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O CBEPUSCULO DE PETAI
NOVA IORQUE, 24 (R.) ... EM UMA DE SUAS EMISSÕES, DE HOJE, A "BRITISH BROADCASTING CORPORATION", ANUNCIOU Q O

MARECHAL PÉTAIN VEM' RECEBENDO ULTIMAMENTE MILHARES DE CARTAS QUE CONTÉM) SEU RETRATO RASGADO' AO MEI09 P'I{OVA
EVIDENTE DA IMPOPULARIDADE QUE JÁ CERCA O "CHEFE" DE ESTADO' DE VICHí.

Ainda festejam Hitler
em Nova Iorque
Nova Jersey, 24 (R.) - Vá

rias pessoas de nacionalidade
germânica foram detidas ou

interrogadas durante uma sé
rie de diligências realizadas
por agentes de Departamento
,Federal de Investigações, em

residências e em outros locais
de reunião, nesta cidade, quan
do comemoravam o aniversá
rio do chanceler Hitler.

O contrabando apreendido
durante as diligências incluo
um aparelho receptor de ondas
curtas, vários fuzís e aparelhos
fotográficos. O relatório poli
cial diz que "líderes de desta
que da Liga Germânica" acha
vam-se presentes a uma festa
de aniversário realizada numa

taverna, em Uniõn City.
"Na maioria dos casos, as

diligências foram realizadas
nas proximidades de usinas
bélicas" .

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

I

Buck Jones recebeu
um par de botas

Rio, 24 Noticia-se de
Goiaz haver uma firma daque
la cidade recebido carta do
ator cinematográfico Buck Jo

nes, na qual êste agradece a

remessa de um par de botas

para "cow-boy". Buck Jones

pedia nesta missiva que lhe
fosse enviado ainda um reben
que de couro crú. Prometeu o

artista mostrar o trabalho na-

i cional a todos quantos se in
teressassem pelo assunto.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
JUARAVILHOSA !

ANO XXVII N. 8522

De ordem superior, levo ao conhecimento dos can

didatos aprovados no concurso realizado nesta Capital,
para auxiliares de Institutos de Previdência, que, nas

agências dêste Instituto do Rio Grande do Sul e Paraná, Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
existem duas vagas em cada uma, para serem preen
chidas, com o ordenado inicial de Rs. 500$000.

O candidato que desejar servir em uma das agên
cias citadas deverá comu rriccrr , por escrito, a. esta Agên- Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
cio., dentro do prazo de cinco dias, informando idade, Geral do Rio de Janeiro; com curso de especialização e prática de ouvidos,
estado civíl, filiação e se é reservista. nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson, na Policlínica de Bo-

42 tafogo - Rio de Janeiro.Florianópolis, 23 de Abril de 19 .

Praça Pereira e Oliveira, 10 _ Fone, 1009
Agência do IPASE em Santa Catarina.

Diariamente das 9 às 12 horas - Segundas quartas e sex-
MARIO LACOMBE, Geren��s. -2 ! 'tas das 17 às 19 horas.

'

Isto Lavai não vê.,.
Genebra, 24 (R.) - Sabe-se

que as autoridades alemãs de
París ordenaram fuzilamentos
de outros comunistas, judeus
e pessoas implicadas "nos ata

ques ás tropas alemãs verifica
das nos dias 2, 8 e 20 do cor

rente", na França ocupada.

Defesa da Europa
Ocidental

.Londres, 24 (R.) - A Ale-
Washington, 24 (R'.) - Fa- manha prossegue com ativída..

lando à imprensa, o sr. Wil- de febríl nos seus preparativos
liam Davis, presidente da Jun- de defesa da Europa ocidental,
ta de Distribuição da Mão-de- temendo a invasão do contí
Obra na Indústria 'Bélica, de- nente através da França, da
clarou que nos primeiros três Holanda ou da Noruega, Em
meses dêste ano, as greves na toda a extensão litorânea dês
indústria de guerra tinham ses países, nos pontos em que
decrescido consideravelmente, um desembarque pode ser mais
chegando quase a desaparecer, acessível, os alemães estão
pois sua proporção apenas fo-I construindo linhas de fortifi-
ra de 1 %. cações,

Diminuicão das
greves operárias

EDITAL

270

Cresce o medo da invasão
Londres, 24 (R.) - Temendo a

I
tos possíveis de desembarque, es- transformou em verdadeira f'ortu

invasão da Noruega, Hitler en- pecialmente aqueles onde pódem leza, com artilharia pesada e metra
viou várias novas divisões para desembarcar tanques anfíbios e al- lhadoras colocadas em meio às

rUi-Iaquele país C0l110 parte do esfor- varengas carregadas, foram fortifi- nas devidas aos bombardeadores Rua Vitor Meireles. 26,
ço do alto comando alemão para cadas com concreto e arame Iar- germânicos durante a invasão da das 17 horas em diante.
fortificar a costa norueguesa pado. 'Noruega.
informa a agência telegráfica

.

da Em adição, atividades navais es- O aérodromo de Bodoe e os -;.. ��
Noruega. tão em progresso em Trondhein e acampamentos militares foram mi- V.-2
Essas divisões estão equipadas com na península de Narvique, em nados e, praticamente, todas as

armas mais modernas e incluem Zodoe - a mais importante

clda-I
instalações elétricas no país estão (ancelamento do registo do

unidades blindadas. Todos os pon- de costeira nessa região, quc se sob guarda e, também, minadas.
Grande número de operários re- «(orrelc de Santos»

AO DIVIDIR O ASSALTO crutados está trabalhando nessas Rio, 24 ("Estado") - Em
• •• obras de defesa. sua última reunião o Conselho

Nova campanha foi desfechada dcontra os noruegueses que sirnpa- Nacional de Imprensa, ten o

tizam com a causa dos aliados, ten- em vista as graves irregulari
do ocorrido, em consequência, pri- dades praticadas pelo "Correio
sões de centenas de jornalistas, de Santos", editado na cidade
escolares, professores, comercian- .

tes, clérigos, etc. do mesmo nome, pronunciou-
Na base naval de Trondhein, no- se pelo cancelamento do regis

ruegueses e dinamarqueses traba- to do referido jornal, o qual
lharn sob severa pressão, à vista foi aprovado pelo diretor ge-de guardas alemãs, Os que traba- Ilham de vagar ou se rebelam con- ral do D P.
tra as ordens, são levados pelos j-C--b-I---b-'---Cl--L-O-Ç-A--Oguardas e desaparecem nos campos

a e os raneos .
,

de concentração. MARAVILHOSA!

,

Florianópolis -Sexta-feira, 24 je "bril de 1942

Nova Iorque, ,24 (Reuters) - Informações para a Agência
Transrádio dizem que o senhor Pierre LavaI recusou permís
são aos japoneses para enviarem uma missão militar a Mada
gáscar, depois de haver o consultado o embaixador alemão, em
París, sr. Otto Abetz, o qual comunicou o assunto ao seu go
vêrno,

Os planos originais nazistas, informa a mesma Agên
cia, eram de que os japoneses deviam dividir com êles o espólio
das Índias Orientais Holandesas. Em seguida aos êxitos japo
neses no Pacífico sul, Hitler foi "delicadamente informado" de
que as Índias Orientais Holandesas seriam território reserva

do, exclusivamente, aos japoneses, enquanto a África deveria
fornecer aos nazistas oportunidades para sua expansão co
lonial.

DO Dr. TULIO RAMOS

fornecimento de máquinas aos -
.

..

.

_

países sul-americanos O mequíavettsme de Hlt�er_
.

Hollywood,24 (R.) - Os Estados-Unidos devem suprir os entre os povos balcênícos
países sul-americanos de máquinas, aparelhamento e artigos
manufaturados neste país, mesmo se, para tanto, tivermos de
nos privar dessas mercadorias - declarou o sr. Walter Pren

dergast, assistente-diretor da Divisão de Educação e Ciência
da Secretaria de Negócios Inter-americanos, discursando no

Conselho Nacional da Convenção de Mulheres Católicas.
Acentuando que a América está fornecendo matérias pri

mas para os aliados ganharem a guerra, o orador frisou que,
"'se não fôsse a energia e a capacidade dos países latino-ame
ricanos em produzir, constariamos que o nosso problema em

alcançar a vitória final completa seria bem mais difícil".

Clínica médico-cirúrgica do

Dr, SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras _ Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago, vesícula. útero, ovários, apendice,
tumores, etc. _- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEº -- Hérnias, �idro
ceie varicocele -- Tratamento sem dor e operaçao de Hamorruídes e

,

varizes -- Fractvras: aparelhos de gêsso.
Opera ncs Hospitais de Florianópolis.

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

Concentrando os «amarelos»
São Francisco, 24 (R.) - Haverá nas duas próximas se

manas uma verdadeira avalanche de japoneses retirados da

zona militar, sendo então removidos para centros de concen

tração mais 12.800 amarelos.
Ao serem cumpridas tais ordens, até o dia 3 do mês pró

ximo cêrca de 35 mil dentre os 112 mil pessoas de sangue ja
ponê� que se encontravam na zona proíbida por ocasião do

ataque a Pearl Harbour, terão sido transferidas para campos
apropriados.

