
ESTOCOLMO, 25 (UNITED) -- EM DESPACHO DE BERLIM, O JORNAL "TIDNINGEN" ANUNCIA QUE AS AUTORIDADES AIIMÃS MO ..

LIZARAM TODOS OS MENINOS ENTRE 10 E 13 ANOS DE IDADE. OS DE 17 E 13 ANOS RECEBERÃO INSTRUÇÃO MILITAR OBRIGAT8Itr\1
TODOS OS DEMAIS SERÃO DEDICADOS AOS TRABALHOS DA AGRICULTURA. 1

Estão esgotados. os Ialemães
Berna, 25 (Reuters) - In

formações procedentes da Itá
lia anunciam que prevalece,
naquele país, a convicção de
que os alemães não são capa
zes, atualmente, de executar

I[a ameaça de ocupar todo o
território francês, e que a

preocupação máxima do alto Icomando alemão é terminar
antes do outono a campanha
da Rússia, pois ficou compro
vado que o exército alemão
não mais resistiria a outro in
verno na Rússia.

UMA COl�VETA nRI']'ÂNICA.
Londres (B. N. S.) - As

corvetas ,os menores navios
existentes na esquadra britâ
nica, realizam. magnífico tra
balho na proteção aos com

boios que chegam aos portos
britânicos e deles partem. Uma
delas, a "Heather", que en

trou recentemente para o di
que, tinha percorrido cêrca de
92.000 quilômetros em 18 me
ses. Escoltou cêrca de 1.600
navios sem dano ou perda de
uma única unidade.
Durante todo o tempo em

que esteve no mar, não avis
tou um só submarino ou na

vio hostíl, e as unidades que
protegeu foram atacadas ape
nas uma vez, pelo ar. O fogo
anti-aéreo por parte do com

boio, afugentou então o

"F'ock-Wult " e proporcionou
ainda à "Heather" outro re

corde não superado - a cor

veta jamais se serviu de seu
canhão de quatro polegadas.
E.táII triste, me. amOr T
Tea. bronqaJte? E.ti. ema toa.e't
ii lei de N0••0 Se:n.hof1
Só te WTa o CONTBAT088.11.

Guerrilheiros
noruegueses
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"OURIÇOS CAIXEIROS"
Londres (B. N. S.) - O or

gulho dos alemães pelas suas

defesas anelares à moda de
"ouriço caixeiro" cega-os com

pletamente quanto ao preço
que já tiveram que pagar para
manter vivos alguns daqueles
" ouriços" isolados. Em Staraia
Russa, centenas provavelmen
te de aviões se perderam nas

tentativas de levar mantimen
tos e munições ao exército si
tiado. As dimensões dos "ou

riços" vão diminuindo cons

tantemente e o número das

tropas, ao que se julga, já bai
xou de 90.000 para menos de
50.000.

Caspa?
LHOSA!

LOÇÃO llIARAVI·

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

Trabalhando para os
alemães

Vichí, 25 (A. P.) - Os jor
nais de Paris anunciam a par
tida do 150.000 operários fran
ceses para trabalho voluntá
rio na Alemanha, num trem
carregado com 550 outros tra
balhadores.

Os jornais salientam que a

Bélgica, cuja população é so
mente 1/5 da França, forne
ceu 250.000 operários voluntá
rios à Alemanha, nos começos
de 1942.ANO XXVII N. 8523I Florianópolis -Sábado, 25 je A bril de 1942· I

Um dos bombardeiros «yankees» Hitler fará tremendo e derradeiro esforço
aterr.essou na 6losta da s.ebe"ría Londres, 25 (De Edward Ro- ças polonesas no Oriente

pró-I
outro lado, terá de contar, em

\I binso.n, da Associa�ed Press)- ximo, declarou" que os russos l?irande parte, com forç�s ,!ta-
Londres, 25 (U. P.) _ A notícia oficial russa da aterris- J Tel�gra�as chegados a esta acu,�ularam .e�ormes reser- líanas para a sua ofensiva".

sagem forçada, na costa da Sibéria, de um dos bombardeiros capital mformam que, recen- vas _para resistir ao ataque O general Anders, que acaba

uorte-amerícanos que, há poucos dias, atacaram a metrópole temente, a Alemanha convo- alemao.
.

de voltar da URSS, com parte
japonesa, vem a confirmar que os aparelhos que tomaram par-

cou _um total de 1.9.00.000 !e- O general Kopanski, por �ua das forças polon_esas que des
te na operação eram aliados e partiram de bases aliadas. Se- servístas para serviço a�lVo vez, �pmou que a a:remetIda cera�, para o Ira, d_eclarou:
gundo a rádio de Moscou, um desarranjo obrigou o bombar- nas forças armadas do Reich, alema na URSS sera coorde-

.

- Os russo� estao c,onve?-
deiro norte-americano russo. Não se forneceu nenhum dado que Êsse total inclue 900.000 ho- nada com um avanço do Ma- cídos de que HItler fara o úl-

permita deduzir o lugar onde aterrissou o avião. mens de duas novas classesmi- rechal de �ampo �r�in Rom- timo grande esforço; durante
As bases aéreas aliadas recentemente construidas ao sul litares, representadas por jo- mel no Oriente Próximo. o ano de 1942, para ganhar a

da China se acham a distância de uns 2.400 quilômetros de Tó- vens de 17 e 18 anos, 500.000 - "Rommel deve começar guerra. E, se fracassar, estará
quio. homens das nações subjuga- a ofensiva em Maio, no máxi- perdido".

Os detalhes transmitidos pela rádio de Moscou foram mui- das e 500.000 homens recruta- mo, porque, depois do dia 15 O general Anders instou pe-
t.o parcos, porém, recordar-se-á que Tóquio anunciou terem dos nas indústrias vitais da de Junho, será impossível tra- la abertura de segunda frente

sido os danos causados por "aparelhos norte-americanos". Alemanha. var combates de grande esca- no Ocidente para alív íar a
Os círculos militares decla- la no deserto Ocidental. Por pressão alemã contra a URSS,

i!lmtl_iiliâírlfltllfltli!·@IIft.iIlili>%§l·!i:·::§iE.�·:ll\ll.W&'l_iIl��Ji·&!l�_Eij!liAilll·_,m&!iIi!1!!!iil!lI/I-il�:aê�I.\mm:tBlfl2�!'5iW4*�.eS__Elli!iIlIBl·IiMlliIllIl!i!Wi U1I\l ram que o Reich tem agora
9/10 das suas forças armadas
empenhados em luta na fren- Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
te Oriental, mas se negaram a
comentar se a chegada do 19.0
Exército alemão à frente russa

oferecia, ou não, nova oportu
nidade para a criação de se

gunda frente, à retaguarda
dos alemães.
Concomitantemente com es\lU

Imposto de Renda
A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nes

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

pira em 30 do corrente.
I

tas notícias, o general Anders,

Vichí (lavaI) é que desmente' ��!�:o f:�Foi����:%�:s;��
V· h í 2 T 1 H d A P) O

A

f
A ço" para atacar, em breve, na,

Londres, 25 (A. P.) - Noti- IC 11, 5 ( ay 01' enry, a . .
- governo rances Ucrânia e na frente central.

ela-se nesta capital, que guer- I deu à publicidade uma nota oficial, desmentindo as notícias, Em entrevista coletiva ccn ..

rilheiros noruegueses, equipa- atribuidas ao rádio de Moscou, de que tripulações alemãs têm junta à Imprensa, o general
dos com armas por êles pró- chegado ao porto francês de Toulon, no M;_editerrâneo, e que Anders, acompanhado do �.;e
prios tomadas dos nazistas. es- navios de guerra franceses teriam sido ou estariam sendo pre- neral Kopanski, chefe das for
tão atacando continuamente parados para serem entregues à Alemanha.
as unidades �lemãs de ocupa.:. A nota do govêrno de Vichí está concebida nos seguintes
ção do norte da Noruega. Nos len;l?s: "O rádio de Moscou tem repetido, com i_?sistência,
últimos três meses êsses O'uer- 110tICIaS referentes a chegadas de marlnheíros alemaes a Tou

rilheiros mat.aram maiS" de lon, à cessão de unidades da esquadra francesa e a notícias de

400 oficiais e soldados ale. conflitos entre marinheiros franceses e alemães, etc. O mais

mães. formal desmentido é dado a essas notícias, as quais assim como

muitas outras, nada mais são que fantasia e pura imaginação
e que nem mereceriam qualquer comentário, se não tivessem

Iencontrado complacente éco em outras fontes estrangeiras". Rua Vitor Meireles, 26,
das 17 horas em diante.

