
uareRta milhões de dólares DO fundo do mar
_

s. FRANCISCO� CALIFORNIA, 16 (U. P.) ., A RÁDIO TóQUIO DIVULGOU INFORMA-
çoES DE SINGAPURA SEGUNDO AS QUAIS SE INICIARAM OS TRABALHOS PARA RECUPE
RAR QUARENTA MILHÕES DE DÓLARES EM OURO "QUE AS AUTORIDADES BRITÂNICAS
LANÇARAM AO MAR" ANTES DA QUEDA DAQUELA BASE. ACRESCENTOU A EMISSORA,
QUE MILHARES DE PESSOAS OBSERVAM, TODOS OS DIAS, o TRABALHO DOS ESCA-

FANDRISTAS.
Desmentidas as notícias do cerco

das forças britânicas

"A França combatente, em

todos os domínios, em todos os

campos de batalha e até sôbre Na Itália, 1 quilo de tomates
o próprio sólo nacional, ousa, custa 4 dólares
multiplicando ao mesmo tem-
po as suas façanhas e as suas Lisbôa, 16 (U. P.) _ O sr.

perdas, rasgar o véu sob o qual Cecil Cross, secretário do adi

o inimigo e os traidores ten- do aeronáutico norte-america

tam dissimular o mérito, a es- no em Roma, que chegou a,

perança e a vontade da Nação. esta capital com os diplomatas

I
. "De nada adiantará toda 'a que regressaram da Itália, de-

Dr. Augusto de Paula Vis instrumentos do eixo ,i,. �:��ad�e�����: �e����� :s��= �;:���o� �s�i;:�n;���s aq��er�!
Diretor do Hospitalde. . . I "Que os traidores de Vichí, lheu o seu partido, e êsse par- venha terminar em meados de

Caridade ,RJO, 16 (C. Jll.� - Refel']J�do-se ao embarque .com desh�o utilizando-se do espírito de tido é o dos vencedores". setembro próximo.
a Ilha Grande de cíneoenta quínta-colunlstas nascidos no pais, -- Acrescentou que "o povo
diz o "Correio da Jlfanhã" que êles deviam ter sentido, na CASA MISCELANEA, distrí-. O prazer da petizada, italiano opina que, para ga-

gare da estação D. Pedro II, o repúdio da massa popular que ouidora dos Rádios R.C.A. Vi- E orgulho dos coníeítetros, nhar a guerra, devemos per
os observava. As escolta de Investígadores e praças de polícia ctor, Vávulas e Discos. - Rua São os doces trabalhados. dê-la".

impediu, por meio de severa vigilância, que a multidão

apu-, Trajano.
12 COlO bom Fermento Medeiros. Expressou que nos últimos

passe os réprobos. Alguns dêstes fing'iam não compreender o cinco meses lhe foi dispensa-
desprêzo com que eram apontados por muitos circunstantes I ORio Grande do Sul prepara-se do um bom tratamento. Acres

a?s .populares,) que os Obsetl:vavam. O espetáculo seriadPendo-1 Pôrto Alegre 16 (A. N.) _ tamento Estadual de Saúde e cen�ou .que com din�eiro se

SISSImo para romens que rvessem noçao mars apura a e
P f' t·ti tíf'i d da Faculdade de Medicina. Nes- podia VIver bem, realizando as

honra e de melindres patrióticos do que êsses vis ínstrumen- er eIt�:�n � I en I Icat a co�n sa reunião foram tomadas

im-,
compras nos mercados. negros,

tos manejados pelo Eixo contra a segurança e a tranquíltda- a gravr a e o momen.o, e

portantes deliberações de ines- ap.esar de ser tudo muito caro.
_ '1' S'·

.

têneí f " t d" d ameaça aos povos americanos, C t
d� da�naçao brasí eira. o a aSSIS .e?CI� so na an e a egra a-

a Sociedade de Medicina do timável importância para a de- I.'OU, como exemplo, que uI?-
çao desse grupo repugnante de traídores. Rio Grande do Sul está levan- fesa de nossa população em quilo de tomate,s custa aproxi

