos e tropeços, que surosos para a ala elos que lutam pelos ra, a princesa Isabel, soube servir ao
sabe vencer com obstinaela resistência e saelios principios ela legitima elemocracia. Brasil, extinguindo do nosso sólo a pe-
alto gráu de tenacidaele moral. Nesta luta insren te custosa cheia ele cha ela escravidão ...

_. . . ." '., '

.. ' . Ditosa pátria que tais filhos tem!
Ha, porém, uma espécie ele martirio, sacrírícíos, ele renuncias, de espír-Ito 11- A princesa ele Bragança, nesse gesto,

que supera todos os demais, que Ieva ao berto de preconceitos, para edificação ele fez-nos lembrar de outro semelhante, o

coração e à alma elaquele que se sacri- um mundo melhor livre inteiramente I
de seu antecessor, o bom velhinho Peelro

.• �
. .

' I.
� II, que, 5e111 rned ír esforços ou sacrifícios,'fica, uma elozagem muito granel e de so- livre das ídeolog ias pestilentas e 1110I- doou à Pátria as joias da Corôa, bens

frimento, quando ele se sente vítima ela bidas, estas que preferem a escravidão de seus antepassados, para mitigar a fo-
traição. o servíjísmo, à liberelaele, estamos nós.

'
me elos f'lagelados elo Ceará, numa época

, _ . .

I
em que o sol crestava a herva e a fomeNão ha fracasso, por maior que ele Esta, sem dúvida alguma, o Brastl, fazia ronela com a morte ...

seja, capaz ele levar tanta elesilusão à al- Mas para abrirmos clareiras através �le deu o 01}rO, que é o sangue ele um
ma aflita de um crente, elo que se ver I

.'
1 anhado das estradas pais: ela doará o sangue, que e o ouro

c o cipoa e o emar c , ele um povo ! ...abatielo pela peçonha elos traidores e elos temos de lutar contra uma rorça oculta, Sacrifício nobre e caracterfstico ele um
falidos morais. oculta por que não se sabe nunca onele povo e ele uma alma patriótica.
T' ] tI' f'

. -
.

'
, - , . E', outrossim, a contribuição do Brasiln'anuen 'es sa aia que ora a tra íçâo, efetivamente esta e, que nao e outra COI- à grande causa da Liberdaele...

'

que arruinára a prenunciaela vitória ele sa si não a fatíelica e funesta traição. DR. SERTORIUS
sua grande e estafante batalha, Roia-lhe A traição que é a obra cavilosa elos

covardes' e dos ambiciosos, que não me- AnIversários:

Montepio Geral de Economia dos
Servidores do Estado

AVISO
O Montepio Geral de Economia dos
Servidores do Estãdo, avisa a seus

associados e pensionistas de que, a

partir de 1-4-1942, todo o serviço de pagamento de con

tribuições e recebimento de pensões será feito neste

Estado, exclusivamente, por intermédio do Banco Indus
tria e Comércio de Santa Catarina - iNCO -, com agên
cia nesta capital, à rua Conselheiro Mafra n.O 3.

Outrossim, part'l quaisquer informações, deverá ser

í>rocurado o Corretor Oficial, sr. O. Abraham, que aten
derá em todos os dias úteis, das 8 às 11 horas, à rua

Cons. Mafra n° 9, com exceção dos sábados, cujo horá
l'io será das 14 às 17 horas. 6 vs.-l

o coração, mais dolorosamente, a angus
tia de se ver tr-aído ,elo que os esterto
res ela morte trágica e ignominiosa da
forca, cujo mstrumento ele suplicio,
aguarelava o desfecho de seu grande e

doir-ado sonho.

Querenelo a liberdade, quando era ain
da, a liberelaele, apenas um mito, aspi
tando a luz, quando as trevas da igno
rancía dos prepotentes envolviam o am

biente em que vivia, ele era bem, aque
le espirito elesaçaimado elo servilismo ela
época, o homem, que, segundo um pen
sador coevo, "vlv ia adean tado ele seu tem

po, desejando elóminar, mas, iluminan
do, alheio a todos os disfarces".
Bem sabia. nada adean tar um êxito fa

cil, desses que se obtem mendigando,
com a abdicação moral de toelos os pre
ciosos méritos, que aformoseam a mente
humana.