EDITALDe ordem superior, levo ao conhecimento dos can

didatos aprovados no concurso realizado nesta Capital,
para auxiliares de Institutos de Preví dê.ncí c , que, nas
ag�ncias dêste Instituto do Rio Grande do Sul e Paraná,
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 ag�n
cios citadas deverá comunicar, por escrito, a esta Ag�n.
cio, dentro do prazo de cinco dias, informando idade,
estado civíl, filiação e se é reservista.

Florian6polis, 23 de Abril de 1942.
Ag�ncia do IPASE em Santa Catarina.

MARIO LACOMBE, Gerente.
5vs.-3270

ft Itália deixará o «eixo» 1
Nova Iorque, 25 (United) - La Guardia, prefeito de No

va Iorque, ao dirigir a palavra aos policiais da Associação Co
lúmbia, formada por descendentes de italianos, predisse que em

breve a Itália se cansará de ser manobrada por Hitler e re

pudíará o "eixo", como repudiou a tríplice-aliança., em 1915.
"Não transcorrerá muito tempo - acrescentou - antes que o

povo italiano tome as coisas em suas próprias mãos e, depois
de expulsar Mussolini e seus adeptos, grite: "Viva a Itália!".

Dr_ Augusto de Paula
Diretor do Hospital de

Caridade
Reassumiu a clínica:

V.-3

Shirley Temple fez
14 anos

Hollywood, 25 (United)
Shirley Temple completou on
tem seu 14.0 aniversário. Por
tal motivo, ofereceu uma fes
ta aos 25 filhos dos cônsules
latino-americanos em Los An
geles. Depois de fazer passar,
especialmente para êles, sua
última película, convidou-os
para um almoço em aristocrá
tico restaurante de Hollywood.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
ll'IARAVILHOSA !

OS ('OMnA'l'ES NA FRENTE'
RUSSA

Londres (E. N. S.) - A vio
lência dos combates que se
vêm travando na Rússia é as
sinala.da pela rádio de Berlim,
a qual anunciou: "O número
de tanks empregados pelos
russo é terrível. O inimigo cái
sôbre nós vindo de todos os la
dos. Os monstros blindados su
cedem-se ininterruptamente. A
infantaria soviética escurece

ampla zona ao nosso redor. O
fogo da artilharia é impiedoso
e, ao demais, o inimigo atira
com precisão".
CASA MISCELANEA, distri

buidora dos Rádios RC.A. Vi
ctor, Vávulas e Piscas. - Rua
Trajano. 12

GRANDE EPIDEMIA DE TIFO
Londres, 25 (A. P.) - Noti

ciou-se que está lavrando in
tensa epidemia de tifo entre
as. tropas alemãs do norte e

----- � oriente europeus.

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

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

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

Como deprimem o Brasil!
A "Gazeta do Povo", de 'Curitiba, publica uma carta enviada, em

alemão, por Willy Roetteger, residente na cidade paranaense de Iratí,
para Frau MÜller, residente em Brausch lig, na Alemanha.

A carta cita pormenores da visita à capital e ao interior do Paraná,

I
do dr. Heinz Ott, representante de Hitler. Essa missiva faz delarações
depreciativas sobre o Brasil, dizendo por exemplo: "Os camaradas go
zam de tão bom acôrdo com os militares, que os comandantes dos re

gimentcs, em todas as oportunidades, põem à disposição do grupo a

banda militar. Assim, também, para a semana alemã, foi enviada toda
a banda militar a Curitiba e, na partida, na estação ferroviária, - a

senhora poderá imaginar ... - com uma banda militar brasileira, ne

gros, mulatos e brancos, tudo misturado, ma rchavam à frente da ban-
deira da cruz suàstica, mais ou menos duzentos camaradas de guerra".

Italos alemães em conflitoe
Londres, 25 (Reuters) - Em todos os pontos em que se

encontram as tropas ítalo-alemãs, especialmente nos Balcãs,
é manifesta a rivalidade entre elas, rivalidades essa que, a todo
momento, provoca atritos. Na Grécia, por exemplo, são cons
tantes os conflitos entre as tropas de ocupação.

Clínica

Dr_
médico-cirúrgica do

SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: e�tômago. vesícula. ütere. ovários, anendíce,
tumores. �tc. -- CIRURGIA PLASTICA DO PERÍNEO -- Hérnias. hidro
ceie. varlcocele··. Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

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

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

O «Deutsch Zeitung zur
insulta o Brasil

Chile»
Santiago do Chile, 25 CU. P.) - O govêrno solicitou a aplicação das

mais severas medidas legais contra o jornal alemão "Deutsch Zeitung
zur Chile", por ter o mesmo publicado insultuosos ataques contra o

Brasil e o dr. Osvaldo Aranha.
Por outra parte se ordenou à polícia a realização das mais minu

ciosas investigações com respeito ao referido diário, seus funcionários
e arquivos.

O Chanceler Barros Jarpa, em nota dirigida ao Ministro do Interior,
dr: Raul Morales, friza o inconveniente dos "ataques soezes" contra o

govêrno e o povo do Brasil e, especialmente, contra o dr. Aranha. Tam
bem solicitou do ministro a participação do diretor geral de informa
ções e cultura, sr. Raul Rettig.

O sr. Morales expediu imediatamente instruções ao procurador
para que inicie a ação legal e peça ao tribunal a sanção máxima.

Por outra parte, o sr. Raul Morales solicitou ao Departamento de
Investigações informes a respeito da nacionalidade das pessoas que edi
tam, dirigem e administram o referido jornal em idioma alemão e do
suplemento vespertino alemão publicado em castelhano. O sr, Morales
anunciou que, no caso de haver estrangeiros complicados no assunto..
serão aplicadas as prescrições da "lei de resídêncía",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�__a4o� japoRê,$ to�po4ea40WASHINGTON, 24 (R.) --- O CRUZADOR LIGEIRO JAPONÊS POSTO A PIQUE PELAS
LANCHAS TORPEDEIRAS NORTE-AMERICANAS, AO LARGO' DE CEBU, É O 18° CRUZADOR
AFUNDADO OU DANIFICADO E O 50° NAVIO-OE-GUERRA JAPONÊS ATINGIDO �PELA MARI

NHA NORTE-AMERICANA.

INOICAOOR
�r. 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.

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

�------------------�

Ex-chefe de ctt
nica do

Hospital de
Nuern bE'lrg

(Profs. L. Burknardt
e E. Krsuter)

Especialista tm

tAruraio Gel ai �

Alta cirurgia, gyne
cología (doenças de
Senh01'38) e partos.

ICirurgia do systema
.

nervoso e operações
de ptastíca.