Refor�ada a esquadrilha britânica
no Mediterrâneo

Vichí 24 (U. P.) - Importante esquadra britânica foi

avistada hoje r:fJ Mediterrâneo Ocidental, entre Biserta e

Toulon em missão ignorada.
A �gência francesa de informações noticiou que, segundo

comunicação recebida de Tanger, dois couraçados e uma escol

ta de seis destroyers passaram pelo estreito de Gibraltar,vin
dos do Atlântico em direção ao Mediterrâneo. Apurou-se que
um 'dos couraçados. é de 35.090 �o�eladas e de tipo mode.r-?o.

Essa é a prímeíra vez, ha varias -semanas, que se verifica

a passagem de frota de tal importância pelo estreito.

Londres, 24 - (Robert Bun-I curar resolver a velha pendên
ne11e, da Associated Press) -I cia, Hitler o ameaça, já agora
Sómente a ameaça de Hitler

I que Bucareste e Burapeste se

de arrazar Budapeste e Buca- acham na dependência absolu
reste com. bombas de seus ta da Alemanha.
aviões é que fez com que a De qualquer maneira, po
Hungria e a Rumânia acabas- rém, as manobras e trapaças
sem desistindo da guerra em de Hitler nos Balcãs acabaram

que se queriam atirar, por prejudicando seus planos de
causa da Transilvânia. "nova ordem" e, sobretudo
Essa revelação foi feita por seus planos militares de lan

um diplomata, com longa ex- çar os dois países contra a

periênciia das cousas balcâni- Rússia. Porque ambos mostram
cas, que acaba de chegar a esta já agora compreender que têm
capital. O referido diplomata sido apenas joguetes nas mãos
veio da Rumânia. do Fuehrer.
Disse mais o informante que Assegurou ainda o informan-

os alemães têm usado, para te que a Rumânia já perdeu
com os povos dos dois países 250.000 homens dos 800.000
citados, verdadeiro maquíave- com que entrou na campanha
lismo. Tem aproveitado as da Rússia e que essas baixas
querelas territoriais para atirá- atingiram, por assim dizer,
los um contra o outro, ora for- quase todas as famílias da na

talecendo a aliança nazista de ção rumena. Além disso, os

um lado, ora do outro. E foi rumenos se mostram desanima
com o acenar da solução dessas· dos com a" grande guerra"
reivindicações que Hitler con- desde que os Estados Unidos
seguiu chamar a Hungria e a. entraram no conflito. "A guer
Rumânia ao Eixo. No entanto, ra que unicamente os entusías
quando qualquer dos dois pro- ma é com a Hungia".

Camisas, Gravatas, Pijarnes,
Meias das melhores, pelos me

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

O prazer da petizada,
E orgulho dos coníeltetros,
São os doces trabalhados.
Co'o bom Fermento Medeiros.

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade

Reassumiu a clínica: :l

Não devemos esperar!

Cachorrices amarelas e
•

arianas

Paramaribo (Guiana Holandesa), 24 (R.) - ·"Sómente po
deremos ganhar a guerra se formos ousados" - escreve o jornal
"Surinan ", comentando a insistência da imprensa americana para
que se tome uma resolução a respeito dos territórios dominados
pelo govêrno de Vichí no hemisfério ocidental.

Não devemos esperar que o sr. LavaI revele seus verdadeiros
intuitos" - continúa o jornal. Não se deve formular nenhuma obje
ção insensata sôbre a possibilidade de o inimigo ser "provocado",
O inimigo não precisa ser provocado, justamente porque já é inimi
go. Êle faz o que acha necessário e no momento que julga conve

niente. Assim devemos nós também proceder "o

Berlim, 24 (A. P.) - Irradiação oficial - "O rádio desta

capital transmitiu um despacho, com origem de Tóquio, con
cernente aos estabelecimentos japoneses na região brasileira
do Rio Amazonas, no qual um dos membros da Sociedade Nipo
Brasileira, de nome Motonao Ono, declara que "se o govêrno
brasileiro executar sua ameaca de exterminar os estabeleci
mentos japoneses ali, isso, indubitavelmente, será considerado
pelo Japão como atitude deliberadamente inamistosa".

Zurich, 24 (Reuters) - Notícias e comentários sôbre as

medidas tomadas pelo govêrno do Brasil contra os alemães
residentes no país, ocupam as primeiras páginas da imprensa
matutina berlinense - segundo despacho do DNB para esta
cidade. O "Berliner Boersen Zeitung", um dos mais importan
tes órgãos da imprensa alemã, declara, em editorial, que "o
govêrno brasileiro parece dar mais valor ao tinir do ouro do
que à voz da razão. Para o Brasil - prossegue o jornal - al
guns dólares a mais são suficientes para abafar os protestos
solenes e fazer desaparecer todos os conceitos de moralidade
política e humana".

•

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.

Perde-se mais do que se constrói
Nova Iorque, 24 (U. P.) - Expressou-se hoje, nos círculos

autorizados, a convicção de que o almirante Duddley Pound
acompanhou o general Marshall e o sr. Hopkins a Washington,
afim de trocar impressões sôbre a "Batalha do Atlântico".
Os mesmos círculos declaram o seguinte: "Não é segredo para
ninguem, em Washington, que as perdas das marinhas aliadas
são superiores ao rítmo das construções navais nos Estados
Unidos. Tratar-se-á, por todos os meios, de acelerar o progra
ma de construções, compreendendo unidades de escolta e

patrulhas" .

•••••••••••••••••••••••••
· ' .

:SANG1JENOL:
: Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadato, :
• Arseniato. etc. •

: Os Pálidos, Depauperados. ••Esgotados. Anêmicos,• Magros, Mães Que Criam, •
• Crianças Raquíticas rece- •
• berão a tonificação geral •
• do organismo com o •
• •
• •
• •
• •
••••••••••••••••••"1 ••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os

Nervos

Pegando Fogo
Em muitos dias as mulheres amanhe

cem tristes, tão nervosas e desanimadas'
tão aborrecidas, inquietas e irritadas que
parece que todos os nervos estão pegando
fogo!
Estes sofrimentos intoleraveis dos ner

vos, e outras alterações mais graves da
saúde, são causados por perturbações dos
importantes orgãos útero-ovarianos.
Para tratar isto, use Regulador Gesteira

sem demora.
Regulador Gesteira trata os padeci

mer;t?s nervosos produzidos pelas molestias do útero, pêso, dôres
e cólicas no ventre durante o período menstrual, as perturbações
da menstruação, deb�lidade, palidez e tendencia a hemorragia,
provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e desanimo,
tristeaas súbitas, palpitações, tonturas, pêso calor e dôres de ca

beça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer qual
quer trabalho, cansaços e todas as perigosas alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero.

Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter
nas e as complicações provenientes dessas inflamações.

Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

'H H

- Sinto-me tão mal, Mamãe ... Creio
que nem vou ao baile.
- Não diga isto, minha fílhal

- Mas isto é bom mesmo, Mamãe?
- É simplesmente magnífico, minha
filha: é Melhoral. Verá que este seu

mal-estar passará num instante.

SEIA PREVIDENTE:

Tenha sempre

para cOlnbaLer suas dores de cabeça,
resfriados e oraras in disposi ções se

m.elhn n.t.es, Melhorai corta a dõr e

baixa a febre.
- Então, está contente, Rosita?
- Se estou! E o interessante é que eu'
estava tão indisposta que nem pensava
poder vir ao baile, mas tomei Melhoral
e ... sinto-me divinamente!

6RATIS , ,
• •

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

Quer receber ótima supresa ?

que o fará feliz e lhe será de

grande utilidade ? Escreva para
Brandão-Caixa Postal n' 2801.
Rio de Janeiro. (Selo para res

posta). 10vs-l

r;,.
MEDICO

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma MCEllmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)

I Com prática noe hospitais europeus
Clínica 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. Manocl de Abreu Camnanarlo
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
sldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
díagnôstícos das doencas Internas
Coração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radlogrartas ésseas e radlogratíaa

dentárias

Electrocardiografia clínica
Diagnóstico preciso das moléstias
catdíacaa por meio de traçados

elétrleos.)
Metabolismo basal

(Determínação doe dttúrbíos das
glândulas de secreção Interna):

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílís).
Gabinete de fisloteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralos Inlra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
I!:xames de sangue para diagnóstico
da sUllis diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Aecheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano e

qualquer pesquíza para elucldação
de dtaznõstíco.

Rua Fernando Machado, I
Telefone 1.195

flORTANOPOllS

INDICAOOR

I I

DR. RICARDO
GOTTSMANH

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudà.vel

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.

Laboratório de anâlisês clínicas

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

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

Especlalista, 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 Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

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

Consultas diariamente pe!ala�:e�h:�sd�� �� 1� l�lJ�o:as
Consultórlo: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Consultorlo ii rue Trale
DO, 18 (dij:,! lO ás 12, I
dC.<J 1 b ci� 16.30) Tere

pbt ne - 1.285

Antônio 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

I
17 horas.

IIHESIDÊNCIA
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

________ga .m Emm�

Ex-chefe de elt
nica üo

Hospital d�
Nuoru bOl"k(

(Proff5. L. Burknardt
e R. Krsuter)

Especialista s m�.. :1 !L _At!i �,.)I t tJ:>. ,t_

Lirurciu (]j'iel ai ..