Inspirado pelo seu ideal, que o ilumi
nava interiormente, ele queria, ele dese
java em toda a sua plen itude, a gloria
que subsiste, por que, já houve quem
afir-masse, "que o êxito ainda é coisa que
se pode mendígat-, mas, a gloria, conquis-
ta-se".

.

Tiranelentes, si não poude em viela
conseguir o êxito que não implorou, que
não trocou à custa de átos que rebaixam
o l1i\"el moral do homem ielealista. con

seguio. entretanto, a gloria de eleixar na

terra que ele soube a11181- e honrar, a

semente da liberelade, que depois se tor
nou arvore frondosa e à cuja sombra,
gozamos, hoje, a ventura melhor e maior
que pode sentir um povo livre em patria
tambem livre.
A gloria é "tarelia e frequentemente

postunla" - 5aben108, nlas, assinala, senl·
pre, uma vitória completa e legitima,
que os tempos vão i1ustranelo e renovan

do com sabor sempre novo de exemplo
eelificante e saelío,
A coragem ele Tiradentes, a sua bra

vura, a sua compostura de martir que
se não dobra eleante do sacrificio, quali
dades que conseguiram santificar uma

obra que se plasmou na fé irreelutivel

'HõiE"'__'_"""'��2a".íerra<OJC-rJDCbmaa��HõiEcmwm-

-;-'----:;:--ICINE %-D·EõN!----=--,.

CINE REX - FONE 1602 - IMPERI AL
- FONE 1SS? - A's 7,30 horas FONE I5S?
A's 5, 7 e 9 horas

3 v.-1
e Basil Rathbone

I ComplemeJllto nacional O.F.B.
suas so- 'Econômico em Baga (Comédio)

dPUIP�Ml pre.ço .úujco 1$500
e �clO:" Imp. a. tê 10 anos

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

OSVALDO i\H:LO IVida Social
SOCIEDADE ANôNIMA COMERCIAL MOELLMANN

VULTOS & FATOS
DUAS NOBRESAS

Ecos e Notícias I

elem meios para alcançarem os fins.

Temos que vencer, primeiro, os traido

res, para que não venhamos, elepois, des

preven ielos, cair nas mãos criminosas dos

que nos cubiçam e nos querem preza de

seus apetites vorazes.

Temos ele agir de moelo a que não con-

fundamos tolerancia com uansigencía
criminosa.

Estamos na luta pela mantença dos

sagrados principios ele Iiberdade que nos

foram outorgados pelos legitimos brasi

leiros, nossos antepassaelos.
Para que não no-Ia tirem, envielare

mos toelos os nossos maiores esforços,
toda a nossa coragem, todo o nosso ver

dadeiro patriotismo.
Patriotismo de ação, de obras, mais

Faz anos hoje a prendada se

nhorita Norma Brasil, fino or

namento de nossa sociedade e

filha do sr. Euzébio Brasil, fun
cionário dos Correios e Telé
gratos.
- Completa hoie dois anos

a menina Aurelita, f.lhinha do
dr. Aureliano Toledo Barros e

de d. Ernestina Ribeiro de
Barros.

REI,ATóRIO DA DIRETORIA'

Fazem anos hoJe:
A prendada senhorita Iete

Corrêia, filha do sr. dr. Carlos
Corrêia, abalizado clínico;

o sr. Egon Tietzmann, co

letor federal na cidade de Brus
que;

do que palavras.
Temos que eliminar de uma vez para

sempre o trabalho da quinta coluna, es

sa nefasta organização, que quer reeluzir
o Brasil a um país conquistado, um povo
de escravos, como acontece aos outros

povos desprevenielos e demasiadamente
tolerantes, que tão caro pagaram a sua

cegueira.
Jamais entregaremos nossos pulsos às

algemas de nossos inimigos, para gaudio
satanico elos traidores elo Brasil e satis

fação elo estrangeiro deshonesto e ambi-

a exma. sra. d.
esposa do sr.

Ascendina

cioso.

Dias,
Dias;
- a exma. sra. d.

Rangel Lopes, esposa do
távio Lopes, funcionário
aposentado;
- o sr. José Pereira;
- a menina Estér, filha do

sr. José J. Vieira;
_- o sr. João Peixoto, funcio

nário público aposentado.