IC�)D3UIIOrlo li rue Tl'lI)lI
DO, 18 (des 10 615 12, •
dl'll'! ie 65 16,30) Tele

phone - 1,285

I
Resldencla , rua Bs·
teves JuniorI 20. --

Telephone --- 1.1jl

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCJA
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

MEDICO
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIAO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

�w" �_fi_Ema== � �
-----------------------------------------------------

Os italianos «estrilam» ... Montepio Geral de Econemía dos
Zurique, 24 (U. P,) -- Segundo informações de Roma, Servidores do Estado

o semanário "Nizzardo" expressa em um artigo o seguinte edi-lAV I50
O Montepio Geral de Economia dos

torial: "Com Laval ou sem êle, Nice deve ser italiana". Servidores do Estado, avisa a seus

Anunciam de Lugano que o jornal "II Cm-rire del Ticino", associados e pensionistas de que, a

também em uma informação procedente de Roma, diz que o partir de 1-4-1942, todo o serviço de pagamento de con

gabinete de Laval foi friamente recebido nas esféras romanas tribuições e recebimento de pensões será feito "neste
autorizadas, voltando a imprensa fascista a insistir nas rei- Estado, exclusivamente, por intermédio do Banco Indus
vindicações italianas com respeito à França. trio e Comércio de Santa.Catarina - INCO -, com agên-

As declarações do sr, Pierre Laval de que em breve se che- cio nesta capital, à rua Conselheiro Mafra n.> 3.

garia a um satisfatório entendimento com os nazistas e a ab- Outrossim, para quaisquer informações, deverá ser

soluta falta de referência à Itália são consideradas nesses cír- procurado o Corretor Oficial, sr. O. Abraham, que aten
culos como um indício de que Laval seguirá a política que derá em todos os dias úteis, das 8 às 11 horas, à rua

manteve a França durante todo o armistício. ( Cons. Mafra nO 9, com exceção dos sábados, cujo horá-
Faz-se notar que Laval talvez procure ganhar popularí- rio será das 14 às 17 horas. 6 vs.-4

dade na França fazendo concessões ao Reich, adiando indefi
nidamente as reivindicações italianas pelas quais Mussolini
decidiu entrar na guerra.

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês 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,
l. NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

( I Pela manhã, das 10 às 12
onsu bu: 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�d��h:�sd1� \� 1� l�orhao;as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Resídêncía: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

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

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

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

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

.

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GllRGANTA

Coas: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas,
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

ABREM
CAMINHO

��/,.REGULAM 1(FUNCÃO INTESTINAL
�!!Q\I-IIOQS ."1.9 ll·tP'·I'· s.I<!3 �� a� j)� ,��� _./ �lo....: "

... _..,._.�__.. � ..

Inspetores. e representantesPoderosa Companhia de Capitalização, Construções
e Bancária, autorizada pelo Governo. Federal, operando
ha 5 anos, deseja nomear Inspetores e representantes
idoneos e capazes, em todas as cidades, vilas e distritos
do interior do país. Ótima oportunidade para pessoas
de iniciativa. Ordenado de 300$000 à I :000$000 mensais e

comissões vantajosas. Escrever urgente_ para "CIA
NACIONAL" - CAIXA POSTAL. 938 - SAO PAULO.

3 v.-1

I�STITUTO Di DIAGNOSTICO
ULllmo

Dr. Djalma Matllmann
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Suíça]

I Com pràtíoa nos hospitais europeus
Olíníca médica em geral, pedíatrta,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genito-urinarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlologta Ctínlca com o
dr. Manoel de Abreu Oamuanarto
São Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Univer
.Idade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
díegnóstíeos das doencas Internes
Ooração, pulmões; vesícula blllar.

estômagos, etc
Radiografia!! ósseas e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíaeas por melo de traçados

elétrícoe.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI! dttürblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e mleroscõpíco do

suco duodenal e da bílís).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-vIoletas,
ralos Infra-vermelho e eletrIcIdade

médIca
Laboratório de microscopia e

análise clínica
ti:xlJ.mes de sangue para diagnóstico
lia sííílís díagnéatlco do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez), Exame de
pUZ, escarros, líquido raquíano e

Qualquer pesqníza para etueldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, •
Telefone 1.195

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

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

I Farmácia «Esperança)) 1do
Ifarmacêutico NILO LAUS

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

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

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

o pOVO italiano sofre muito
e suspira pela paz

Londres, 24 (Edwín stout, da Associated Press) - O corres

pondente do "Daily Chronicle" em Angora, citando "uma men

sagem diplomática de Roma", informou que negociações secre

tas estão em curso, na Itália, para a paz, em separado, daquele
país cornos aliados. Ao mesmo tempo, o correspondente do dito
jornal, em Lisbôa, citando, de seu lado, um "diplomata sul-ame
ricano que acabava de chegar de Roma", disse que, se a Itália
não estivesse ocupada pelos alemães, a paz em separado seria coi
sa facílima, "a coisa mais fácil de acontecer". Acrescentou o re

ferido diplomata que "as condições de alimentação são extrema
mente precárias na Itália, e que o povo está sofrendo muito".

Os fautores que encorajaram os italianos a julgar que uma

paz em separado com os aliados ainda apresenta possibilidade de
realização, são os seguintes:

.

1 - A maneira com que foi efetuada a troca de prisioneiros
britânicos e italianos, bem como a transferência de residentes
italianos da Arríca Oriental levam a crêr que a Grã-Bretanha
não sinta pelos italianos o ódio e. o desprêzo que alimenta em

relação aos nazistas:
2 - Os italianos opinam que nos próximos meses de verão,

quando os alemães se acharem inteiramente ocupados na frente
russa, lhes porporcionarão uma ocasião propícia para lançar os
seus planos de paz. Nessa altura, os alemães não se encontrarão
em condições de deter os italianos pela fôrça;

3 - Os italianos querem a paz a qualquer preço e a família
real se teria decidido a consegui-Ia. Nem o prestígio desvaneceu
te de Mussolini, nem o partido fascista, enfraquecido, ou os pró
prios alemães, poderiam impedir que as ofertas fôssem efetuadas.

Nesta capital, os elementos diplomáticos autorizados decla
raram, no entanto, nada saberem quanto às faladas negociações
de paz, em separado, na Itália.

Admite-se, entanto, nos mesmos círculos, que a retirada dos
alemães da Itália poderá modificar o ponto-de-vista britânico
relativamente àquele país. Acham os diplomatas que os italianos
preferem a paz à situação, em que se acham, de país ocupado pe
los nazistas. Em resumo, os circulos autorizados de Londres ad
mitem que existe na Itália forte sentimento pela paz; mas quali
ficam os boatos de negociações, de absurdos, pelo menos, por en-
quanto. . __ .. .

-_/'

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

12 mezes de estudos. Mensalidade míníma. t'reciso de agentes e re

presentantes €m todas as cidades. Escreva à Caixa Postal. 3717 -S.Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Helena Vieira I: O mimo· ao
� Julio Pere�ra Vieira � o aniv�rsário de Hitl�r teve

� participam o contrato de i a prometida celebraçao no

� casamento de sua filha I Reich. �erviu de p�e.texto para

� Ivette com senhor Waldyr 1\
s� reammar O eSpIrI_to comba-

IM
f N IlldO

do povo, que nao esperaar lOS eves. nada mais agora, depois de ha-
1XlDODIXG ocoooaoo

ver esperado, inutilmente, a vi-

A SAUDE DÁ
. MULHER ! Eugenia �a:tins Neves I ��!�re!in��aJJ�m����oupe��

Navio argentino torpedeado I �r;�:?�o���:�:S�� I i��I�����;���l��ã�argentino atacado no transcurso

I
Ivette de Lourdes Viei,., II Diz o "Correio da Manhã"

Washington, 24 (U. P.) - Um da presente guerra. O primeiro foi que Hitler, segundo os seus in-
OCXXXX)QOOC:OOOOOCOOOOOOOCoooc:xxx:JOOOllOIXOa

porta-voz da Armada afirmou que, o "Uruguai", afundado, próximo

I
timos, é um indivíduo cheio de

de acôrdo com provas já obtidas,' ao cabo Finisterra, a 28 de maio IVETTE e WALDYR