I Alta clrurgía, gyne

I
eología (doenças de
senhores) e nartos,

ICirurgia do systems
nerVOBO e opAfaoõss

de ptastíca.

Josephi:1a 5(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA D�S MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARM IN lO TAVARES

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1456

I
Resídeucía A rua Rs
teves Junior J 20. --

Telephone _u_ 1.1Jl

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schrn;dt-Edifi
cío Amétia Neto=Fone 1;')92
gás 12e14 2.<. l7 noras.

RESIDENUA'
Av Herctlio Luz, 186

- I'none: 1392 -

I Dr. Remigio

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

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

Ex-interno do Sel'viço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
CODS; Vitor Meireles, 28.-0a8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÚPOLIS.

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

Attende a chamados
14

........, _
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Bormann, sucessor de Hitler,
prega o extermínio da Igreja
Nova Iorque, abril - (Ser- falar mais do Cristianismo,

viço especial da INTER-AME- cuja doutrina é muito inferior

RICANA) - O sr. Douglas Mil- à nossa, o Cristianismo desa

ler, antigo adido comercial dos parecerá. Não se deve reconhe
Estados Unidos em Berlim, e cer a menor diferença entre as

autor do célebre livro "Não se confissões cristãs que existem

pode negociar com Hitler", fa- atualmente. A Igreja Protes
cilitou o texto de umas declara- tante deve ser tão odiada por
ções de Bormann, que sucedeu nós, como a católica, e qual
a Rudolf Hess na direção do quer fôrça que lhe dessemos
Partido Nacional-Socialista ale- acabaria por se voltar contra
mão. Essas declaracões têm o nós.
caráter de instruções aos mem- "Para melhor conveniência
bros do Partido, os quais de- do Reich, teria sido muito me

vem considerar os princípios lhor que em vez de um Papa
cristãos incompativeis com os houvesse dois, ou, a ser possí
princípios do nazismo. Eis al- vel, muitos mais, que se guer
guns trechos das instruções de reassem entre si.
Bormann: "Pela primeira vez na histó-
"As ideologias' do Nacional- ria alemã, o Fuehrer conserva

Socialismo e do Cristianismo todas as fôrças nacionais nas

são írreconcílíavels. As Igrejas suas próprias mãos. Por meio
Cristãs fundam-se na ignorân- do Partido', de seus membros e

cia dos povos; os alicerces do organizações, o Fuehrer forjou
Nacional Socialismo são de na- para si mesmo, e, por conse

tureza essencialmente científi- quência, para o govêrno ale
ca. Nossa ideologia Nacional- mão, um instrumento que o

das doutrinas cristãs, que, na Fuehrer monopolizou com a

sua essência, não contém se- ajuda da Gestapo, deve ser eli
não um extrato das concep- minada. Temos que emancipar
ções judaicas. o povo das igrejas e dos sacer-

"Todo o mundo ignoraria o dotes. Não se deve jamais per
que é o Cristianismo, senão mitir que a Igreja exerça nova

fosse pelos sacerdotes que a to- mente a sua influência na di
da a hora enchem a cabeça da reção nacional. Essa influência
juventude com as bobagens de deve ser destruida, absoluta e

Jesús. O chamado "Bom Deus" definitivamente. Assim como o

não é capaz, por si só, de dar à Estado já suprimiu e eliminou
juventude um conhecíment. a degradante influência dOE:
exato da sua existência: para astrologos, feiticeiros e outros
dar fé de si e de toda a sua Oní- burlões da mesma espécie,
potência precisa do auxílio dos tambem deve aniquilar para,
clerigos. Por consequência, se sempre o poderio e a influência
a nossa juventude não ouvir da Igreja.

.t"""P'§' Iiiill ,

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

12 mezes de estudee. Men.salidade mínima. t>reciso de agentes e re

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

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

I Agrícola
de Sta. Catarina.

Rua Trajano, 16. V.-9

I
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Europa nazista tropeçaria
com grandes obstáculos

Se a região nazista se esten-
Washington (SIPA) - Se desse para além dos limites da

chegasse a oaír sob o domínio Europa, até compreender todos
dos nazís depois da guerra, es- os países africanos e asiáticos
taria o continente europeu da região do Mediterrâneo, com
muito longe de se bastar a si a única exceção da Turquia a

próprio, economicamente, se- unidade econômica assim cons

gundo revela um estudo que a tituida ficaria um pouco mais
Brookings Institution acaba de equilibrada. Mas ainda teria
fazer, relativamente à Europa de comprar ao resto do mundo
nazista e o comércio mundial. grandes quantidades de maté
A área total em questão encon rias primas e produtos alímen
tra-se, relativamente ao co- tícios, e pagar com artigos fa
mércio exterior, numa situa,.. ;:;'o bricados. Mesmo no caso de a

.parecida àquela em que se en- Rússia ficar incluida numa tal
contrava a própria Alemanha unidade isso não reduziria sen

antes da guerra. Isto é, que na sívelmente a necessidade de

balança comercial mostra-se importar matérias prima.') e

ser importadora de matérias produtos alimentícios, e mesmo
primas e produtos alimentícios assim, era preciso que a pro
e exportadora de artigos ma- dução agrícola e industrial 08-
nufaturados; mas a Europa na- Rússia se mantivesse ao nível
zista teria que importar quan- em que se encontrava no co

tidade de matérias primas con- mêço da guerra russo-alemã O
.r sideravelmente maiores que 8S

I
estudo a que acima referimos

que a Alemanha importava só analisa o comércio ínternacío-
por sí. nal realizado em 1929 e 1937.

A

I Farmácia «Esperança»
do

farmacêutico NILO LAUS

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

Perfumarias.--Artigcs de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

MÓDICOSPREÇOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Contra a retaguarda inimiga
Londres, 23 (R.) - O "Ti- vas anunciadas. Mas a ofensi

mes" num artigo de fundo in- va da RAF na Europa e os rêi
titulado "Ofensiva Aérea", es- des contra as Filipinas e o

creve: "Em zonas opostas do bombardeio de Tóquio mar

globo a estratégia dos bombar- cam o início da primeira fase
deiros aliados vai dirigida ao de vitórias.
mesmo objetivo: - atacar a Reproduzindo as palavras
retarguarda inimiga. As po- do general Marshall sôbre a

têncías do Eixo não podem produção norte-americana, diz
ocultar sua ansiedade pela se- o "Times" que os aliados estão

gurança de suas retaguar- construindo uma força aérea
das." de tal envergadura, "que, em

Assinala o esforço alemão' certo prazo, o Eixo não poderá
para fortificar sua frente ocí- esperar alcançá-la". Em segui
dental recorrendo a manobras da, acrescenta: - "Sem dúvi

polític�s na França, enquanto da alguma, os primeiros raids
os japoneses desenvolvem es- da RAF sugerem que nossos

forço supremo para terminar aviões têm poderio sufiiente
a conquista das Filipinas. Em para triunfar na empresa on

ambos os casos - friza o "Ti- de as esquadrilhas germâni
mes" - esses objetivos devem cas, em setembro de 1940, co

ser conseguidos antes de qUE lheram catástrofes e foram fi

sejam desfechadas as ofensi- nalmente repelidas".
riMiM "'!!jjI'\&ibiQiWg�l!ifW!ii>'

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

(Defronte à casa Hceocke)

COMPANHIA TELEFÔNICA CATARINENSE o QUE A RAF ALCANÇOU E}'[
3 DIAS

é o seu filho quando está com

saude. Entretanto a diarrhea
pode pôr-lhe em perigo a vida.

Recorra immediatamente
famosos com pri m idos
E I d o f o r m i o, producto
casa li r3IU.Je'l <c.

COA·tra as d i a r

rheas em gorai
nada melhor que

comprimidos de

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

I
A ESQUADRA ITALIANA
CONTINÚA AFUNDAN

DO-SE

Londres (B. N. S.) O
afundamento de mais um cru

zador italiano com canhões de
oito polegadas significa que a

Itália dispõe agora somente
de três, dos sete cruzadores
com canhões daquele calibre,
que possuia quando se iniciou
a guerra. Dêsses três, um foi
seriamente danificado há de
zessete dias pela esquadra do
almirante Vian, quando prote
gia um comboio que se dirigia
para Malta. A Itália, assim,
ficou unicamente com dos cru

zadores equipados com canhões
de oito polegadas em condi
ções de combater.
Isso representa ainda duas

vezes o poderio da esquadra
germânica em cruzadores pe
sados, já que, depois de o

"Prinz Eugen" ficar seria
mente avariado há sete sema

nas, resta-lhe apenas um em.

serviço. Essa unidade, que é o

"Hipper", vem há algum tem
po fazendo companhia ao

"Tirpitz", no seu repouso em

Trondheim.

FERNANDINO CALDEIRA DE IANDRADA e SENHORA
têm o prazer de Darticipar aos .

parentes e amigos o

naSCi-I
mento de sua filha

MÂNIA
Fpolis .. 17-4-9�2.

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

RELATóRIO DA DIRETORIA DA COMPANHIA TELEFôNICA CATARINENSE,
REFEREN'I�E AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1941, A SER APRESENTADO
á ASSEMBL1HA GERAL ORDINáRIA, CONVOCADA PARA O DIA 30 DE

ABRIL DE 1942
Sênhores Acionistas:
De conformidade com o que determinam a Legislação vigente e os estatutos

da Companhia Telefônica Catarinense, passamos a relatar as ocurrências mais im
portantes verificadas no decurso do ano social findo em 31 de dezembro de 1941.