____________
�______________ do a feito magnífico plano de caso de emergência, entre os

madamente 4 <tolares.
defesa passiva da população, quais, postos de doadores de AI Ipara atender a qualquer situa- sangue e organizadores do cur- uga-se' uma sa a
ção de emergência que os efei- so de preparação de médicos
tos da guerra possam determi- especializados para serviços de
nar entre nós. emergência.
Ultimando os preparativos

para efetivação do seu plano
de defesa passiva, realizou-se Terrenos em lotes nos C -

n:ais uma reunião daquela en-I
. oquelrostídade de que fazem parte nu- Vendem-se, na PraIa do Meio (Coqueiros) em local

merosos clínicos aquí residen- salubérrimo e aprazível, terrenos em lotes. Tratar com

tes, e dos diiretores do Depar- Deolindo Costa, nesta capital. IOvs7

Bastou o rumor de que ii guerra
terminaria êste ano

Nova Iorque, 16 (U. P.) -

Alguns rumores de caráter es

peculativo, que circularam em

Wall Street e que prediziam
que a guerra não seria longa e

que talvez terminasse êste ano,
conseguiram fazer subir as co

tações do grupo das chamadas
"ações de paz", enquanto que,
pelo mesmo motivo, muitas das
"ações de guerra" baixaram.
Os corretores da Bolsa ad

mitem francamente que tais
previsões não foram senão "fi
lhas do desejo", porém o fato
é que as ações das emprêsas
que logicamente seriam bene
ficiadas com a terminação da
guerra, acusaram movimento
de alta.

Londres, 16 (R.) _ Uma ação de diversão na retaguarda
das forças francesas, depois do desembarque em Madagáscar,

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
realizada por um destacamento de cêrca de 50 marinheiros
da Armada, foi revelada em Londres, hoje, por círculos auto

MARAVILHOSA! rizados. Foi devido a essa ação _ considerada como "extre-

USO de máscaras contra gases mamente corajosa e .efícaz'' '_ que se verificou, na noite do

em Berlim ataque, o colapso das forças francesas em Diego Suarez.
A resistência, em determinado momento, pareceu séria,

Estocolmo, 16 (R.) - Os mas não adquiriu maior consistência e a ação noturna pôs
berJinenses estão novamente rapidamente fim à ação. Os marinheiros sairam de um des-
usando suas máscaras contra tróier, que penetrou à noite no porto, apesar de estar mi
gases, que haviaJ!1 sído aban- nado, enfretando ainda as baterias de terra. Depois de pene
donad�s d�sde há �?ng'o tem- trar no porto e se aproximar do molhe, o destróier poude per
po - mfor�na o co.rresponden- mitir aos marinheiros seguirem para terra. A ação decorrente
te em Berltrn do Jornal sue- 'demonstrou o valor da iniciativa da belonave.
co "Nye Allehanda". O corres- , Os marinheiros lançaram-se pela retaguarda dos defen
pendente ac�escenta que to- {sares e o seu ataque demonstrou aos franceses que a resístên

d?s os alemaes p�r�cem aC�'e- cia não era mais possível.
dlt�r . que os proxnnos dias \ Foi devido ao assalto dêsses 50 marinheiros que as or

deeídlrão
. s� serao empregados dens de Vichí, no sentido de que as forças se defendessem até

gases aS!lXIantes nesta guer-. \9 extremo, não puderam ser devidamente cumpridas.
ra, _

ou nao.

Santíagu do Chile, 16

(Reu"1
madas pela �Iarinha Chilena e

Contra-almirante ters) - A polícia descobriu concer?entes aos movimento.s
chinês promovido que elementos nazistas, em de navios mercnnt�s. eS,tr_ang'el-

Chunquim, 16 (R.) _ O ma- V.nlparaiso, vinham íntercep- ros, levaram o l\'hmsterIO da

rechal Chang-Cai-Chec promo- tando as comunicações teleíô- l\'Iarinha a proceder a síndíoân

veu ao posto de vice-almiran- nicas oficiais do JlIinistério <la ela, a qual não surtiu efeito.

te o contra- almirante Chan- l\'Iarinha do Chile. Chegou-se, então, à conclusão

Chac, famoso marinheiro chi- A secretaria do Jl'Iinistério de que sõ se poderiam explí

nês, que só possue uma per- da llIarinha, em Santiago, a- cal' essas ocorrências por meio

fim-de se comunicar direta- de intercepção efetuada na li-
na
Convém lembrar que o al:r:�lÍ- mente com o comandante em nha telefônica externa.

rante Chan-Chac conseguiu, chefe da l\Iarillha� em Valpa!- E, com. efeito, .uma re"is�o
juntamente com um grupo de so, possuía uma llllha. dt�lefo- total .d�lllllha" f..�Ita. com o.ma
oficiais britânicos, deixar Hong I

nica secreta. Certas III ls�re- mo SIglO, por recnicos, r�"e
cong quando essa cidade caíu ções surpreendentes, relativas lou que, em uma. das colmas

em poder dos japoneses. às disposições militares to-. que contornam a CIdade de Val-

Nova Delhi, 16 (R.) - Um
porta-voz militar em Nova De
lhi desmentiu as afirmativas
japonesas sôbre êxitos de suas

forças no movimento de cerco
contra as tropas britânicas, na
Birmânia.
Salientou que o comunicado

de 14 revelou que as tropas do
general Alexander, em parte,
já haviam atingido posição a

poucos quilômetros ao sul de
Caleva, antes que o inimigo
desenvolvesse o seu avanço pe
lo rio Chinduin.
Chueguin, pequena cidade a

cêrca de 224 quilômetros a
nordeste de Mandalei, foi tea
tro de um contra-ataque, no

qual as forças inimigas foram
repelidas.