Senhores acionistas:
Obeelecenelo às elisposições legais submeto à vossa apreciação, o Relatório, Balan

ço e Contas elesta socieelade anônima, relativos ao exercícto finelo em 31 de dezem
bro de 1941, desobrigando-me, dessa fórma, elo que no sentido determinam os es

tatutos ela sociedade,
Mais um ano de duras provações é decorr-ido para o ra1110 do comércio que

abraçamos. Como sabeis, a carência ele proelutos, que se faz sentir nos elias
de hoje, já pela cessação ele tiansaçôes com os mercados europêus, já pelo desvio
elas ativielades ele grande número ele indústr-Ias comerciais, notadamente do ramo
ele automóveis. - inelústria que por sua qualidade mais vem senelo utilizada na

execução ele programas armamentistas, - influiram pesadamente no resultado ele
nossos negócios. E' de ver, entretanto, pelo Balanço abaixo, que embora o seu
resultaelo líquielo não permita a distr-ibu íçâo ele dividendos, em nada, todavia, o pa
trimônio ela sociedade se viu dirnmu ído. ou sequer abalaelo, antes o ternos em esta
elo mais lisonjeiro, contanelo-se em seu ativo a importãncia de Rs. 3.311:489$610 ele
diversos bens, para fazer frente a um passivo exigível 854:2788810, o que prova,
sem dúvida, o elesafogo ele nossa economia. As contas que representam o ativo são
da mais sólida garantia e toelos os bens imobiliários ela sociedade encontram-se li
vres e elesembaraçados de qualquer ônus.

Para toelo e qualquer esclarecimento que se julgar necessário, tendes-me, srs.

acionistas, à vossa disposição.
Florianópolis, 16 ele abril ele 1942.

.

Hugo Moetlmann, Diretor-gerente
B,u,ANÇO GERAL PROCBDIDO EU 31 DE DEZEi\IBHO DE HJ41

A T I V O

o Govêrno do Estado entre

gou ao trânsito público a no

va ponte em concreto armado,
construida sôbre o rio Negri
nho, na estrada "Dona Fran

cisca", situada na estação do
mesmo nome.

Mede 42 metros de compri
mento, dividido em vãos de

18 metros, por 5 de largura.
Custou ao Estado a quantia

de Rs. 67:251$800.
A construção da nova ponte,

que vem oferecer maior se

gurança ao trânsito naquela
estrada, foi feita pela 1 a. Re
sidêncía da D. E. R. com séde
em Joinville, sendo o projeto de
autoria do engenheíro-cívíl Fe
líx Schmiegelow, inspetor-resi
dente, que também dirigiu to
dos os trabalhos.

Francisco

Maria
sr. 0-
tederal

Tmobilizado
Terrenos e Prédios .... . ...

Máquinas .................•....
Móveis e Utensflios .... .... ..

Garage '
.

.*

Para tanto, confiamos na obra patl'io·
tica ele nosso govêrno, a-fim-ele que se

jam frustraelos os planos traçados pela
cubiça demoniaca do Eixo e frustraelos,
tambem, os planos quinta-colunistas,
aproveitadores ambiciosos, que terão ele
sentir a acabrunhar-lhe a consciencia, o

peso e a tristeza da obra para cuja rea

lização, receberam os trinta elinheiros
enlameiados pelos desejos de Hitler,
:\Iussoline e Hiroito.

Que a obra ele Tiranelentes e a histó
ria ela traição que o levou à forca, nos

sirvam ele lição para os nossos dias. Pelo

Brasil, pela Liberelade, con tra os trai
elores.

Fazem anos amanhã:
O sr. Manoel dos Anjos, pro

prietário do bem montado Salão
Minerva e pessoa geralmente es

timada;
Luiz Antônio Fer-- o sr.

966:106$200
17:956$100 �
20:456$150 l
54:183$080 1.058:701�530

r

62:37BS550

846:972$790
"

1.305:526$740 \.
3:868$000
8:1688000 �:. '"
19:876$000 iii;
6:000$000 2,190:411$530

(,i :r
100:000$000
589:715$400 G89:715S400

l o Presidente da República
assinou decreto-lei promulgan
do a nova lei do sêlo, que en

trará em vigôr 30 dias após a

sua publicação no "Diário Ofi
cial" .

miano;
- o sr. Otávio Regis, furo

cionário da Alfândega;
- o menor José, filho do sr.

Antônio P. Machado, iuncioná·
rio do D. S. P.