Operações
Registraram-se aumentos como consequência de ampliações e melhoramentos

introduzidos na rede· da Companhia, bem como do desenvolvimento comercial no

Estado de Santa Catar-ina.
Em continuação ao programa traçado no período em relato, foram lançados

condutores duplos ligando à Rede Geral desta Companhia a cidade de Hamônia e

o distrito de Salto Grande, cujas redes locais entraram em trãfego em 15 de agôsto
pp. e 5 de setembro pp. respectivamente.

A 10 de outubro pp. também foi entregue ao tráfego local a Central e rede
telefônica da próspera cidade de Lajes, cuja ligação à Rede Geral desta Companhia
não foi possivel completar pelas dificuldades advindas da carência de materiais,
mas que mesmo assim estamos levando avante para sua realização.

No ano de 1941 foram conexados 461 e desconexados 229 perfazendo um au
mento líquido de 232 aparelhos instalados.

Foram pagas regularmente as contribuições obrigatórias referentes à assis
tência social.

Nossos Empregados
Cumpre-nos consignar aqui o nosso reconhecimento a todos os nossos auxi

liares que, com zelo e dedicação, se desempenharam das respectivas funções.
Consignamos também nossos votos de pezar pelo falecimento de nosso saudoso e
devotado auxiliar sr. Domingo Oscar Botare, ocorrido em 14 de junho de 1941.'

Balanço e conta de Lucros e Perdas
Submetemos a vosso estudo e aprovação o balanço geral, bem como a de

monstração da conta Lucros e Perdas acompanhada dos respectivos documentos
elucidativos, tuclo referente ao encerramento a 31 de dezembro de 1941.

Assembléia Geral
Na próxima Assembléia Geral Ordinária, em virtude da terminação do man-

dato do atual Conselho Fiscal, deveis eleger:
a) o Conselho Fiscal;
b) os suplentes do mesmo.
Eis snrs. Acionistas em síntese as principais ocurrências que julgamos ne-

cessário trazer ao vosso conhecimento, entretanto, estamos ao vosso inteiro dispor,
para quaisquer outras informações que nos solicitardes.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 1942.
.Iuan Gauzo Fernandes - Diretor Presidente
Norberto Rihl - Diretor Gerente
Frankliu Ganzo - Diretor Secretário

BAIJANÇO GEHAL ENCERRADO Ei\i 31 DE DEZEMBRO DE 1941
Demonstração da conta Lucros e Perdas
DÉBITO

Despesa de Administração e Trafego _ .

Conservação de Centrais, Redes e Linhas _ .

Premios de Seguros _ _ .

F'Isca li-aaçâo Estado .

Irupostos .

Despesa de Benefícios e Pensões _ .

Despesa para contas Incobraveis .

Outras Despesas Gerais _ _ .

Fundo de Reserva p. asseg. Integ. elo capital _ .

Fundo para Depreciação _
_ .

Lucro Sobrante ...............................................•

aos

de
da

401 :976$960
150:742$670
20:263$650
6:000$000
33:479$100
21:707$700
19:780$000
141:795$000
21:714$690
326:255$870
412:759$130

1.556:294.:1770

CRÉDITO
Renda de Serviços .

Renda de Juros e Descontos .

Rendas Diversas _ .

1.533:276$500
1:4'16$<100

21:541$870

1.356:294$770

Florianópolis, 31 de dezembro de 1941.
Jnan Ganzo Fernandes - Diretor Presidente
Norberto Billl - Diretor Gerente
Franklin Ganzo - Diretor Secretário
Pompilio de Oltveh-a Braga - Guarda-livros

BALANÇO G:J<}i�AIJ ENCERRADO A at DE DEZEMBBO DE
A T I V O

1941

Imobilizado
Préd ias e Terr-enos ; .

Rêeles e outras propriedades _ .

486:017$700
7.265 :716$160 7.751 :733$86

Dtf'er-ido
Pr-êm ios ele Seguros Antecipados .

Cauções Diversas /

Disponível
Caixa e Bancos .

Realizável
Diversos Devedores .

Almoxarifados .

Conta de Compensação
Cauções .

G:541$150
83$000 G:G24$15

59:762$00

477:276$GGO
399:7018370 87G:978$03

80:000$00

8.775:098$04

PASSIVO
Jnextctvel

Capital 400 açÕes do valor nominal e integrado de Rs.
10:000$000 cada uma .

Fundo para Depreciação _ .

Reserva para contas Duvidosas _ .

Reserva para contas Incobráveis .

Fundo de Reserva para assegurar a integridade do
capital.. .

.

Fundo de Reserva (1939) _ _ .

Lucro Sobrante .

4.000:000$000
3.446:746$790

2:481$800
14:725$400

34:371$390
234:042$600
653:050$910 8.385:418$89

Exercício de 1940 _ .............•

Exercício de 1941 .

240:471$780
412:579$130

Exigível
Diversos Credores _ _ .

Diferido
Contas em Suspenso .

Conta de Compensação
Caução da Diretoria _ .

293:262$85

16:416$30

80:000$00

8.775:098$04

Florianópolis, 31 de dezembro de 1941.. .

.Iuan Ganzo Fer-nandes, Dir-etor-presidente
Norber-to Rihl, Diretor-gerente
Franklin Ganzo, Diretor-secretário
Pompilio de Oliveit'a Braga, Guarda-livros

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Companhia 'felefônic

detidamente, tendo tÇ>ma'do conhecimento' do Relatór-io da Diretoria e examinad

detidamente, a escrita da Companhia, a documentaçao correspondente, o ":ventárI
a conta lucros e perdas e o balanço correspondente. referentes ao ano SOCIal deco
rido e findo a 31 de dezembro ele 1941, têm o prazer de declarar que tudo ach
ram em perfeita ordem, sendo por iss9 de parecer: �ue elevem ser aprovados pe
assembléia geral de acionistas o íuventar-ío, o relatorJ_O,. a conta lucros e perdas, b

lanço e contas correspondentes ao mencionado exercicro.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 1942.
Aderbal Ramos da Silva
'Valter Meyer
Jaime Linhares

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e .Hospital de Caridade

ELEIÇÃO
Devendo proceder-se a 2 de maio próximo vindour

à eleição das Dignidades que terão de servir no biên
de 1942 a 1944, de acôrdo com o que determina o artig
21 do Compromisso, convido os Irmãos da atual Mes
Administrativa e os que em qualquer tempo ocuparam
cargos de Dignidades e Consultores, para comparecerem
no Consistório desta Irmandade e Hospital, no referid
dia 2 de maio, às 17 horas. afim de proceder àque
eleição, sendo permitido aos Irmãos, que não pudere
comparecer, remeterem à Provedoria suas listas fech
das e assinadas.

Consistório em Florianópolis, 16 de abril de 194
Júlio Pereira Vieira. secretório
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Londres (B. N. S. - Ao pre

ço unicamente de quatro bom

bardeiros, a RAF conseguiu
estruir, nos três últimos ata

ues desferidos contra os cen

as industriais da França acu

ada e da Alemanha, tal quan
dade de material mecaniza
o e blindado, que seria ne

ssárío, para alcançar o mes

a resultado sensacional, um

xército de milhões de homens,
mpenhadas, com todo o seu

quipamento motorizado e

indado, em uma batalha que
travasse em terra. Essa

formação foi fornecida pelo
inistério do Ar britânico.
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Chácara
Vende-se uma, com casa e

araje, em local aprazivel,
om água corrente, luz elé
íca e esgôto, sita à Praia
o Meio (Coqueiros). Facílí
a-se metade do pagamento.
níormações com o sr. Zaní
i, rua Tiradentes, 8.

lSvS14

o NOSSO
EXÉRCITO

Nesta hora grave para os destinos da
vlização e de amargas apreensões in
rnacionais, todos têm os olhos volta
os para as Fôrças Armadas nume tutelar
a honra e da integridade da Pátria.
E' eonfortador, por isso, O empolgante
petáculo que estamos presenciando, de
uro civismo, e do qual participam todos
brasileiros, animados pelas suas tradí

onais virtudes de bravura, prontos para
1frentarem as vicissitudes que surgirem
cheios de fé na prosperidade pacífica
o futuro.
E justamente porque é pacífico, o nosS'o
ovo possue, em alto grau, o senso da
rudência e da vigilãncia. Não teme as

neaças à sua tranquilidade porque sabe
efendê-la. Sabe cooperar e cumprir os

eus deveres de cidadão com a Pátria.
01' isso, interessa-se vivamente pelos
ssuritos militares que são, em suma, os

a defesa nacional.
Indo ao encontro dessa tendência na
rral dos brasileiros, os Laboratórios Sil
a Araujo Roussel S. A. tiveram a lou
ável iniciativa de editar um folheto pal
itante de civismo intitulado "O Nosso
xército", que, agora, está em distri
uição.
E a acolhida do público a essa útil pu
licação excedeu a tôdas as previsões.
uer os comandantes das corporações