I
manias. Além de crente em cer-

a petroleiro argentino "Vitória" foi de 1940. Deslocava ele 3.425 tone- noivos tas influências que dão boa ou

torpedeado por um submarino do ladas. � 22 _ 4 _ 1942 má sorte, ainda se diverte com

Eixo a 300 milhas a leste do cabo I Outros meios responsáveis de- � certos brinquedos infantis en-

Hetteras. Esta comunicação foi fei- clararam que o "Vitór-ia" foi tor- ooooooooaooaoooo�'XlDCXXXX""""""", genhosos, para se desforrar do
ta depois que o referido navio en-

.

pedeado quando navegava com to- 266 5vs·3 que não aproveitou na sua me-

trou no porto de Nova Iorque, na das as suas luzes acesas e com as ninice pobre, que tanto lhe a-

manhã de 22. I côres argentinas bem destacadas, gravou o complexo próprio dos
O porta-voz em questão decla- na noite de 17 para 18 do corren- de sua raça. É-lhe grato fazer

rou que existem provas de que o ,I te, numa zona onde é muito irn- correr um trem elétrico em mi-
"Vitória" foi torpedeado e não provável pudesse haver minas. niatura, manobrar com peque-
tocou em nenhuma mina mariti- Acrescentaram que não houve nos navios de guerra numa ba-

ma, mesmo porque foram ouviclas mortos nem feridos a bordo e que cia ou dispor em posição de
duas explosões, uma na proa e ou- um destroier norte-americano al- combate, com apetrechos béli-
tra na popa. Ademais, nessa zona 'cançou o navio argentino e escol- cos, inofensivos soldados de

distante da costa, não há campos tou-o até o porto. chumbo ...

minados. Na hipótese, porém, de Nos mesmos círculos, fez-se no- Mas não é só. O chanceler
tratar-se de minas flutuantes que tal' que saber se o navio foi torpe- do terceiro (e último) Reich

hajam rompido seus cabos, é mui- deado deliberadamente ou por en- alemão aprecia imenso todos
to clifícil que duas delas houvessem gano é no que de prático podem os tipos de globos terráqueos
derivado até tão grande distância, resultar as investigações. O adi.lo escolares, e diz-se que dêles
mantendo-se próximas a tal ponto naval argentino encon tra-s e cm possue excelente coleção. Se-

de screm chocadas quase que si- Nova Iorque, realizando investiga- gundo se afirma, êsse seu gosto
multaneamente pelo mesmo navio. ções e o consul geral Traverso .iá TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS pelo rápido estudo, abarcado

Assim, parece desfeita a hipótese interrogou o comandante. pela vista, dos países em que
. das emissoras do Eixo cle que o O "Vitória" navegava de regres- se dividem os continentes que
"Vitór-ia" houvessem ido de en- so cios Estados Unidos para a Ar- FÁBRICA de MÕVEIS formam o orbe, mais acentua-

contra a alguma mina norte-ame- gentina e sua tripulação era de 39 GOMES
damente se pronunciou depois

rícana, homens. Pertencia à Companhia que o "cabo judeu da Boêmia",
O "Vitória" é o segundo navio de Navegação Míhanovich, (como lhe chamava o mare-

- Aceita encomendas só a di- chal Hindenburg), imaginounheiro, e a preços sem fazer a humanidade feliz com
competidores. a escravização de todos os sê

res pensantes sôbre a face da
Terra.
Por isso, deve ter-lhe sido

gratíssimo o presente que lhe
ofereceram amigos na data de
ontem. Ofereceram-lhe um da
queles globos terráqueos, como

30vs-3 uma relíquia, pois de tão anti-

iFã .ii h

Darlan, O «salvador» ...

O� fran�ese_:;, agora, devem estar mais tranquilos. .. Ao

�ssumIr a direção suprema das !ôrças armadas ná parte queresta apar.entement� livre do pais, o almirante Darlan, em or
dem do dia, anunciou que defenderá, confiante nos seus co

mand�d?s, a �0J?-ra da Fra!lça e _a integridade do seu império.E
_
sintomática essa aflrmaçao, - continua o "Correio da

M�nha" -:- Desde o armist�cio de 1940, a gente que está em Vi
chi tem sido a me�m�. Sam do chamado govêrno, o sr. Pierre
LavaI; em consequencía .do que parecia uma espécie de reaçãode brío. �as os outros ficaram, sem que falassem muito nes

sa� ques���s de honra, só .aparecidas agora, depois que os ale

I�aes exigiram � conseguiram colocar entre os mal ajeitados
gestores tia naçao o qu�slmg em certa hora por êstes repudia
d? e cem por cento odiado pela quase unânime opinião na
cíonal.

. p. almiran�e Darlan quando menciona a dignidade e o
imperio que vai resguardar não tenciona dizer que os amea

çadore� de ambos sejam os alemães. Êstes, desde que entra
r�m trIuJ?-faln;ente,e� París� nad� mais têm feito do que im
por. humilhações sob:� humllhaçoes a um povo cuja história,
cheia de lances her;:Hcos, torna impossivel admitir-se o que
neste �oI?ento, se ve e que parece um pesadelo interminável.

Nao e, porem, o pêso do tacão das botas germânicas que
o novo ?e�ens?r da ?onra f!�ncesa vê como deprimente para
a sua patrra tao cheI,a de glórias. E' a atitude dos que, cá fóra,
batendo-se_ com denodo por salvar a civilização, consequentemente estao cooperando para reerguer um dos mais sólidos
baluartes d�ssa �esma civilização. Não é um Gauleiter huno
a prender cídadãos como réfens e a fuzilá-los às centenas
que o ato::menta. E' a possibilidade próxima da própria der
rota alema, porque com ela ninguem há de ter dúvidas sôbre
qual a sorte a caber a quantos estão estarrecendo o mundo
com os .seus sala-maleques constantes aos opressores.
,

O simples regresso de Laval é, afinal, a melhor tradução
aa ordem ?O �i� do almirante Darlan. E que se guardem a
honra e o imperio que os nobres filhos da Gallia mantiveram
e souberam construir!

Hoje em dia as mulheres concorrem
com 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
os mêses com a prensêo de um cronometro.

Nada de adiantamentos ou atrasos. A SAUDE DA MULHER
é i> regulador por excelencie, além de tônico e antl-dolo
rosa. Seu uso é uma garantia de per iodos normais, sem

dôres e sem contretempos. A SAUDE DA MUlH'ER traz

no nome o resumo de suas virtudes.

Produtbs CATEDRAL
á venda na FAR�ACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6'-2

(Defronte à casa Hoepckel

o ESTIDO..;:. Sábado 25 4, Abrjf de 1942
ii

podem provir graves moléstias como a

pneumonia, a tuberculose. etc. Resfria
dos faceis são sinal de fraqueza orgâ
nica. Fortaleça-se com a EMULSÃO DE SCOTT - riquís
sima em vitaminas e cálcio - criando-se barreira
contra as enfermidades. Em qualquer época, não há
substitutos para a

EMUlSÃO rkS[O'I
Uma fortuna para os pobres de saudeI

1"""""""''''''''''''''''00''''''''''"''''-'''''''''''''''--
I "A MODELAR" I
R prepara um inverno I
I de GUERRA ••• 8

I GUERRA DE PREÇOS I� ALTAS SU:PRESAS ...

� Aguardem, de 20 de 8

I Abril em�diante! I1IlIIDOCXXID0000000000OCJOCXXJOODODCIDDDQmOODODlDCDDIXDXJDOClOCXXXXXJ

NÃO SEI COMO posso
TRABALHAR, SENTINDO
ME TÃO MAL! DEVE SER ./
MEU FIGADOI ".

o cansaço, indisposição, ma' estar, que tanto
perturbam aos que trabalham, são muitas ve

zes, resultado do mau funcionamento do Fí
gado. Em casos tais ha um remédio cuia efici
ência é mundialmente conhecida: as Pilulas
de Vida do Dr. Ross, que descongestionam

o Fígado e garantem o bom funcio
namento de todo o aparêlho digestivo.