Visitas:
Em companhia do sr. proL

Belarmino Correia Gomes, visi
tou-nos o sr. Feliciano Veiga
Vieites, encarregado do Vice
Consulado da Espanha, que se

acha instalado à rua Vitor Mei
reles n° 18 e cujo expediente
diário vai das 9 às 12 e das 15
às 17 horas.
Gratos pela gentileza da visita.

Nascimentos:
Pelo advento de sua primo

gênita Mânia acha-se em testas
o lar do nosso estimado conter
râneo sr. prof. Fernandino Cal.
deira de Andrade.

Casamentos:
Na residência do pais da :noi

va, o sr. João Carlos das Ne
ves, sócio da firma Fernru .1des
Neves & Cia., consorciara' m-se
sábado último o sr. Déio Mel
ler, industrial em Cresciumf I, e a

sta. Laura Corneiro Neves

Falecimentos:
Faleceu, no Rio onde se a

chava em tratamento, o jovem
José Damasceno da Silva , filho
da exma. viuva Damascer la Sil
va. Seu passamento ocr Jrreu a

18 dêste .mês.

Dí spon íve]
Caixa e Bancos ... ..... .. . ..

Realizável a Curto Prazo
Con tas Corren tes .... .... • ...

Mercadorias gerais ..
.. ..,. ..

Vetculos .... .,'. .... . .....

Títulos Municipais .

Apólices Estaduais .

Participações . .

De Compensação
Ações Caucionaelas ....

Títulos Descontados "

PASSIVO
Não Exigível

Capital " .

Reservas ..

Amortizações . ...

2.255:000$000
140:130$630
62:080$170

,

• 2.457:210$800

AMANHÃ - das 9 às 12
'horas - Cock-tail dansan
te, por ocasião das Regatas

Estaduais.

TEMPORADA DE INVERNO
Todos os domingos: - das
9 às 12 horas. cock-tails
donsantes ; às 12 horas
almoço na séde social.

FERNANDINO CALDH RA DE
ANDRADA e SENH ORA

têm o prazer de Dartie: ipar aos
parentes e amigos ,) nasci

mento de sua fi lha
MÂNIA

Fpolis., 17·4·9(1; 2.

s;
,

t=:
854:278$810

x

Exigível
Contas Correntes .... .. _ ...

))e Compensação
Caução ela Diretoria .. • ......•

Descon tos .. .... .... .... . ...

100:000S000
589:715$400 689:715$400

Senhora ! Para af i

bremes8s prefira (J'
MEDEIROS. Sabôref I

S08 e diferentes.
.

O sr. Marcos Moukarzel, au-
4.001:205$010 4.001:205$010 tor do "Robinson Brasileiro",

Aécio Cabt'al Neves, Contador- enviou, ontem, ao sr. dr. Getú-
Hugo i\loellmann, Diretor-gerente

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE J..UClWS E PERDAS lio Vargas, por motivo de seu

Despesas Gerais ... � �.� I.:..O .•............ ,. 49:972$400 aniversário, o seguinte telegrama:
Juros e Descontos .. . .. _" . 16:143$880 "O espírito de Brasilidade, o
Prêmios de Seguros . ....• -; . 7:190$400

sentimento unamme da cole-Conservação de Prédios . ......• _ _ 3:208$600
Despesas de Viagens .. .... .• • . 9:690$600 tividade brasileira, a conciênciaImpostos .... ......••. 25:918S000

A
,.

Ordenados .. .......•... 97:619$000 livre da menca e o consenso
Automóveis _. 13:433S710

espontâneo da História não maisOficina .. . .....• _ . 5 :657$400
Contas Correntes 3:477$100., consentirão, doravante, que seCRÉDITO
Mercadorias .... .... .... .... .... .... ....•. '\ 116:755$610 diga: "Getúlio IVargas"; mas,
Juros de Apólices. 1 :462$500 .

"O G d G
'

l' " D'Seguros ..

'

.'.'.' :
.

.'.. :::' .:::::: 1:334$700 sim: ran e et u 10. igne-
Aluguéis ,. 13'685$000 êncie nceit t di.... ..

!H:223$600 se vossen(.!a acel ar, nes.e laFilial de Blumenau ........•
.

IReservas .. . . .. .. 3:849$680 do maior júbilo naclOna, a
C· I t

.

I d S 1:000$000 .ia. n er-nacrorta e egul'os.. .

humilde homenagem do mais
232:311$090 232:311$090 humilde dos brasileiros".