militares, quer as agremiações cívicas e

povo em geral, de Norte a Sul do Bra
II, solicitam diáriamente exemplares por
.ieío de telegramas, cartas e pedidos di
etos. Embora a tiragem de "O Nosso
xército" tenha sido de meio milhão, os
aboratórios Silva Araujo Roussel S. A.,
m virtude da grande aceitação dessa
ublicação, têm se visto na contingência
e reduzir a metade grandes pedidos para
oderem atender a todos. Muitas pessoas,
otando certa demora na remessa dos
eus exemplares, solicitados por inter
médio dos "coupons" dos anúncios em
ornais e revistas, chegam a escrever
ma, duas ou três vezes reclamando, ou
ão pesoalmente buscá-los.
Iriúmeras também têm sido as cartas de

ouvor recebidas por aquele conceituado
stabelecimento farmacêutico, quer de
ltas patentes do nosso Exército, quer ele
essoas de projeção inteletual e ainda de

modestos patrIcíos que sempre aplaudem
s iniciativas de exaltação à Pátria e ao
Exército.
Além de valiosas indicações sôbre a

hierarquia. êsse luxuoso prospeto con
ém o desenho em côres das insígnias de
ficiais superiores e subalternos, das di
visas de praças, côres e distírrtívos das
Armas e Serviços do Exército. Desvenda,
assim, para muitos a beleza e o signifi
cado de pequenos mas importantes de
alhes da hierarquia tpilitar.
As páginas, em que aparecem cliversos

modelos de uniformes em côores exatas,
apresentam cenas movimentadas, 1110S
rando fases de manobras, de revistas às
ropas e de recepções de gala.
Para muitos, êsse luxuoso folheto _

que foi plenamente aprovado pelo Minis
tério da Guerra - servirá para recordar
o que aprenderam nas casernas - esco
as de culto à Pátria - e, para outros, o
conhecimento das noções preliminares e
ndispensáveis para se tornarem cidadãos
brasileiros.

Os responsáveis pelo incêndio
do «Normandie»

Washington, 23 (A. P.) ._- O
Departamento da Marinha a
nunciou que a Junta de Inqué
rito atribuiu toda responsabi
lidade do incêndio do vapôr
francês "Normandie", à "Ro
bins Drydock and Repair Com
pany", de Brooklyn, recomen-'
dando que toda a marinha das
subsequentes ações judícíárlas
se baseiam na consideração da
inteira e exclusiva responsabt
lidade dessa companhia. A
propósito, declarou a Junta �
relativas aos extintores de in
cêndio e mangueiras de água,
emborcar, foi a grosseira falta
de cuidado e flagrante viola
ção dos regras do bom senso".
O incêndio teve início quan

do os salva-vidas, que se acha
vam na principal câmara do
navio, foram tomados pelas
chamas ocasionadas pelos ma
çaricos dos operários especiali
zados. Além disso, a companhia
neglicenciou as providências
relativas ao sextintores de in
cêndio e mangueiras de água,
nas secções em que se operava
com os maçaricos de acetileno.
Foram também culpados pe

la Junta, o oficial de marinha
e o oficial guarda-costa, os

quais foram incriminados por
não terem tomado as devidas
precauções a-fim-de evitar O
desastre,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inspetores e representantesEvasão escolar

e quistos raciais
o problema da evasão esco

lar foi posto ultimamente em

foco pelos debates travados na

Sociedade Brasileira de Esta
tística em torno desse palpi
tante assunto. Os registros do

discipulado, nos vários anos do
curso primário, demonstram

que a escola brasileira não re

tém os seus alunos, seja por
motivos inerentes às próprias
deficiências de nossa organiza
ção educacional, seja em con

sequência de outras causas de
ordem econômica ou social que
concorrem para que se desinte
resse do educandário a popula
ção em idade de o frequentar.
As consequências dessa si

tuação não afetam unicamente
o aspecto cultural da comuni
dade brasileira, mas agravam
o problema político emergente
da necessidade de se impedir a

desnacionalização das zonas

submetidas à colonização es

trangeira. A dificuldade de as

similação dos grupos demográ
ficos de sangue alienígena tem
como fator principal a igno
rância do nosso idioma, com o

seu duplo efeito de manter a

afinidade linguística das colô
nias com os países de origem
dos imigrantes e de impedir I
que os descendentes dêstes re

cebam, pela palavra e pela es- Icrita, as influências espirituais
de sua nova Pátria e, possam,
assim, se identificar com os

seus ideais e as suas tradições,
difundidos, com o conhecimen
to do vernáculo, pelos estabele
cimentos de ensino. O argu
mento alegado para justificar
a falta de interêsse dos colo
nos estrangeiros em preparar
os filhos para a cidadania bra
sileira é o de que as nossas es

colas, são, além de deficientes
em número, ineficientes para
realizarem a sua missão. Tudo
indica, portanto, a necessidade
de aumentar o número de es

colas e a de lhes melhorar o

padrão, nas regiões preferidas
pelas correntes migratórias que
se vêm fixar no Brasil. Para
isso torna-se necessário conhe
cer, com a possível aproxima
ção, os efetivos da população
escolar e da população escolari
zavel nos setores do país sôbre
os quais pende a ameaça da
formação de quistos raciais. A
gravidade- do problema exige
para sua solução seguros pon
tos de referência que não pode
rão consistir em simples esti
mativas, mas em resultados po
sitivos de uma contagem feita
diretamente.
E foi exatamente essa conta

gem que realizou o Recensea
mento de 1940, levando a efei
to um censo escolar que, pela
sua extensão e suas minúcias,
não tinha precedentes no Bra
sil, a-pesar-da necessidade pal
pitante das informações obje
tivadas em suas exaustivas in
dagações. (Inter-Americana).

COMPRA-SE
Um compêndio de" Física e

Química", do prof. Mário Fac
cini, 4.a Série. Informações nes

ta redação. 5 vs.· 2

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, uma primorosa co

leção universal, com 27000
exemplares diferentes, ava
liada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

Felipe Schmidt, n.s 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis.
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COVENTRIZAÇ.iO DO RUHR
Londres, (B. N. S.) - A des

truição "sistemática" dos cen

tros industriais, para a qual,
após o ataque feroz desfecha
do contra Coventry o ano pas
sado, a Luftwaffe criou a sua

pretenciosa expressão de "Co
ventrização ", está sendo agora
aplicada, com a máxima efi
ciência, contra a região do
Ruhr, pelos bombardeiros da
RAF.

Logo após o destruidor ata

que a Colônia, a RAF efetuou
nova e poderosa investida, na
quela região, contra Essen, on
de se encontram as colossais
usinas Krupp. Continúa assim
diariamente a ofensiva aérea
britânica, atingindo os pon
tos vitais da produção alemã.
A "Coventrização" da zona

industrial do Ruhr prossegue
firmemente.

Geral de Economia dos
do Estado

JXl\L\..IS, rllL\ PE1H'EN'l'A
GEJU TAO ELEVAUA

Londres (B. N. S.) - Infor
mações recebidas de Colombo
confirmam que cêrca de um

terço dos aviões japoneses que Po�e.rosa Co�panhia de Capitalização, Construções
atacaram a capital da ilha de e BancarIa, cutor íao.do pelo Governo Federal, operando
Ceilão foi definitivamente des- ha 5 anos, deseja nomear Inspetores e representantes'
truido. Essa percentagem é

I
idoneos e capazes, em todas -as cidades, vilas e distritos

consideravelmente superior à do �n�e�io� do país. Ótima oportu�id�de para pes�oas
mais alta alcançada durante a de ãrucrc.tívc . Ordenado de 300$000 a 1.000$000 rneriaors e

batalha da Grã-Bretanha quan-' comissões vantajosas. Escrever urgente_ para "CIA
do, nos dias de combates mais NACIONAL" - CAIXA POSTAL. 938 - SAO PAULO.

violentos, a percentagem das 3 v. - 1

perdas aproximava-se de 20%.
Os destroços dos aparelhos ni
pônicos exprimem bem alto a

eficiência do fogo e o

herois'lmo dos homens da RAF.

JUNTA COMERCIAL.-Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões-Buscas Re'nresental'a-o em 8a-o Pauloetc. Procure a Organização l' \I
Comercial Catarinense. Desejamos nos corresponder com firmas Industriais e Ex-

CEILAO, A NOVA MAVfA. portadores, para trabalhar como representantes vende-

BRJTANICA I dores ,a Consignação ou Conta propria.. .

Londres (B. N. S.) _. A ra-I Tombem desejamos nos corresponder .co:n hrmas idorieo.s

pidez com que as baterias aé- I para trabalhar como Agente, a ?omlssao. .

reas britânicas entraram em A. F. Noscírnerrto & Cto ,

I ação, quando Colombo foi ata- Rua Alvares Pen teqdo. 202 - 3c - sala 7.

cada pela aviação inimiga, foi SAO PAULO.
um dos aspectos mais destaca
dos do assalto.
Aproximando-se, vindo elo

mar, sem ser presentido, o In i
migo tudo tinha a seu favor;
mas, mesmo assim, os defen
sores estavam prontos para
enfrentar qualquer surpresa.
A eficiência demonstrada du
rante a ação é um tributo aos

métodos do vice-marechal do
Ar Dalbiac, comandaute da
RAF em Ceilão.
Uma das características

principais do ataque nipônico
contra Ceilão foi a calma e

a habilidade com que as defe
sas enfrentaram a primeira
prova. A própria Malta dificil-
mente teria resistido ao assal
to com maior eficiência.
A cooperação entre a avia

ção e as defesas terrestres foi
das mais completas. (Do reda
tor de assuntos militares do

Ir-;:IenaeViei:-�IJulio Pereira Vieira
participam o contrato de

� casamento de sua filha �

I�
Ivette com senhor Waldy� I�Martins Neves.