Reassumiu a clínica:

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

IANO XXVIII Sábado. :6 de Maio de 1942 N. 8538

I
Rua Vitor Meireles. 26,
das 17 horas em diante.

V-1.6

Os alemães admitem
Londres, 16 (R.) _ Os ale

mães admitem que os russos

estão oferecendo uma encarni
çada resistência, aliás apoia
da em rede de poderosas for
tificações e pela frota do mar

Negro.
Se fracassarem, será
um golpe tremendo
Londres, 16 (A. P.) - Foi

confirmado, por despachos de
várias procedências, que, na

realidade, os nazistas concen

traram um exército de dois mi
lhões de homens na Ucrânia,
para sustentar sua ofensiva.
�sse exército é composto das
melhores tropas de combate
de que dispõe Hitler, o qual
deposita suma confiança ne

las. Dessa maneira, declaram
os observadores militares, o

fracasso dessas forças consti
tuirá golpe profundo nos pla
nos de guerra de fuehrer ale
mão.

Florianópolis

ft ação dos marujos ingleseslA França escolheu ,o. seu partido
Foram estas as últimas pa- obediência militar de algumas

lavras do discurso pronuncia- tropas profissionais, e da ce

do quinta-feira pelo general gueíra de certos funcionários
De Gaulle: transviados, consigam fazer

derramar, aqui e acolá _ e

para a satisfação de Hitler -

o sangue francês e o sangue
dos aliados, não passa de crime
elementar. Mas, apesar da von

tade de Hitler e dos seus es

cravos, êste crime não enga
nará o mundo, com também
não engana à França.

ILOTTE HEGEL
Enfermeira -- Parteira

formada pela Faculdade de
Medicina do Paraná,

Rua Brusque n.v 12
Fone 771

5 v. alt,.- 5

mapa de Santa Catarina
com o nome de (Germânia»

�elo Horizonte, 16 (A. N.) - A Casa Alemã, também de
nomínada Escola Alemã, recebeu uma visita da delegacia de
Ordem Pública e Social, cujas autoridades alí estiveram em
face de uma denúncia de que alí se efetuavam reuniões 'sus
peitas de súditos do Eixo. Nessa dilig'êllcia policial foi apre
endido entre outros materiais um grande cartaz de propagan
da nazista, inclusive um mapa, no qual o Estado de Santa Ca
tarína aparece com o nome de Germânia.

Foi ouvido o presidente da Escola, sr, Luiz AdvÍncula
Reis, que havia publícaâo uma carta num jornal de Sete-Ala
goas em que fazia insinuações contra a atitude do Brasil em
relação ao presidente Roosevelt e aos Estados Unidos. Quan
to ao material de propaganda protestou inteira inocência. Ou
"ido também o pastor protestante Alfredo Buseh que veio
para o Brasil em 1933 e percebia ordenado de um co'nto e qua
trocentos mil réis para ensinar religião na Escola Alemã
êste ne'f0u qualquer propaganda em favor de seu país.

'

O ínquérfto prossegue, tendo sido definitivamente fe ..

cilada a Casa Alemã.

grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlCA, à ma

Esteves Junior, 135. V-6

UM PRODUTO

A 5a• COLUNA NO CHILE Um

Elementos nazistas interceptavam as comunicações telefônicas
oficiais do Ministério da Marinha

paraíso, se havia estabelecido
uma extensão clandestina na
Iínha particular do Ministério
da Jllarinha, que conduzia a

uma casa habítada por nazistas
notórios, situada no bairro de
Vnlparaíso denominado"Cerro
Alegre",
A ação judicjal promovida

pelo chefe de Inyestigações de
Valparalso acaba de ser con

fiada ao juiz naval, em virtude
do caráter militar do caso. É
provável que sejam detidas ou
tras pessoas envolvidas no
crime.