SI E ESTE SEU
CASO, POR QUE NÃO
EXPERIMENTA AS
PILULAS DE VIDA?

PllU1AS O ROSSDE VIDa DO R.

"Puehrer" ...
go que é ainda nele não figura
o Novo Mundo que depois Co
lombo descobriria.

É de imaginar que o valor
da antiguidade influisse para
a escolha do mimo. Póde pa
rece rtambém que se tivesse o
cuidado de evitar caisse a vis
ta do Fuehrer sôbre a parte do
mundo onde a colmeia dos

ES�'tados Unidos trabalha para a
sua derrota fulminante e defi-,
nitíva.
Tudo isto seriam delicade

zas ... Entretanto, o globo
sem as Américas e com as de
marcações mais antigas da Eu
ropa, onde a Alemanha não era
nada além de uma vaga expres
são geográfica, parece mais um
aviso e certamente um prenún
cio do fim a que o cabo judeu,
boêmio ou austriaco, vai levar
o seu malogrado império. Este,
se o melhor lhe acontecer, vol
tar� a ser uma Prussiazinha,
muito central e concentrada
como aquela de 1417 sôbre qu�
governára o margrave de Nu
remberg, antes das compras e

usurpações.
E quanto aos territórios co

lombianos, que então não eram
conhecidos, existem agora, não
para os sonhos do imperialismo
fatal aos germânicos, mas para
garantia do triunfo final e de
finitivo da civilização sôore a
insânia do aniversariante do
dia 20.

M6veis perfeites e mo·
dernos de imbúia com
pensada, de canela.

de pinho, etc.
Rua João Pinto, 34

Comprai na CA SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Nesta data•••
Entre os catarinenses, que nasceram I

neste mês, figura o Almirante José Mar

ques Guimarães. Nasceu nesta Capital,
em 25 de Abril de 1838. li:ste ilustre ca

tarínense é uma das mais lídimas figu
ras da nossa galeria militar; desde bem

moço, mal saindo dos bancos da antiga
Academia de Marmha , salientou-se pelos
brilhantes dotes morais e intelectuais
entre os seus colegas. Foi um dos náu

fragos da corveta "DR. Isabel", que,

quando em viagem de instrução, soço
brou na costa de Marrocos. Raro sobre
vivente dêsse naufrágio, êle não esquecia
de memorar a data fatídica. Nas campa
nhas do Uruguai, prestou relevantes ser

viços, que o govêrno Imperial premiou,
condecorando-o por vezes. Comandou a

canhoneira "Itajaí", quando ainda Capi
tão-tenente, em Curupaití.
Houve tempo em que se envolveu nas

lutas políticas da terra natal: foi então
eleito deputado à Assembléia Provincial.
Quando da Proclamação da República,
foi nomeado governador do Paraná e, ao

tempo em que o marechal Floriano Pei
xoto subio ao poder, foi o Interventor Fe
deral no Estado do Rio.
Diretor do Arsenal de Marinha da Ca

pital da República, deixou assinalada a

sua passagem por grandes melhoramen
tos alí introduzidos.
Foi um dos catarinenses que mais

honraram a terra barriga-verde e o Bra
sil.
Florianópolis, 25 de Abril de 1942.

João Marques Guimarães
Funcionário da Capitania dos Portos

Criada a escola de enfermeiras
em São Paulo

São Paulo, 24 (A. N.) - O De
partamento Administrativo do Es
tado acaba de aprovar um projeto
de decreto-lei do interventor fede
ral, dispondo sôbre a criação da
Escola de Enfermagem do Estado,
anexa á Faculdade de Medicina,
com as seguintes finalidades: a)
preparar enfermeiras técnicas pa
ra os serviços de saúde pública e

hospitalares; b) habilitar, na Iór
ma da legislação vigente, as enfer
meiras diplomadas por escolas es

trangeiras, reconhecidas pelas leis
dos respectivos países,
A Escola ministrará lUll curso

normal e cursos de posto-gradua
dos. O normal será de três anos e

constituido por um conjunto de
disciplina. Os cursos de post-gra
duados destinam-se à íntensif'ica
ção cio estudo de uma parte, 011

de uma ou mais disciplí nas do
curso normal. A organização pro
posta obedece à orientação da Es
cola de Enfermagem Ana Ner i, do
Departamento Nacional de Saúde
Pública, ,considerada como escola
padrão pelo art. 2.° do decreto-lei
federal n? 20109, de 15 de junho
de 1931, bcm como o Regulamento
dessa escola federal.

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, uma primorosa co

leção universal, com 27.000
exem plares -düerentes, a va
llada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

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

30v.-15
os INGLESES NÃO 'rEMEM

A VERDADE
.,.}"" L;»,

��
Londres (B. N. S.) - O im

portante jornal turco "Tasvi
ri Efkiar" rende alto tributo
à correção e à objetividade dos
comunicados britânicos. "Rei
terámos em várias ocasioes,
nestas coIunas (diz o órgão)
que a qualidade que mais ad
miramos e invejamos nos in
gleses é a sua franqueza. Mes
mo nos dias mais sombrios,
êles dizem lealmente a verda
de, nada ocultando à nação".

Chácara
Vende-se uma, com-casa e

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

lSVS14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'I i

4
����"••"'Il!!�'. i

PONESES NÃO PóDEM DEPLORAR AS PERDAS CIVIS, POIS FORAM OS PRIMEIROS A APLICAR OS MÉTODOS DE BOMBARDEIOS INDISCRI
MINADOS NA CHINA. O "ULUS" OBSERVA QUE, DA DISPERSÃO DAS FORÇAS AÉREAS NIPÔNICAS� OS ALIADOS PóDEM TIRAR PROVEITO,
ACRESCENTANDO QUE O AUDACIOSO ATAQUE A TóQUIO É A PROVA DA ATIVIDADE DA ESQUADRA AMERICANA NAS PROXIMIDADES DE

ÁGUAS JAPONESAS.

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos
e Hospital de Caridade

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

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

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

JOFIL
Para limpar metal

i! cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
.

V.-l ilfj

Amanhã-Domingo-Dia 26

A's 2 horas - reunião dos tenistas
para tratar da excursão a Blumenáu,
no dia Iode Maio, próximo. São
convocados os seguintes; Daniel, Mes
quita, Beck, Saul, Carmelo, Strach,
Aldo, Br andle, Santos, Osvaldo, Cé
lio e as srtas. Erní, Viví, Sheila, Diva
e Pupa.

Das 9
dansante.
A's 12

social.

às 12 horas - cock-tail

x
horas - almoço , úa séde

,_,.---""'.-......- -------

GUILHERME SPECK e
SENHORA

partíeípam aos parentes e pes
soas de suas relações que sua
filha BILMAR contratou casa-

mento com o sr. JACY
MATTOS ARÊAS.

AS FO'l'OGRAFIAS ATESTAM
A DESTRUIÇÃO

Londres (B. N. S.) - Colô
nia está presentemente bem
destruida. Um vôo recente de
reconhecimento efetuado pelos
aparelhos da RAF à luz do dia,
demonstrou que a maior parte
da grande fábrica de borracha
"Franz Clouth" foi completa
mente destruida.
A diminuta proporção de

I bombardeiros britânicos per-
.....__..... -= didos - apenas cinco - em

5 v.-2 mais de 300 aparelhos, tem
�----�-------

certa relação com a experren-

T illS cia geral de que os atuais mo-

dêlos mais pesados de bornbar-

noctu rnas deiros estão demonstrando ser
menos vulneráveis do que os

"Wellingtons", os "Whileys "
e os Hampdens".

BILMAR e JACY
apresentam-se noivos.
Fpolis., 22·IJ-19l.t2.