1lODODDtCJ0000000000000DODIODOOaOCXXXlClOOCXXXXXXlO

! Eugenia Martins Neves I
I

e

�Octavio Valga Neves
participam o contracto de

� casamento de seu filho �
� Waldyr com a senhorita �
� Ivette de Lourdes Vieira. �
� oooooooc"""""""'ooooooocoooooooc� � Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

I IVETT�o�v:ALDYR I Empresa Jaeger & Irmão
�, 22 - 4 - 19�2 � Saídas de Florianópolis às terças e sábados

�ODODCXXJQ_CXlOOOOOD'XXICOOOO� Saídas de Porto Alegre para F�orianopolis
266 Svs·2 às quartas e sábados

ACCão entre amigos Saidas de Araranguá às quartas,
de um Rádio General Elec- sáoados e domingos
tric de 8 valvulas ficou sem

I Aqente em Florianopolls: MARIO MOURAefeito e as importâncias
pagas serão devolvidas. PRAÇA U> DE NOVEMBRO
Fpolis.� 16·4·42, ;-- -'II1II__1

FÁBRICA de MÓVEIS
GOMES

Aceita encomendas só a di
nheiro,' e a preços sem

competidores.

Móveis perfeites e mo·
dernos de imbúia com
pensada, de canela,

de pinho, etc.
Rua João Pinto, 34

�
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Montepio
Servidores

AVISO
O Montepio Geral de Economia dos
Servidores do Estado, 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·
cio nesta capital, à rua Conselheiro Mafra n.> 3.

Outrossim, para quaisquer informações, deverá ser

procurado 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
rio será. das 14 às 17 horas. 6 vs.-3
-

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

1;){) VEZES SôBUE COLôNIA
Londres (B. N. S.) - A ofen

siva da RAF contra a Alema
nha ocidental continúa em

plena expansão agressiva, sen
do que foi Colônia um dos úl-

1 timos objetivos principais ata
cados. Foi o 1500 ataque que
já sofreu da RAF. É naquela
cidade que, mais ou menos,
metade do tráfego de carga
destinado à Bélgica e ao norte
da França atravessa o Reno.
Há, alí, igualmente, uma fi

lial importante da Ford Motor
Cornpany, que empregava oito
mil operários e produziu mais
de dezessete mil unidades em

1939. A fábrica entrega-se en

tretanto inteiramente à pro
dução bélica, nos dias atuais.

"Times" ).

Elegância!

Perfeicão!

Vendas em õtimas condicóes de
pagamento

Rua Trajano, n' 13
'- ..

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano 0.° 16 - Sêde próprIa

'Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlllcado
n. 1 em 20 de S,temhro de 1938.

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

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA 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

da" Apólices do Estado de Perue.mbuco, 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 :

CIC à disposição (retirada livre) 2%
ele Limitada 5%
C/C ATiso Prévio 6%
CIC Prazo Fixo 7%

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

..,

TEMPORADA DE INVERNO

<'Representação
Folhinhas))

Uma das maiores Fábricas de Folhinhas, estabelecida há mais de lt5
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

Todos os domingos: - das

9 às 12 horas, cock-tails

dansantes; às 12 horas

almoço na séde social.

x

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

representantes em toda e qualquer parte do país, podendo
ser em cidades, distritos, vilas, fazendas ou núcleos colo
niais, para trabalhar em negocio original, lucrativo, hones '

to e íaoll. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re
muneração ótima para cargo de f,!;1turo. Escreva pedindo
esclarecimentos á CAIXA 1696.-�AO PAULO.

(,
2vs-l

São numerosas

que
......,

1'"it:.J
, I�l

Em cada 10 pessoas encon- ou alguns comprimidos de
tram-se 9 que, mais tarde ou Magnésia Bisurada depois das
mais cedo, sofrem do estômago. refeições. A Magnésia Bisurada
Muitas das vezes o mal-estar alivia instantâneamente eruc-

começa por sensação de pêso tações, azia, dilatação e

depois das refeições, ou insónia; todos os outros males do
dcpois vêm a impressão duma estômago porque ao mesmo

brasa a arder no estômago, tempo que neutraliza o excesso

flatulência, dores e muitos nocivo da acidez, cobre as

outros males que, se não forem mucosas delicadas do estómago
tratados, podem conduzir à com uma parede isoladora que
dispepsia, à gastrite e mesmo as protege do suco gastrico
à úlcera. A causa dêstes hiper-ácido. A Ma g n é s i a
males da digestão é quasi Bis u r a d a é conhecida no

sempre um excesso de acidez mundo inteiro como sendo o

que se pode neutralizar to- melhor remédio contra 08
mando uma colher de pó males da digestão.

OICESTÃO ASSECURAOA

MAGMESIA comBISURADA
Em pó e em tabletes em todas as phannacias

IAVISO AO POVO CATARINENSE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l..SSINATURAS

Na Capltah
Ano •.••••••••.

Semestre ••••••

Trimestre ••••••

!la. ••••••••••••

No Interior!
Ano ..•••••••••• 15$000
Semestre....... 10$001
Trimestre ..• • • . I0$00O

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados. não serão devolvidos

A direção não se responsabi
J

lliza
pelos conceitos emitidos

•

.Ill.\
nos artigos assinados

'I'JJ �

IS���!�DI
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauperados,
Esgotados, Anêmicol, Mã.s
'que criam Magrol, Criançal
raquíticlII, receberão • toni-
ficação ger.1 do organilmo

com o

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

Farmácia N. Senhora
Aparecida

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

regado de receber s/coutas
o sr. Josué di Bernardi, na

Farmácia Esperança, no Edi
fício do Mercado.
245 30 v.-7

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 a entrega dos trabalhos
que concorrerão ao prêmio
«CULTURA», relativo ao mês

em curso;

2) «RIO BRANC<1E O TRA
TADO DE PETR<5POLIS» é
o tema sobre o qual deverão
versar os trabalhos;
3) Ao prêmio só poderão

concorrer os membros da
" A. C. L. D.

Orlg Andrezzo
Secretório - Interino

----------�---�..••.••••••••••••••_--_..._--_..._----

I S.DAS I
· -

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são =
cu ==

• encontradas nos balcões da •
• •

i Casa SANTA BOS& i
· -
• Diáriamente recebemos novidades -
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
· -
•.••_ _••

IMPORTADORA AVA - RADIOS

Companhia c Aliança �a Baía Jt

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

AVA . Gladíator 5 vaI v. 530$
7 valv. 59;J$, para pilhas 500$, para
acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con

sertos, peça orçamento.

Molóatias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, 08 rins, as neírítes, areias, cólicas renais; aumenta as

urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hidropsías, ra!ta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-esclerose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário S.EDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depoIs do parto; contra todas a.8 enfer
midades das seuhoraa de qualquer idade.

Lesões do coração e asma
r Use ti CACTUSGENOL especifico

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

sítüís e reumatismo, Iesões, cansaço, urmas escassas e dôres
no coração, pontadas nos ríns e inchações.

Aos fracos e convalescentes
• Devem usar o STENOLINO, que faz engordar, aumenta o

vígor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soal! anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
língua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a
convalescença é rapida.

Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, stíílls,

eczemas, tumores, darthros, espinhes, Iístulas, purgações. feri
das, CHucros, escrófulas, reumatismo.

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

AS SENHORAS DEVEM USA_R
Em SUd toll, tte intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder hígíeníco. contra mo.éslaa CI nregrosas
suspeitas, Irritações vagInais, corrimentos, molés
USE! utero-vaginals, menítes e toda sorte de doenças
I leais e grende pre5HTlItlyO. Drogaria Pacheco, Rio.

Fundàda em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimol3

-----

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
,. 3.929.719:000$000
,. 28.358:717$970
,. B5.964:965$032
• 7.323:826$800
II 22 354:000$000

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

seguinte despacho: "Em face do pe
dido do liquidante, determino a con

vocação da assembléia geral a que
se refere o art. 140, n. 4°, do Dec.
Lei n. 2.627, de 26 de setembro de
1940, para o dia 24 do corrente, às
14 horas, na .sala das audiências
dêste Juizo. A convocação dos acio
nistas deverá ser feita de conformi
dade com o art. 88 e §§ do citado
Dec. Lei. As demais questões susci
tadas pelo liquidante serão oportu
namente apreciadas (art. 663 do.
Cod. de Processo Civil). Intimem
se. Fpolís, 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 Nóbrega, Juiz de Direito
da la. Vara.
Está conforme.