�!A��!��-�c�co���s:CA�VE��:N!!S�� É�E� !A�!!!�VALtl���1SUDÓESTE DO PACIFICO. ACREDITA-SE QUE OS JAPONESES CONCENTRARAM PODEROSAS FORÇAS NAVAIS - QUE INCLUEM, PROVAVELMENTE, O GROSSO DE SUA ESQUADRA DE
LINHA _ NA ILHA TRUK, 'SITUADA A OEST,E D9 GRUPO DAS lYIARSHALL, UM _POUCO AO NORTE DO EQUADOR. NINGUEM SABE, NEM SE AVENTURA A PREDIZER, QUANDO TAL FROTA

AVANÇARÁ 'EM DIREÇÃO SUL, SE É QUE JA NAO O FEZ, POREM A INSTALAÇAO DE FORTES BAS�S EM LAE, RABAUL no GRUPO DAS LUlSIADAS INDICA QUE ASSIM QUE ENTRE EM

AÇÃO PODERÁ OPERAR VANTAJOSAMENTE NESSAS BASES E COLOCAR OS ALIADOS EM POSIÇAO DESVANTAJOSA. A BASE ALIADA MAIS PRóXIMA DE ALGUMA IMPORTÂNCIA cos-
, TINÚA SENDO A DE SYDNEY.

. ., , -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR MEDICO
! I �

IISTITUTO DE OlA6NOSTIVO
CLINICO

Dr. Ojalma Mcellmann
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Suíça)
Com prática nos bospltaís europeus
CHnlea médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Campanarlo
Silo Paulo}. Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clinlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraola

Laboratório de microscopia e

análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

flORIANOPOllS

i
, 'I

"'

----------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Cllni ca
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTO RIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 35.,

I

,
I

I
I
f

DR,. RICARDO
GOTTSMANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gynecolo
gía (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia
do sistema nervoso e

operações de plastica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 12, e das

15 às 16.30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5
em deante.

horas

,
RESIDENCIA:

Rua Blumenau, 28

.--�

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESID1!.:NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.I I .

--------------�

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

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt�Edifi
cio A méua Neto--Pone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av Hercilio Luz, 186

- Phone: t 392 -

AUende a chamados
14

li i

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazivel, tranquilo e saudàvel r:�;�����;{,�
I prepara um inverno �
� de GUERRA ••• B

I GUERRA �E PREÇOS I
� ALTAS SURPRESAS ... �I Aguardem, de 20 de B

� Abril em diante ! IaoaaaaooOCXJOOOOCOOOOOOOODODOOOOOCODDCXXJDO'JIXJDOOOOCOOOCXXXJO

I·

DE SCUT'

j

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

,RIPE·2 NÃO SE DESCUIDE!
As valiosas vitaminas do pu-

• ríssimo óleo de fígado de ba-
calhau, contidas na EMUL

SÃO DE SCOTT, estabelecem
imunidade natural contra as

íníecões do aparelho respi-
ratório. Em qualquer época

não há substitutos pãra a

Uma fortuna para os pobres de saude I

A cooperação do povo com as autoridades
Rio, (Pelo correio) - Comu- trada; 7 - Estabelecer a iden- laborando com os seus serviços

nica a Delegacia de Ordem Po- tidade quando possível de pes- e afirma que os cidadãos, cum
lítica e Social do Estado do Rio, soas ligadas direta ou indireta- prindo à risca as instruções
através da Agência Nacional: mente à figura central. acima, terão prestado relevan-
"A Delegacia de Ordem Po- A D. O. P. S. garante ab- te serviço ao país. (a) José-Ra-

lítica e Social, que age de acôr- soluto sigilo sôbre a identidade I mos de Freitas, delegado de
do com as instruções do sr. se- das pessoas que estiverem co- Ordem Política e Social".
cretário da Justiça e Seguran-
ça Pública, esclarece ao públi
co que todos os cidadãos podem
cooperar com os serviços de se

gurança pública que interes
sem à defesa nacional, infor
mando a autoridade em fórma
discreta quanto a atitudes, cos
tumes, gestos, atos tomados,
adotados ou praticados por na
cionais dos países com os quais
o govêrno, em sua alta sabedo
ria, rompeu relações.
Já a D. O. P. S. tem recebi

do, em realidade, certa contri
buicão nesse sentido, mas en

tende que deve ser ordenada,
obedecendo métodos fixos não
só para evitar trabalhos des
necessários como, sobretudo,
para que seus resultados se

jam eficientes no interêsse do
país e, consequentemente, dos
cidadãos.
Assim, a colaboração deve

ser prestada dentro do critério
seguinte: a) - Absoluta fide
lidade na apreciação do fato,
fugindo sempre à influência
apaixonada ou a sentimentos
de vingança, deixando ao ser

viço de investigações apur8:r
se êle constitue ou nao ato Cri

minoso ou passível de inter
venção policial;
b) - Não investigar de f'ór

ma alguma os fatos dos quais
'tiver conhecimento, ou sequer
adotar qualquer providência
para esclarecê-los, porque, as

sim fazendo, sem conhecimen
to dos sistemas admitidos nes
ses casos, poderá perturbar não
só a eficiência das futuras in
vestigações em torno do fato,
como prejudicar as porventu
ra [á existentes sôbre a hipó
tese;
c) - Não referir a ninguem