276

Atalham-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com este
agradavel unguento vaporizante.
Uma applícação de VapoRub á hora

\ de deitar evita, quasi sempre, um
accesso nocturno.

Vendem-se

XAROPE

TOSS
AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

*
ross só PODE FAZER BEM

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

A Agonia da Asma'
Aliviadal- em� 3 Minutos'
Em 3 minutos a nova receita - Mandato

- começa a circular no sangue, aliviando
os acessos e os ataques de asma. Em
pouco tempo, é possivel dormir bem, respi
rando livre e facilmente. Mandato alivia-o,
mesmo que o seu mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que obstrúe as
vias respiratorias, mi n a n d o a sua energia,
arruinando sua s a úde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mandaco tem tanto
exilo que garantimos aos pacientes respira
ção livre e fácil em 24 horas e que acaba
rão com a asma completamente em 8 dias,
ou devolveremos o dinheiro ao ser-nos res
tituido o pacote vazio. Peça Mandaco em

qualquer farmácia, hoje mesmo. Nossa ga
rantia o protege.

Várias 'casas, reconstruidas, com

4 e 2 compartimentos, a.. .

3:500$000 e 2 :200$000. Tratar
nesta redação. 5vs-3

"-

Mendaeo A:a!::::m

681\T18 !!
JUNTA CQMERCIAL.--Arqui- QUC2r receber ótima supresa ?
vamento de contratos - Re : que o tará feliz e lhe será de
gistro de firmas Autenticação grande utilidade? Escreva para
de livros-Certidões-Buscas Brandão-Caixa Postal n' 2801.
etc. Procure a Organização Rio de Janeiro. (Selo para res-:

Comercial Catarmense. posta). 10vs-2

(Marca registrada)

POIS CONSERV4t\ E DESINFECTA A SUA ROUPA

ID,A

.CordeIl Hull e o povo francês
Washington, 24 (H. T. M.) 'I presentante consular, o sr. Be

.- O secretário de Estado, sr. noist, deixaram os seus postos
Cordell Hull, interrogado, em sob a alegação de que o sr.

sua entrevista à imprensa, se I Laval é agente da Alemanha.
tinha qualquer comentário a O sr. Cordell Hull disse ain
fazer sôbre a situação na Fran- da que acabava de ouvir a 110-

ça, declarou o seguinte: -I tícia dessas renúncias, mas
"Poderia reiterar que tenho a que não estava em condições
mais absoluta confiança no pa- de comentá-las, especificamen
triotismo, sabedoria e amor à te, no momento".
liberdade do 'povo francês. Em
face dessas características, que
os franceses inquestionavel
mente possuem, é trágico as
sistir à tentativa de assumir
a liderança dêsse povo, por
elementos de Vichí que são de
claradamente favoráveis.à ren

dição às nações do eixo, con

trariamente a qualquer ver

dadeiro sentimento francês
para êsse fim".
Essa declaração do sr. Cor

delI Hull foi feita ao mesmo

tempo em que haviam sido
anunciados, pelo menos, 4 re

núncias de membros da embai
xada francesa e representan-

I tes consulares nesta capital. O
primeiro conselheiro da embai
xada, sr. Léon Marchal, o 10
secretário, sr. Jacques Baeyens,
o vice-cônsul Fiot, e outro re-

Leilão
No dia 28, terça-feira, às 19 ho

r'as, no prédio n. 56 da rna Conse
lheiro Mafra, será vendido em lei
lão o seguinte: - Móveis para
quarto, sala ele 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, lavatório
com mármore e espelho, étagàre
com mármore, colunas, mesinhas
carrinho para criança, guarda-lou�
ça, cama com colchão de mola para
casal, armário laqueado, balança,
tacho de cobre, maquina de escre
ver em perfeito estado, e outras
miudezas.

Bonitos, bons e baratos
Primeiros entre os prim�iros
Sã� os doces preparados,

'

Co o bom Fermento Medeiro,s

�'VIB
ele WETZEL &:

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

)�&Ã� .�/"'C(..,• •

( 'PttlAI,JOAO(

I
Elegância!

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicóes de
pagamento

Rua Trajano, n- 13

Construido nos Estados Unidos novo1'Ifpo
de caça-submarinosWashington, 21 (H.) - o af'un- número substancial d êsses navios

damento de navios ao largo da red-uzirá em grandes proporções a
costa do Atlântico dos Estados Uni- percentagem de torpedeamento ao

dos foi contrabalançado por ou- largo da costa léste dos Estados
tra informação, que enche de es- Unidos. Em geral, os técnicos na

perança o público norte-americano I vais norte-americanos são cada vez
- a do lançamento de um nove)' mais favoráveis ao emprego de
caça-submarino. navios de guerra de tonelagem mui-
Trata-se de uma unidade de lima to pequena, mas extremamente rá-

série de navios, cuja construção pidos e muito bem armados.
deve ser empreendida em curto A magnífica proeza de 11m dêsses
lapso de tempo, tão sóme�te por- navios, nas Filipinas, um pequeno
que o casco desses barcos e de ma- torpedeiro chamado tipo "Mosqui
deira e não há falta dessa matéria to", que conseguiu afundar um cru

prima. Poucos ,pormenores pó dcm zador ligeiro japonês, é citada como
ser rev�lados subr� os nov.os caçu- exemp!o do considerável poder
submarinos que sao descritos, "n- destruidor dessas pequenas unida
tretanto, como sendo mais rápidos des.
que os automóveis comuns, o que
corresponde a dizer que podem de-
senvolver velocidade superior a 130
quilômetros horários. Agradecl-mentoEssa enorme rap id ez de desloca-
mento é obtida graças, de um la
do, ao peso reduzido do casco de
madeira e também à força de seu

motor, que é de tipo "Diesel". Seu
armamento constitue, ig ual.mcn te,
segredo militar, poden do-sc. toda
via, revelar que as referidas unida
des possuem armas e aparelhos
que se revelaram eficazes na luta
contra os ·;ubl,la�-in'-.<;.
Considera-se nos meios navais

que a colocação em serviço de um

João Américo Cardoso e es

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

pessoas amigas os telegramas e

presentes enviados quando de seu

casamento e, ao mesmo tempo,
oterecer seus 'préstimos, à rua

Ratael Bandeira s/n., nesta ca

pital. 5vs-3

Exijam o Sabão

• A cidade torna
banho. Que seria da saúde da popula
ção, se não fôra a limpeza sistemática
das vias públicas? Assim, também, para
a saúde individual é indispensável fazer
uma limpeza periódica do aparelho renal.
• HELMl'rOL de Bayer executa oti
mamente este serviço, garantia da saúde

atual e de uma velhice livre
de achaques.

OI
VIA.=Joinville

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:ASSINATURAS
lJa Capitals

A.n••••••••••••
Semestre ••••••

Trimestre .•••••

lIês ••••••••••••

No InterIors
AUoo ..•••.•••••• 15$000
Semestnl .•••••• 10$008
Trimestre ..• • • • I0$00O

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí-

(liza
pelos coneeítos emitidoe

@I
nos artigos assinados

�

�-----

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauper�dos,
Esgotados, Anêmicos, Mã.s
que criam Magrol, Criança.
raquíticas, receberão a toni-
ficação gerei do olglnhmo

com o

San gu e n o I
Llc. D.N S.P. n' 199, da 1921

Farmácia N. �enhora
Aparecida

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

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

Farmácia Esperança, no Edi
Iícto do Mercado.
245 30v.-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'rp E O TRA
TADO DE PETFJOPOLIS» é
o tema sobre o qual deverão
versar os traba�os;

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

Orly Andrezzo
Secretcírio - Interino

Companhia c Aliança Baia»
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I 883)A8 I• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são ::
WI �d

• encontradas nos balcões da •
• •

i Casa SANTA BOSA !
• •
• Diariamente recebemos novidades e
• •

: Rua Felipei! Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMPORTADORA AVA - RADIOS

I

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$
��H\V/M. 7 valv. 59:1$, para pilhas 500$, para

GlAD.lATOR/�\\IfA\ acumulador 700$.
Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con
sertos, peça orçamento.