I

Diretores:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá,

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

O-Mucus dai
Asma Dissol-
vido em Um Dia
Os ataques desesperadores e violentos da

Asma envenenam o organismo, minam a

energia, arruínam a saúde e debilitam ° co

ração. Em 3 minutos, Me n d a c o, receita de
um famoso médico, começa a circular no

sangue. dominando rapidamente os ataques.
Desde o primeiro dia começa a desapa
recer a dificuldade em r e s p i r a r e volta o

sono reparador. Não é preciso continuar
usando drogas, cigauos ou injeções. Tudo
o que se faz necessário é tomar 2 tabletes
de Mendaco às refeiçõês e ficará comple
tamente livre da asma. A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de casos rebel
des 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 a asma
em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser

restituído o pacote vazio. Peça Mendaco em

qualquer farmácia. Nossa garantia o protege,

M endaeo A:a:;,::.m

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

cipais cidades da América, Europa e Alrica.

Agente em Florianópolis

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 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. Ari Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

VENDE-SE
Material para completa

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

primento, 2 ampéres, I vol
tímetro, I regulador de en

trada d'ógua para a turbi
na, 36 quilos de arame de
cobre n. 8, isoladores, etc.;
2 cabos de arame de a.ço de
3/4 de polegadas de grossu
ra e 12 metros de compri
mento: 1 cabo de 3/8 de
grossura e 15 mts. de com
primento ; 4 mancais para.
transmissão, etc.etc. - In
formações na redação do
ESTADO. ISva):)

"

CAMPOS LOBO & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catx« postal lQ- TeleohoMI083-E.nd. Tel. «ALL/ANÇA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Ituící, IBlumenau e Lcrcres.
'���-'

Hoje em dia as mulheres concorrem

com os homens nos mais diversos ramos de

atividade, nos escritórios, nas repartkões, nas

fabricas, nos campos. Nestas eondkões, é pre-

ciso que o organismo feminino fundone todos

os mêses com a precisão de um cronometro.

Nada de adiantamentos ou atrasos. A SAUDE DA MULHER

ê i} regulador por exrelende, além de tônico e antt-dolo

roso. Seu uso é uma garantia de periodos normais, sem

dôres e sem contratempos A SAUDE DA MULHER traz

no nome o resumo de suas virtudes.

A SAUDE DA MULHER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IEcos e Notícias

Até o dia 30 do corrente, a

Prefeitura Municipal, desta Ca
pital, arrecadará, sem multa,
os impostos PREDIAL URBA
NO E TERRITORAL URBA
NO, cujos prazos de cobrança
foram prorrogados, em virtude
do Decreto-lei or. 174, de 30 de
Março último.

Acaba de aparecer nos mer

cados nacionais um novo pro
duto químico, destinado à lim

peza de metais. Trata-se elo
"Iofil" , fabricação da Rex
Textil Ltda., seeliada em S.
Paulo. A facilidade no seu uso,
sendo empregado a seco, reco
mendá-lo-á, sem dúvida, a to
das as boas donas de casa e ofi
cinas, grangeando a aceitação
de todos os nossos mercados.
Somos gratos ao seu represen
tante nesta praça, que teve a

gentileza de nos enviar diver
sas amostras.

Devido ao grande número de
médicos que se candidataram
ao curso de medicina militar
de emergência para civís, fo
ram, no dia 22, cerradas com

270 inscrições as matrículas a

essa importante iniciativa da
Diiretoria de Saúde do Exérci
to e das sociedades científicas
da capital federal.
As autoridades militares pen

sam, no momento, em atender
a todos os médicos interessa
dos que não conseguiram ins
crever-se, estudando a possibi
lidade de serem abertas inscri
ções para uma nova turma.

:o/,!

Em sessão realizada a 21 do
corrente, o Instituto Histórico
e Geográfico de S. Paulo deci
diu que só deve ser considerado
fundador de S. Paulo o padre
Manuel da Nóbrega.

��

Por ocasião do próximo ju
bileu episcopal de Pio XII, os

Correios do Vaticano farão uma

emissão de selos comemorati
vos.

Stefan Zweig deixou um li
vro de memórias, que acaba de
saír publicado.
Diz o "Jornal do Brasil" que

aquele grande espírito, antes
de "submergir nas trevas", lan
çou o seu último e luminoso
raio sôbre o mundo, que êle
amou, que êle serviu com a sua

inteligência, que êle coloriu
com as imagens de sua inspi
ração majestosa e dentro do
qual não poude continuar a

sua pereg;rinação, porque o es

petáculo da fôrça desenfreada
o obrigara a abreviar os seus

dias.
"O mundo que eu vi" é o

. canto do cisne vienense, que
ecôa na nossa terra, que re

percute por vales e serras, en
volvendo todo o povo do qual
êle fez o mais belo e pujante
retrato no "Brasil - País do
Futuro".

PUDIM MEDEIROS, a so

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

TEATRO
Foi uma noite agradável,

a de ontem, em que fez sua

promissora estréia a" Cia,
de Comédia Iracema de Alen
car e Manoel Pera", a qual
viaja sob contrôle do Minis
tério da Educação.
Segundo nos dizem, a pas

sagem do elenco, por aqui, é

apenas para dar tempo a que
se esvazie certo teatro de
Porto Alegre, aonde êle se

destina. A êste respeito, po
deriamos fazer alguns repa
ros, se nos sobejasse espaço
e tempo. De fato, as com

panhias de melhor quilate,
ora controladas pelo Minis
tério da Educação, por en

quanto, não vieram a Flo

rianópolis fazer. temporada
especial, com repertório es

colhido, dentro das condições
oficialmente exigidas. Vão,
de quando em quando, a

Porto Alegre e Curitiba (para
só falar das duas capitais
mais proximas e entre as

quais demora Florianópolis)
e, mesmo, ao interior gaúcho.
Florianópolis é-lhes apenas
porto-de-escala ou quaren
tena, como presentemente
acontece com a magnífica
troupe que entre nós se acha.

Fiquemos, porém, por aquí,
não sem desejar que a capi
tal catarinense também ve

nha a gozar dos favores do
contrôle ...

Retornando ao espetáculo
de ontem, dizemos que foi
um serão grato a todos os

apreciadores da arte cênica.
A peça representada foi a

comédia em 3 atos e 7 qua
dros "A felicidade póde es

perar", de Eurico Silva.
A casa estava cheia. A es

tréia de uma companhia às
vezes provoca isso. Ontem,
talvez fôsse o título da peça.
Muita gente, principalmente
a multidão que superlotava
as torrinhas, pensava que
" Felicidade" fosse nome de
mulher e que essa mulher

pintasse a manta no desen
rolar da oomédia ... Engano.
Eurico Silva escreveu uma

peça fina, delicada, com mui
tas surpresas sentimentais,
e a que falta pouco para ser

uma comédia de l ." ordem.
Seus tipos são perfeitamente
humanos. Cada qual vive a

sua vida própria, caracterís
tica, com a alma cheia de
formosas aspirações e o cora

ção chagado de amarguras
ou pisado de pequeninos ridí
culos. De que é que se com

põe a existência, senão de
sublimidades e mesquinha
rias ?... O autor conseguiu
fazer com que saíssemos do
teatro amando as suas per

sonagens, que todas tinham
ares de velhos conhecidos, a

quem outróra apertámos as

mãos e de quem sabiamos a

crônica amorosa, sofredora e

triste.

A quem cabem os barretes 1 T E A T � o
gran��Z Ja�������e�:a���:�������� ��s;�a����r���u�� ALVARO DE CARVALHO (Clne Odeon)
expressões de el�vado aprêço. à memó�ia .das ví�imas do mais HOJE! _ 24 de Abril _ HOJE!
empolgante movimento pela independência nacional.

Em dias como êsse é de praxe, por ser também de bôa
cortezia e de aprêço, as representações estrangeiras, como os
estabelecimentos estrangeiros, arvorarem a as respectivas ban
deiras, acompanhando o júbilo da nação. Quase tôdas as em

baixadas, legações, consulados e casas comerciais seguiram
�ssa norma de acatamento, em sinal de veneração ao Brasil.
e pela memória de Tiradentes. E se dizemos "quase tôdas" é
porque uma embaixada e uma legação, instaladas ambas no
edifício Itaoca, à rua Duvivier n. 43, no Rio, não tiveram essa
delicadeza.

Não diremos se se tratará de gesto deliberado, ostensivo.
Mas precisamos assinalar que se trata de representações de �

países - um por esperar o desenrolar dos acontecimentos e (Viaja sob o contrôle do S.N.T. do Ministério de Educação e Saúde)

â���ts°�ss�:tCe��i��;g��i�� ��rW;:' armada - ambos subor-
APRESENTAÇÃO DA ESPETACULAR COMEDIÀ EM 3 ATOS:

Parece que ninguem nos negará razão para estranhar tão
inexplicável atitude. O Brasil, por seu govêrno e seu povo, não
praticou atos contrários aos dois Estados, que nos mandam
tratar com desconsideração, aquí, dentro da nossa própria ca
sa. Quanto ao maior dêles, os seus súditos, que formam uma Original de Juan José Lorente. Tradução e adaptação
das mais numerosas colônias alienígenas domiciliadas na nos- de A. C. de Miranda Reis.
sa terra, só deverão ter motivos para o reconhecimento à nossa

hospitalidade. Quanto ao outro, responde assim à simpatia
brasileira manifestada quando, antes. de se associar aos agres
sores, foi vítima de uma agressão, até àquele momento, inex
plicável.