quaisquer suspeitas de obser
vações feitas;
d) - Fazer as comunicações

sintéticas, escrevendo: 1
Nome, residência, local de tra
balho e outros detalhes sôbre a
identidade do denunciário; 2
- Assunto sôbre o qual versa a

comunicação; 3 - Nome de
pessôa direta ou indiretamente
ligadas à questão; 4 - Obser
vações gerais que possam es

clarecer, orientar ou auxiliar
as possíveis investigações; 5 -

Escrever de um só lado do pa
pél, sempre que possível à ma

quina; 6 - Encaminhar a no

ta pessoalmente à D. O. P. S.
ou enviá-la pelo correio, regis-

-

EMULSAU

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 38 classe.
Diár'ias 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

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS.
NARIZ, GARGANTA----------------

Dr.
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I PeJa manhã, das 10 às t 2
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lonza Prática no mo de Janeiro

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu tas ietlamente à tarde: das 15 às 18 horas
Cousuttórío: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

A produção inglesa de tanques continua a aumentar cada
vez mais a-fim-de satisfazer' as crescentes exigências dos seus

exércitos, bem como para cumprir as promessas de forneci
mentos feitas à Rússia, onde os tanques da fabricação inglesa
já demonstraram suficientemente o seu valor contra as má
quinas nazistas. Além da produção das fábricas britânicas, a
indústria norte-americana deve também fabricar 45.000 tan
ques em 1942 e 75.000 em 1943, destinados tanto aos exércitos
dos EE. UU. como aos das demais nações aliadas. Na gravura
acima vemos um fornecimento de tanques embarcados em va

gões de estrada-de-ferro, atravessando uma província inglesa
a caminho dos depósitos de uma unidade motorizada. (Foto de
BRITISH NEWS SERVICE) ...

Voam sem paraquedasDe uma base aliada de operações na Austrália, 15 (Asso
ciated Press) - Aviadores aliados declararam que os pilotos
japoneses e seus demais auxiliares estão orientados a-fim-de
que se tenha a certeza de que não cairão prisioneiros do inimi
go. Os aviadores desta base encontraram vestígios apenas de
paraquedas dentro dos numerosos aparêlhos nipônicos já aba
tidos. Acredita-se que muitos aviadores japoneses estejam sen
do convencidos de alçarem vôo sem paraquedas, com a ameaça
'de pressuposta terrível sorte, que os aguardaria se caíssem em

mãos do inimigo. Outros aviadores aliados informaram ter
visto paraquedas japoneses explodirem assim que se abriam,

Dra. Josephina S(hweidson
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 MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-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 145ó

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

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

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-Da8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Me íea, 77-FLORIANOPOLlS.

Dr. MARIO WENOHAUSEN - ��g���a��o �:�
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUIi Felipe Scbmidt n. 38 - Tel. 1426
Resídencía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 TeI. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

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

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

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

Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sex-
.

tas das 17 às 19 horas

Clínica médico-cirúrgica do

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

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

I D AU
-_

(iUS,O DE PAULA Dj�etOJa�����S��:1r• Flonanopobs
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Às 11.30 e das 5 horas em deante. As 4as. e

Sábados: Das 3 às 6 horas. - Fone 1.644

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IUIBo-Sábado, de 16 Maio de 1942

.50Mil metros de retalhos em pelúcia,sed�s, tobralco, voil,opala,casimirase chitas. Está saldando a CA.SA - ORIENTALInegualavel Liquidação de Sedas. Não perca ocasião, vá correndo à CASA ORIENTAL e

aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:SEDAS Casacos feitos para senhoras 80$000
I
Colchas de sêda com bico para Rouge Royal BríarSeda Laqué lisa e listada mt. 5$800 Finissimos sobretudos para homens, casal 49$000 Batom Michel, Zande e Tangee7> Laqué, lavrada, mt. 7$500 todos forrados de seda 150$000 Colchas de pura sêda com franja Batom Colgate• Façonné mt. 3$800 Cobertores bêbê, artigo superior 7$000 para casal 70$000 Pó de Arroz Adoração» Granité, mt. 6$�00 Cobertores xadrez para solteiro 14$500 Etamine para bordar, metro 6$800 PÓ de Arroz Royal Briar e Gally• Crepe ftomano mt. 7$500 Cobertores xadrez para casal 17$500 Filó Mosquiteiro Larg. 3.50 mt. 15$000 Pó de Arroz Coty:D Givr

é

superior mt. 1 $ C b t d' .