Fundada em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimos

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

bexiga, os rins, as neteítes, areias, cólicas renaís, aumenta as

urínas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropsías, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arterto-esoteroae.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
88 hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enler
mídades das senhoras de qualquer idade.

L(�8Õe8 do coração e asma
Use ti CACTUSGENOL especifico

contra hldropslas, pés inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e artértas, bronquite asmática,

siflli8 e reumatismo, leilões, cansaço, unnas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e ínchaçõea.

A08 fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLlNO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas 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 desânlmo e a dispepsia, a
convalescença é rapida.

Sífi lis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, stíilía,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações. tert
das, osucroa, eserõfulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonttíea e engorda.
Depositarias: todas as drogaríae de 8110 Paulo e Rio.

AS SENHORAS I)EVEM USAR
Em SUlI toíle tte intima sõnente o MEIGYPAN, de

grande poder higlenlco. contra moléa.tes c' Dtdglo88s
suspetras, trríteções vagloais, corrímentos, molés
Use urero-veginaía, metrltes e toda eorte de doenças
locats e grande presul'l.Itll'o. Drogorla Ps checo, Rio.

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. 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 Nóbrega, Juiz de Direito
da la. Vara.
Está conforme.

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de lo 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, • 3.929.719:000$000
Receita • 28.358:71 7$970
Ativo em 31 de dezembro • 85_964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos). 22 354:000$000

I
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José
de Souza e Dr. Francisco de Sá.

o Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

AcCão entre amigosde um Rádio General Elec
tric de 8 valvulas ficou sem
efeito e as import@.ncias
pagas serão devolvidas.
Fpolis., 16-4·42.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (;a.

r.4 r, Bastam algumas destas
gotas em cada narina!-

-

� Acalmam a irritação, des
prendem a mucosidade,

VI CK reduzem a inflli?1ação,

VA·Tiõ�NÕL

VENDE-SE
Material para completa

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

primento, 2 ampéres, 1 vol
tímetro, 1 regulador de en

trada d'cígua para a turbi
na, 36 quilos de arame de
cobre n. 8, isoladores, etc. ;
2 cabos de arame de aço de
3/4 de polegadas de grossu
ra e 12 metros de compri
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. 15val��

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Cai". postal 19-TeleohoMI083--E.nd.Tel. cALLlANÇAIo

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itoicd, IBlumenau e Lcoes.
1_----'

Coma com

rapidez sem

fazer sofrer o
seu ESTOMACO

Nos tempos por que
passamos, nos sucede com

frequência ter que comer

rapidamente. Seus resulta
dos em tempo são pertur
bações digestivas. Para
ajudar a digestão e aliviar
os ardores, os azedumes
e as sructaçóee, tome de
pois de haver comido, uma

colherada de Magnésia
Bisurada, A Magnésia
Bisurada neutraliza o ex

cesso de acidez que é fre
quentemente a causa des
tes males. Tenha sempre
ao alcance da mão em

viagem ou quando se vê
obrigado a comer com

rapidez, um frasco de
Magnésia Bisurada,

DICESTÃO ASSECURADA
com

MAGMESIA BISURADA
Em pó e em tabletes em todas as farmácias

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

representantes em toda e qualquer parte do país, podendo
ser em cidades, distritos, vilas, fazendas ou nucleos colo
níais, para trabalhar em negocio original, lucrativo, hones
to e íacll. Admitimos tanto srs. como. moças capazes. Re

muneração ótima para cargo de f.!_lturo. Escreva pedindo
esclarecimentos á C.à.IXA 1696,-SAO PAULO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mais de 75% do desgaste do motor têm origem na partida I
Os possantes e velozes motores de hoje precisam de uma lubrificação adequada e

instantânea no momento do carro partir. Tôda vez que o Sr. dá partida, as peças vitais
do motor passam por 3 minutos de perigo. Se o óleo se engrossou excessivamente - se

não é próprio ou não corre livremente quando está frio - a lubrificação demora a atingir
o motor

.

no instante da partida" As suas peças trabalham praticamente a sêco.
Há então o atrito de metal contra metal - e, consequentemente, um desgaste excessivo

qu� é cau�a de 50% de tôdas as despesas com reparos.

Sirva-se deste novo tipo de óleo para poupar seu dinheiro I
Pare de ter preocupações com óleos! Para ter lubrificação eficiente no momento em que
pisar o acelerador, use Atlantic Motor OH. Siga o exemplo dos automobilistas que
adotam o Novo Atlantic Motor Oil - provado mais resistente na famosa Prova de Flórida,
nos EE. UU., onde 9 carros de série, depois de percorrerem mais de 160.000 Kms. cada
um, chegaram à meta final em perfeitas condições, revelando que o Novo e Robusto�tlantic
Motor Oil é mais resistente e reduz ao mínimo o desgaste do motor. E feito por
processos aperfeiçoados. Experimente-o durante 3 meses - e nunca mais o dispensará!

•

Atlaatlc motoroil
GAZOLINA E LUBRIFICAÇÃO

------------------------------------------------

IVâô ser julgados em Tóquio AL:���fc�iI!!t:)osc��velou-se que, durante a sessão
da Câmara dos Comuns, foi
novamente proposta uma via
gem do sr. Winston Churchill
a Moscou, afim de entrevistar
se com Stalin e estabelecer
uma colaboração anglo-russa
mais estreita.

Nova Iorque, 25 (United) -- Ouvintes britânicos infor
maram ter captado uma transmissão da emissora de Tóquio,
na qual se expressava que os comandantes da defesa interna
do Japão serão julgados por uma Côrte Marcial, por motive)
das incursões aéreas de que foram objéto as cidades nipônicas,
no sábado passado.

Devendo realizar-se amanhã a

primeira exclusão venatória de
abertura da temporada de caça,
patrocinada pelo Clube dos Caça
dores de Florianópolis, pede-nos
a sua Diretoria tornemos público
que, conforme deliberação ante-
rior, às 3 e meia horas da ma- Londres, 25 (Reuters) -- É tensa a situação em Salonica,
drug�d�, partirá, do Café do entre as tropas de ocupação italianas e búlgaras, pois, enquanto IComércio, rumo a Araçatuba, o a Bulgária reclama a posse daquele porto grego, "que represen
ônibus que deverá conduzir os I ta para os búlgaros o mesmo que Meca para os árabes", os ita
excursionistas, ficando, por êste lianos pretendem a posse de Salonica, como sua saída natural
modo, convidados todos os asso- rara o Mar Egêu.
ciados, que dela desejarem par-

------------------------------------------

ticipar, a cornparecer
'

ao refe- Camisas, Gravatas, Pijames, O prazer da petizada,
rido local no dia e hora de- Meias das melhores, pelos me- E orgulho dos coníeítejros,
signados. Dores preços só na CASA MIS- São os doces trabalhados.

* CELÁNEA. - Rua Traiano, 12. Co-o bom Fermento Medeiros.
Estará aman.hã de plantão a

"Farmácia Sto. Agostinho", à
rua Conselheiro Mafra.

*

Entre búlgaros italianose
FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande T6nico

Outro crime nazista
Londres, 25 (A. P.) - Ele

mento ligado ao govêrno da
Checoslováquia' no exílio declarou
que os alemães capturaram a es

posa e os filhos do general Dra
ga Mihailovich, o chefe da resis
tência da" Jugoslávia aos iuvaso
res totalitários.

Fuzileiros de Churchill
Dizem os ior nais cariocas que

o diretor do Imposto de Renda
avisa que, em hipótese alguma,
será prorrogado o referido prazo
para a apresentação de decla
rações.
:_f. fJ fie"]"
Em outro local, publicamos

um convite do Lira Tênis Clube.
Entre as tenistas nele mencio
nadas, devem incluir-se as sritas.
FeIícia e Inge.