Sem dúvida, não podemos exigir estima de outros povos.
Não temos o poder do hitlerismo para conquistar amigos, pe- ODODOOOOOOOOOOOO""""""",,IXXXlOOOC"""""""'OOOOOOOO"""""""'_OOOOOOOO"""""""'_""""""'"

gando-os pelo braço com pulso de férro.Entretanto, corre-nos o AMANHÃ .fAMANHÃ
dever de estranhar essa fórma de relações internacionais, pela
qual se recusa uma prova de atacamento devida, como se se
estivesse a confessar que elas devem ser mantidas, apenas para
prestar serviços a terceiros que nos estão sendo hostís.

M"MMIi %4M -e

A. F.

Comprar na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

limpai" metal
e cristais

PRÃTICO e

ECONÔMICOJOFIL
Para

V.-1

Prísões de «inocentes» alemães ...
o cinismo

('aSila 1
LHOSA!

LOÇllO lUARAVI·

(cO grande ditador» vai ser
exibido no Paraguai

Assunção, 24 (U. P.) - Cer
ca de 23 cinemas locais exíbl
rão anotavel pelicula "O
Grande Ditador", do conheci
do atar Charles Chaplin, cuja
exibição havia sido proibida
no ano passado, a pedido da
legação alemã.

Cartazes do dia
o exército francês

descerá a isso!
Moscou, 24 (R.) - O almi

rante Darlan, novo comandan
te-chefe de todas as forças
francesas, conferenciou na se

mana passada com o marechal
von Rundstedt, comandante
do exército alemão de ocupa
ção - segundo um despacho
da agência "Tass", procedente
de Estocolmo.
Acredita-se que a conferên

cia versou sôbre as demandas
nazistas, para que unidades
especiais francesas sejam en

viadas à zona ocupada, afim de
substituir as tropas germâni
cas de ocupação.

OOIXXIDIIXICfD:JCXJDaOIXJOOIXXXI �lXXIODDOoaaoaooool!)"'1OQQOQQoaoaca:JQOOQDClDIJOCX)OCDaOOOOCD:JCODDDOQuoooc:DOQOIXW:lCQtIOOCOOCDDDDOCXlDOOIO�CXXJIXKI[a.,OOOIlOCl(X)
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1587 - - FONE 1602 - FONE 1587 -

Exijam o Sabão

"VIRSE. ESPIOI LIDADE"
d. WETZEL & tJIA.=Joinville (Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

A's 7,30 horas

Não basta ser
mãe

Com Sarah Garcia

Complemento nacional D.F B.
A voz do' mundo (Jornal com

as mais recentes noticias da

guerra

Preço 2$000 e 1$500
Llvre de Censura

A's 8,30 horas

Virginia
romantica

Com Madeleine Carroll e Fred
Mac Murrey

Complemento nacional D.F.B
Comico transformista (Desenho

Pepeye)

SEGUNDO

Ás 20,30 HORAS

ESPETACULO

DA GRANDE COMPANHIA

DE COMEDIAS

IRACEMA DE ALENCAR
E

MANOEL PERA

o TRUNFO E' PAUS

PREÇOS:
Cadeira numeradas
Camarotes
Balcão
Geral

6$000
30$000
5$000
2$000

Gerência do CIHE REXAVISO: Ingressos à venda na

A linda comédia em 3 atos de Paulo Magalhães:

- FEIA ==•

tZ,C�rtM7:if -rntbn·-�

Vida Social I
anrversãríos s

Caspa I IjOÇÃ(} MARAVI·
LHOSA!

Leilão
:1'\0 dia 28, terça-feira, às 19 ho

ras, no prédio n. 56 da rua Conse
lheiro Mafra, será vendido em lei
lão o seguiu te: - Móveis para
quarto, sala de jantar, sala de vi
sita, grupo estofado, cadeiras, qua
dros, espelhos, guarda-roupa, com
espelho e dito sem espelho, mesas
para jantar, aparelhos de louça
para lavatório, vidros, porta-cha
péus, cabides, estantes, Iavatório
com mármore e espelho, étagére
com mármore, colunas, mesinhas,
carrinho para criança, guarda-Iou
ça, cama com colchão de mola para
casal, armário laqueado, balança,
tacho de cobre, máquina de escre
ver em perfeito estado, e outras
miudezas.

Fez anos ontem a galante
menina Ellsabeth, filha do sr.

João Mussi, acatado comerciante
na Laguna.
Viajantes:
Encontram-se nesta capital

da age"'nc.·a D N B os srs. João Antônio da Gama
_ � • • Aleyer, Hélio Walnei Rolim e

Belém, 24 (R. T. M.) - A alemas no Brasil e o fechamen- João Pires Machado, íuncionâ-
"D. N. B." anuncia de fonte t� de .empresas da mesma, na-I rios da companhia de segurosalemã competente que a guer- clOn�h.?ade, . saqueadas pela «Prudência.e Capitalização».
ra movida pelo govêrno brasí- multidão, excitada pela impren- - Procedente de Canoinhas
leiro contra os cidadãos ale- sa, continuam a �uceder-se. Os chegou a esta capital o sr. Ali
mães alí residentes, toma feição esforços do embaixador da Es- mor Côrtes prefeito daquelacada vez mais deploravel. Qua- panha não obtiveram até ago- comuna.

'

se todos os dias - diz a "D. ra, êxito. A "D. N. B." denun
N. B." - dão-se buscas em ca- cia que é de Washington que

.
sas de alemães e brasileiros partem essas medidas e decla
de origem alemã, alguns dos ra que a política do presidente
quais são presos. Só na cidade Roosevelt na América do Sul
do Rio de Janeiro o número ele exige a destruição das posições
alemães e brasileiros de ori- que, há dois séculos, as nações
gem alemã presos se eleva a européias tinham edificado.
duzentos, declara a "D. N. B.", Essa extirpação dos elemen
entre os quais se encontram tos alemães no Brasil consti
diversas pessoas que há mui- tue um dos principais pontos
tas decadas vivem no Brasil do programa anglo-americano
e contribuem para o floresci- - conclue a "D. N. B.".
menta de sua capital.
A "D. N. B." diz que o go

vêrno brasileiro tenciona trans
ferir êsses alemães para os

campos de concentração, situa
dos numa ilha ao largo da cos

ta do Brasil, conhecida pelo
seu clima insalubre. A "D. N.
B." anuncia que essa transfe
rência, depois dos sofrimentos
morais e físicos que os cida
dãos alemães têm sofrido nas

prisões do Rio, significaria
uma morte segura.
Confiscações de propriedades

A's 7,30 horas

Segundo espetaculo da grande
Companhia de' Comédias:

Iracema de Alencar
e

Manoel Pera
Apresentação da espetacular

comédia em 3 atos:

o Trunfo é Paus
(Viaja sob o controle do S.N.T.
do Ministério de Educação e Preços: 2$000 1 $500 e 1 $000

. Saúde) Livre de Censura

A REGUJ.1A.llrENTAç�iO· DA
CAÇA

O período de permissão para a

caça de anilhais silvestres, com fins
comerciais ou meramente esporti
vos, será o seguinte para Santa Ca
tarina:
De 12 de Abril a 14 de Setembro.
Ficando estabelecidos os seguin

tes períodos especiais para a caça:
Mamíferos - veados e queixadas.
Aves - mu tuns, iacús, jacupem

ba, jacutinga, macucos e inhambús
- De 15 de Junho a 31 de Agosto.
Codornas, perdizes e perdigões -

de 1 de Maio a 31 de Agosto. Nar
ceias - de 15 de Dezembro a 15
de Fevereiro.
Proibindo a caça no município de

Florianópolis .

Aviso aos Caçadores
O Pôsto de Fiscalização de Caça

e Pesca c1êste Estado avisa aos ca

çadores que, enquanto não forem
postos em circulação os selos PRO
FAUNA, deverão os interessados
recolher à Alfândega e Coletorias
Federais a importância de 20$000
em selos por verba - pró-fauna,
para pagamento da, licença de caça
do corrente �JI1O.

Após o recolhimento da citada
importância, o interessado deverá
apresentar neste Pôsto uma das vias
comprovantes do aludido recolhi
mento, acompanhada da licença
porte de arma de caça e de duas
fotografias 3 x 4.

SINDICA.LIZAÇÃO - Mede
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari m

nense.

Senhora ! Para as suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sibôres delicio.
sos e diferentes.

GUILHERME SPECK e
SENHORA

pal·ticipam aos parentes e pes
soas de suas relações que sua
filha BILMAR contratou casa-

mento com o sr, JACY
MATTOS ARÊAS.

BILMAR e JACY
apresentam-se noivos.
Fnnlls., 22-lt-19lt2.
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Agradecimento
João Américo Cardoso e es

posa vêm, por êste meio, agra
decer a todos os parentes e

pessoas amigas os telegramas e

presentes enviados quando de seu

casamento e, ao mesmo tempo,
oferecer seus prestimos, à rua

Rafael Bandeira s/n., nesta ca

�t�. 5v�2

Vendem-se
Várias casas, reconstruídas; com
4 e 2 compartimentos, a ...

3:500$000 e 2:200$000. Tratar
nesta redação. õvs- 2

CASA MISCELANEA, distri
ouidora dos Rádios R.C.A. Vi·
ctor, Vávulas· e Discos. - Rua
T'raiano , 12

NÃO ATACA O CO RAÇÃO

}�&Ã� .�'�C(..,
• •

[ S.PttlAUDAO(
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