Pó de Arroz Colgateo 500 o er ?res xa rez, superror para TECIDOS:D Frisotine mt. 10$500 solteiro 19$noo Pasta rolgate» Frtsotine diagonal (nov.) mt. 12$000 Cobertores xadrez, superior para Organdy liso, metro 4$500 Oleo Oyrce e Realce» Ajour de 6$000 e 7$000 casal 25$000 Voil estampado, de 2$5, J$, 3$5 e 3$500 Lamínas GilIete Azul, dezena>y Fustão mt. 8$000 I Cobertores para casal, da melhor qua- I Voil suísso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS» Tafetá Escoceza. de 7$500 e 9$000 lídade, com duas estamparias 4S$ooo Fustão estampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascidos,» 'I'a íetá lisa, de 7$500 e 8$50" I Cobertores Argentinos. especial ar- Cambraia, estampados modernos, dp Capas felpudas para recem-nascidos» Tafetá lisa, naturhl de 9$500 e 12$000 tigo, para casal 44$000 4$500, 5$500 e escoo Faixas mercerisadas, metro» Tafetá Moíré mt.
'

12$000 Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos, metro 3$500 Véos ds mó de sêda para noivas» Listada para Camisas mt. 8$800 I, Coberteres de bôa qualidade com Filó, metro 4$000 Grinaldas para noivas» Listada para Vestidos mt. 9$500 belos desenhos para casal 36$000 Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Casaquinhos de malha para bebês» Estampada de 7$500 � 9$500' Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa ass etinada, largo 80 mt. 0$000 Blusas Olimpicas para moças• Estampada em bellissimos des. 12$000 CAM A, MESA e QUARTO Tric�line .listada, metro 3$000 Babadores» Cstar:n,pada natura! (novidade) mt. 18$000 Pano para colchão mt. 1$900 Zepblf,' me.tro ..
2$000 Jogos de batizados a começar de» Lum.lere Lavrada, largo &0 mt. 10$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 I TrlColm.e l�s�ad.a para pijamas, mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz» Lum�ere L.lsa, largo 80 mt.. . 10$000 Granité, de linbo, larg. 1,60 mt. 9$500: Oambraía fIDIss.lma, largo 80 mt. 5$000 Jogos de couro para homens» Lumíere Lisa, la_rg- 90 (artígo Já Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para cortína, largo �O 4$500 Suspenso rios de couro para rapazbastante conbectdo em nossa Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 I Pano rendado para co rttna, largo suspensoríos de couro parà homenscasa) mt.

, 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 8$000 I 1,40, metro. 4$500 Suspensorios para meninos» Veludo eh.lfon Reclame mt. 52$000 Cretone meio linho branco, larg, 2,20 8$500 I Pa�o Rendado superior para cor- suspensoríos de seda para homens» Organza lIs�. Iiníssima, mt. 9$500 Cretune meio linho em cores, Iarg , 1,48 6$4oc

I
tina, largo 1,40 metro 6$500 Ligas de Borracha para senhoras» Patou. [Pechincha) mt.

. 15$000 Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$800 Pa�o rendado em cores para cor- Grampínhos, caixa de 12 duzíasE mais uma grande quanudade Morim peça de 10 mt. 18$000 tina, largo 1;40, metro 7$500 Fita metricade retalhos a preços baratissimos Cambraia mercerizada, enfestada, I Pan� para copa, metro 2$500 Porta eSCOVll de dois lugares
ART IGOS DE I NVERNO peça de 10 jardas 27$000 Fust,ao mercerlae do em cores, mt. 4$800 Camisa de Fístca para homensToalhas Adamascadas para mesa, ,:\e,C1d? crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homemFustão Pelucia em todas VoS cores mt. 3$500 1.50 x J .40 25$000 'I r�collDe lisa, m etro 4$800 Camisa de manga comprida paraPelucia lisa, rnt. 2$300 Toalhas Higienicas, dz. 7$500 Br�ns a começ�r de. 2$000 homemCachá, 2$500, 3$500, e 4$000 Toalhas de rosto de 1$4 1 $8 Brim azul marinho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homensPelucia estampada para Quimono, 2$5, e 3$