Aécio ('abral Neves - Contador
Hugo i\IoeIlm.aun, Diretor-gerente

T'ARFlCliln DO CONSEI,HO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal ela Sociedade Anônima Co

merciaI Moellmann, tendo examinado todos os livros e documentos ele contabtlí
elade da referiela sociedade relativas ao ano de 1941, declaram te-los encontrado
perfeitamente exatos e escrituraelos nas ccrndições exiglelas pelas leis vigentes,
julgando. por-isso, devam os mesmos serem. aprovaelos.

Florianópolis, 16 de abril ele 1942.

AcCão entre amigos
de um Rádio General Elec
tric de 8 valvulas ficou sem

efeito e as import&ncias
pagas serão devolvidas.
Fpolis., 16·4-42.da Costa Mello

Francisco Glavam
Leão Coelho

Luiz
José
Pedro Comprai na CI'. SA MISCE

LÁNEA é saber economizar'

Seca. fome e banditismo
Rio, 20 (C. P.) - InJormam de Natal que numerosos fla

gelados atacaram as cal:': as de comércio de Vila Albino Afonso,
bem como invadiram a fazenda de Cafunga, no município de

Alexandria, cujo propr�J.'6tário, Antônio Martim, chefe de gran
de família sertaneja, rjão se conformando com o saque, reagiu
em defesa de sua pro,priedade, tendo sido morto pelo grupo. A

polícia persegue o 'oando, de qu'e fazem parte assassinos:

Camisas, Orava'oas. Pijames, O prazer da petizada.
Meias das melho'ieS, Delos me- E orgulho dos confeiteIros,
noresA preços só na CASA MIS· São os doces trabalhados.
CELANEA. - Rua Trajano. 12. Co'o bom Fe.rmento Medeiros.

AS'íadecimento e Missa

i
Felipe Daura e família, profundamente consternados pela

�dor causada pelo desaparecimento do seu extremoso filho

l
e irmão JORGE, agradece a todos que manifestaram seu

pesar por meio de telegramas. cartões ou enviando co�ôas
e flores ou ainda aos que pessoalmente compareceram ao

seu sepultamento; e aproveitam-se dêste ?leio para con

vid� .rem a todos os parentes e amigos e I?essoas de suas relações,
pa,r a assistirem à missa que farão celebrar em intenção à sua

a]r na, amanhã (terça-feira), às 7 horas, na igreja de S. Francisco.
A todos que comparecerem a êste ato de caridade cristã, os seus

s; ,nceros agradecimentos.

Representantes:
MACHADO & Cia.

Vida Esportiva
Tornêio futebolistico

Homenageando o chefe da Na
ção, dr. Getúlio Vargas, pelo
seu natalício, o Cantista R. F.
Clube fará realizar dia 21, com

início às 13 horas, um torneio

futebolístico, nele tomando par
te as equipes do Urbano Frei

tas, Caxias, Liberdade, Indepen
dência, Caravana do Ar e Nacio
nal, além do Figueirense e Iris,
em partida amistósa.
Ricos prêmios serão disputa

dos nesse torneio, que se eie
tuarã no Campo da F. C. D.
(Estádio Adolfo Konder).
E' grande a espectativa em

torno dêsses embates.

Agradecimento e Missa

t
Maria Isabel Cabral Ribeiro, ainda sob a impressão

dOlorosa. 'Causada pelo falecimento de seu �uerido. e ines

quecível marido, NABOR RIBEIRO, por este melO agra
dece, sensibilizada, a todos quantos a acompanharam nêsse

angustioso transe e bem assim aos que compareceram ao

enterro, apresentaram pêsames p{;ssoalme�te ou por cartas,
cartões e telegramas e enviaram corôas e flôres, convidando aos

parentes e amigos do pranteado morto para a missa que, em

intenção à sua alma, fará rezar amanhã, (terça-feira), às 7 horas,
na Catedral M�etropolitana. Aos que comparecerem a êsse ato

de piedade crisbi, desde já se confessa reconhecida.

Car'tazes do dia.

Com Ginger Rogers, Denis
Morgan e James Craig

Complemento nacional D.F.B

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

KITTY FOYLE
A's 7,30 horas

A melodia da
Broadway de 1940

Complemento nacioDal D.F.B. Com Fred Astaire e Eleano
PoweIl

Lebres e lebreus (Desenho)
Fox Airplan News (Jornal)

Preços: 2$500 1 $500 e 1 $000
Livre de Censura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