Nova Iorque, 25 (Reuters) -- Os observadores militares
desta cidade julgam que os "comandos" britânicos, agora mais
conhecidos como "fuzileiros de Churchill", desfecharão ata
ques cada vez mais violentos contra a costa ocupada da F'rau
ca, em futuro imediato. Êsses observadores assinalaram o fato
de que o rêide do dia 22, contra Boulogne, foi efetuado em um

dos pontos mais poderosamente fortificados da costa francesa,

UM LIVRO
DE VALOR,

Ü1 teiJc(LWtVldRATIS!
Peça-nos, hoje, o exemplar ==
do "Meu livro de Receitas". ==
Contem inúmeras receitas =-
�aceis e deliciosas, feitas .=--com a incomparavel �

MAIZEHA DURYEA
À MA/lENA BRASIL S. A.

34 CAIXA POSTAL, F-S. PAULO 4 O

Peço envror-rne, gratis, o"Meu Livro de Receitas"
Nome __ ._ .. __ ._ .. _. .. _ _ _._._.

Rua ,. __ __ . • __ .. _ .•.. _ ••__ .�__

Cidade , _ _. __ __ ._._ .. __ ._ _ .

___ Estodo _.__ . __ __ . ..

_

TEATRO

IVida SocialSe, como vulgarmente se diz,
comédia é cena que faz rir, a

peça -

" Trunfo é páus", que
ontem se representou no

" Alvaro
de Carvalho", é bem uma co

média.
As torrinhas estavam quase

desertas. Se a gente que as fre
quenta houvesse estado lá, teria
tido ocasião para se desman
dibular em gargalhadas estron
dosas, - coisa que esperara fazer
no espetáculo anterior, e não o

fez, simplesmente, porque - dia
cho! - a comédia de Eurico
Silva era séria demais e a pla
téia, interessada em demasia pelo
desfiar do enredo, soltava rigo
rosos pssíus! ao menor ruido
saído do galinheiro ...
Porém o público, ontem, teve

liberdade de dar sonoras risadas
com a peça "Trunfo é páus",
de Juan José Llorente, que o

sr. De Miranda Reis traduziu e

adatou - não sabemos se feliz
ou infelizmente, porque desco
nhecemos o original.
Pelo que vimos, é comédia

muitíssimo inferior à da vés
pera. Em "A felicidade póde
esperar" há certa psicologia, há
certo estudo de caracteres, há
vibrante sentimento e pura emo

ção, em suma: há humanidade,
Em "Trunfo é páus" há bas
tante graça, no sentido de humo
rismo, mas nenhuma novidade,
e ... tudo acaba em fumaça.

Os artistas estavam bem nos

seus papéis. Aliás, a Companhia
é conjunto harmônico, capaz de
assumir a responsabilidade de
qualquer peça de "teatro ligeiro".
Ainda há de colher muitos lou
ros, por anos a fio.

:to

Hoje será posta em cena a

alta-comédia" Feia", da autoria
de Paulo Magalhães; amanhã,
"Carneiro do batalhão" de Vi
riato Correia.

*

O sr. Armando Macedo, se-

cretário da Cia. Iracema de
Alencar e Manoel Pera, procurou
nos, ontem, para esclarecer que
a troupe se acha entre nós, não
acidentalmente, mas, deliberada
mente, pois, no itinerário oficial
da sua tournée ao sul, estava
incluido Florianópolis como pon
to obrigatório de parada.

A. F.
Caspa � LOCÃO �IARAVI-

LHOSA!
-

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Zilá Correia

Pinto da Luz, esposa do sr. cap.
Sílvio Pinto da Luz;

- a exma. viuva d. Ester
Sales da Silva;

- o sr. farmacêutico Rauli
no Horn Ferro, pessoa geral
mente estimada;

- o estimado jovem Hermí
nio :dos Anj03, fi.ncior ária do
acatado Salão Minerva;

- o nosso prezado conterrâ
neo sr. Eurico Couto.

a sta. Nair Ramos, diligente
funcionária da Confeitaria «Mo
ritz ».

Fazem anos amanhã:
O sr. Pedro Bittencourt, pre

feito de Imaruí;
- o sr. Orlando Sena Con

ceição;
- o sr. Antônio Cerqueira

Sousa.

Clubes:
Amanhã, domingo, o Brasil

R. E. Clube, do Estreito (João
Pessoa), levará a eleito animado
saráu-dansante, com início às
17 horas.

Visitas:
Fomos distinguidos com a

amabilíssima visita das notáveis
atrizes Iracema de Alencar e Di
norá MarzulIo da Companhia que
ora se exibe no "Teatro Alvaro
de Carvalho", e sr. Armando
Macedo, operoso secretário da
«troupe»,
Iracema de Alencar é a «es

trêla» vibrátil, conhecedora de
todos os segredos do palco, fes
tejada gloriosamente por todas
as platéias brasileiras; Dinorá
MarzulIo é atriz que já tem no

me feito e soube constituir-se
elemento indispensável em qual
quer companhia que se preze,
pois sua presença simpática en

che o palco de gracioso encanto.
Gratos pela visita.

•

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Arlindo PoIli e a sta.
Nadir Xavier.

TEATRO
ALVARO DE CARVAlHO'(Cine Odeon)HOJE! - 25 de Abril - HOJE!

Ás 20,30 HORAS

Cabelos brancos �
�IARAVILHOSA !

Cartazes do dia.
OI:IDQI'XXKIt.tXXiIXiXi...............�DDDDDDIlDIDIXXIDDCXJDICCIDDODDIJICDDDDDDCICDDDCCIOODDIJOQOQQQaoaDDDlXJlllOUOOODDDDOOIlODDl.IOODIXJDDDODQI'XJCII:JIDQ��CIICOCICIDD

--o- -o-

CINE REX � IMPERIAL
- FONE IS8? - CINE ODEON FONE IS8? -

A's 5 e 7,30 horas - FONE 1602 - A's 7,30 horas·Pu05QUnTRN.
=-/.lYINH... º.·��.lfOJ.� s.��.

,

..lTIj'�T.·�t.';.1-0HICO POS Ç, ACOS'E
A EMICOS

- LAB. PHYMA OSAN'"
,
,,_ .

A's 8,30 horas
Programa duplo

r O amor encontra
Andy HardyCom Mickey Rooney

Nova apresentação da
gozadissima comédiaTerceiro espetaculo da Compa

nhia de Comédias:
Iracema de Alencar

e
Manoel Pera

Apresentação da sensacional
peça em 3 atos

A pequena do
marujo

Com Nancy Kelly e John
Hall

Complemento nacional D.F .B.

Preços: 1$500 e 1$100

Livre de Censura

Quem perdeu �
o sr. João Alferino, desta

capital, entregou-nos uma chave,
grande, por êle encontrada nas

imediações da rua Felipe Sch
midt, estando a mesma à dis

posiÇão de seu legítimo dono,

2· Os invenciveis
Com Gene Autry

f E IAComplemento nacional D.F.B.

Preço: único 1$500
Imp, até 10 anos

TERCEIRO ESPETACULO
DA GRANDE COMPANHIA

DE COMEDIAS

IRACEMA DE ALENCAR
E

MANOEL PERA
(Viaja sob o contrôle do S.N.T. do Ministério de Educação e Saúde)

APRESENTAÇÃO DA ESPETACULAR COMÉDIA EM 3 ATOS:

FEIA
DE PAULO MAGALHÃES

Cadeira numeradas
Camarotes
Balcão
Geral

AVISO: Ingressos à venda na

PREÇOS:
6$000

30$000
5$000
2$000

Gerên��a do CINE REX

AMANHÃ At1tANHÃ
-

O CARNEIRO DO BATALHA0
(GRANDE SUCESSO)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