,

"4$500 PERFUMARIAS Camisas Socega Leão, para meninoscores firmes znt, 4$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 8$500 Leite de Colonia 5$800 Camisas para homens. a começar deCasimiras Angorá para vestidos e Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar deCostumes, mt. 15$000 Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens aCasimiras Xadrez, para Vestidos e Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Aristoiino· 3$300 começar de 09$000Costumes, mt. 17$000 firm es 32$000 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200 Ternos de Brim para homens aCasimiras lisas, para Vestidos e Cos Colchas para casal reclame 15$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500 começar de 44$000tumes, mt. 15$000 Colchas íustão par� casal 19$000 I Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para colegiaes aCasimiras para Casacos, fi começar 15$000 Colchas mercertzadas para casal 22$000: Talco Malvu 2$900 e 4$000 começar deCasaquinhos de malha para crianças Colchas de veludo para casal 27$000! Talco Ro ss 2$900 e 4$000 Camisas de Iíslea para meninosde 5$500 e 6$500 Colchas meio linho para casal 28$000 I Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, cx. de 12 duz,Terninhos de malha para crianças 13$000 COlchas meio linho para solteíro 19$500 I Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de SedaCasaquinhos de malha para Moças 12$000 Colchas brancas, para solteiro 12$000 Iive ti Gessy 1$5 o Sombrinhas modernas em gorgu-Casaquinhos listados para Moças 15$000 Colchas íustã t para solteiro 12$000 Sabonete Palmolive, Realce, Col- rão chamaloteCasaquinhos Bordados para Moças 17$000 Colchas íustão mercerlsadas para gate, Godiva e Cheramy 1$ 00 Escova para roupasPullowers para homens, a começar de 10$000 solteíro 15$000 Rouge Adoração 2$000 Boinas de pura lãPullowers de lã, para homens 22$000 Colchas brancas para casal 16$000. Rouge Realce, com pluma 1$700 Carapuças para chapéos
E milhares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praçaPrefira a OASA OR l-BJN 'l�AL e o lucro será vosso:

Vendas só a dinheiro.. Rua Conselheiro Mafra, 15 - Florianópolis
O NAZISMO NO SUL EMPREGADA

Precisa-se de uma empre-
gada para pequenos serviços
domésticos. Tratar à rua
Almirante Lamêgo, 144.

5vs-2

�çf NÃO TEM O DIREITO
DE FICAR ASSIM!

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

PILULIiS DE VI!� DR. ROSS
E' uma
«tudo

jogada de Sindicato dos Empregados no
ou nada» Comércio de Florianópolis

Assembléia Geral Ordinária
a- CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. Presidente e de conformidade com

o § 1.0 do artigo 22 dos nossos esta��tos, ficam ,os, s�s.associados convocados para a Assembleia Geral Or-dí.ndr-io ,

no dia 16 do mês corrente (sábado), às 19 horas, em

nossa séde, à rua Conselheiro Mafra, n.O 35 (sobrado),
afim de se eleger a nova Diretoria e Conselho Fiscal
para o biênio 1942/1944.

Não tendo havido número legal para a realização
da eleição em primeira convocação, ficam os associados
notificados de que a assembléia, ora convocada, fun
cionará com qualquer número.

Serão suspensos os direitos dos associados que tive
rem faltado a três reuniões de assembléias sem causa

justificada. na fórma da letra "a" do § 1.° do artigo
12 dos Estatutos.

Florianópolis, 11 de maio de 194c:-:i .
FRANCISCO ALTHOFF, Secretário.

Moscou, 14 (United) - O exérci
to russo está lutando viloenta e

tenazmente, nos ensaguentados
campos de península de Kerch,
contra furiosas investidas das fôr
ças alemãs, que empreenderam,
por todos os meios de ataque, po
derosa ação ofensiv�, o que consti
tue deseperado esforço para recu

perar a iniciativa, que lhes foi ar·
rebatada há seis meses pelo mare

chal Timoshenko.
Os despachos dizem que em qua.

se todos os pontos os alemães fo
ram obrigados a recuar para às po
sições de partida e que, mesmo

nos pontos em que conseguiram fa
zer algum avanço, ainda não en

traram em contacto com as princi
pais' fortificações russas. Se a opera
ção nazista tem por objetivo expe
rimentar o poderio das fórças rus

sas, servirá ainda mais para pro
var as tropas alemãs, pois os cír·
culos soviéticos bem informados
estão francamente convencidos de
que o ataque alemão e as conse

quências da operação constituem
para Hitler uma jogada de "tudo
(lU nada". Se não puderem quebrélr
as linhas com êsse supremo esfor
ço, os alemães, segundo se presu
llle, terão perdido a guerra.

• Poro suavizar e rejuve
nescer a pele, há um pro
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO. Aveluda a pele,
com bate espinhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
sólido ou líquidO. A_ -.-d,i!!<'"8RATIS II

Quer receber ótima supresa ?
que o fará feliz e lhe será de
grande u tilidad o'? Escreva para
Brandão-Caixa Postal n' 2801.
Rio de Janeiro, (Selo para res

posta). lOvslO

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

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

nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA, - Rua Traiano. 12.

ri o_o. ,
3

10$000
13$500
2$000

14$JOO
5$000
4$000
6$000
2$000
15$000
9$000
10$000
6$000
7$000
2$500
10$000
2$006
4$500
2$500
2$000
2$800
3$400

4$500
5$000
4$000
9$000
4$500

10$000
2$500
7$000
35$000

25$000
5$000
8$000
7$000

_- ---- ---__...

4$000
3$000
3$800
2$000
3$300
5$800
3$500
3$000
1$200
9$000

Rio. De Rubem Braga. (copyri-I
- estudo das atividades dos

ght da Inter-�meric:ana) - E' ím- quil'l:ta-colunis�as brasileiros, ínte
pressionante esse livro que o te- grallstas ou nao.
nente coronel Aurélio da Silva Py, Certamente o cargo ocupado pelochefe de polícia do Estado do Rio autor, ao mesmo tempo que lhe
Grande do Sul, publicou sob o tí- fornece elementos únicos para o
tu lo "A 5a Coluna no Brasil" e estudo do quinta-colunismo lhé ím
sub-título "A Conspiração Nazi no põe reserva em muitos assuntos.
Rio Grande do Sul". O valor do li- Não é dificil imaginar que êle não Ivro está na documentação que êle "esvaziou o saco", e achou conve
apresenta. Ouvimos declarações niente deixar de dizer muita cousa.
de nazistas presos, lemos cartas Se faço esta observação é porque,trocadas entre chefes pardos, foto- como já disse, o livro poderia Ie
grafias, fichas, boletins internos, ar- var um leitor desavisado a sub-es
tigos de jornal da Alemanha e do timar o perigo do quinta-colunisBrasil; ouvimos discursos, toma- mo, por não tomar conhecimento
mos conhecimento de lutas de gru- de suas atividades a cargo de na
pos no seio do Partido, assistimos cionais. Tenho uma pequena expe
ao "Boycott" de casas comerciais, riência do assunto. Já me aconte
ao aproveitamento da religião, às ceu, quando escrevia contra o na
atividades do consulado, à ação da zismo, encontrar pela frente na
imprensa, à propaganda nas es- cionalíssimos integralistas. E mes
colas. mo no Rio Grande do Sul, quandoNo Rio Grande do Sul, com efi- mostrei a insolência de um profesciência que seria de desejar em sor alemão, quem me surgiu pelaoutros lugares, as autoridades en- frente foi ... um prefeito munici
frentaram o perigo nazista. De um paI.
lado a polícia, chefiada pelo tenen- Não acredito que seja util esconte coronel Py; de outro lado a Se- der fatos como êsse, nem acredito
cretaria da Educação, a cargo do que "esquecer" seja sempre uma
sr. Coelho de Sousa. Trabalhando bôa política. Aí está o caso da
paralelamente, às vezes se auxi- França. O Partido Nazista contava,liando, esses homens têm feito dentro dêsse país, pouquíssimosmuito. E' apenas justiça dizer que membros e não tinha apóio em

êlEjf começaram a lutar contra o nenhuma zona de colonização, comonaJismo antes que essa luta fosse acontece entre nós. Entretanto,iniciada em outras regiões do Bra- isso não impediu que a 5a Colunasil. E' verdade que antes deles o fosse bastante forte para abrir to
perigo nazista foi denunciado pela das as portas ao exército inimigo.imprensa, logo no início, quando Foi graças aos seus elementos fran
para muitos jornalistas era p�rigo- ceses - muitos deles da mais alta
so fazer frente aos camisas pardas. responsabilidade na imprensa ou
Os camisas verdes lançavam-se no govêrno - que a 5a Coluna
com fúria contra os que falavam venceu na França. Aí está o pontoem perigo nazista; e aos camisas importante, sobre o qual vale a
verdes não faltavam, em certas pena insistir: o que caracteriza a
épocas, meios de intimidade muito 5a Coluna não é o espião estranjeieficientes. Sim, houve um tempo ro, não é o "sudeto": é exatamente,
em que "quem não era integralis- o nacional, é o traidor conciente ou
ta era comunista" - e ser chama- inconciente.
do de "comunista" é alguma cou- Não estou fazendo, com isso,sa um tanto incômoda. Muitas pes- nenhuma restrição ao livro do tesóas que mais resolutamente en- nente coronel Py; apenas procurofrentaram a 5a Coluna no tempo esclarecer que êle encara sómente
em que ainda não existia essa ex- uma parte do problema. E o quepressão até hoje sofrem consequên- mostra é da mais alta gravidade .

cias de sua ousadia. A documentação, já disse, é im-Vale a pena desde já fazer esta pressionante, e não deixa margemobservação sobre o livro do tenen- a nenhuma dúvida, não permitete coronel Py: êle não nos dá uma que ninguem mais possa, no futuvisão geral das atividades da 5a ro, tomar ares de ingênuo ou "iluColuna no Rio Grande do Sul. Um dido". Fica provado da maneiraleitor desavisado poderia supor, ao mais farta e completa que a polítifim da leitura, que o perigo se re- ca do nazismo no Brasil é uma posume nos alemães e nos chamados lítica de conquista. Lêr êsse livroteuto-brasileiros. Para fornecer que a "Globo" apresenta em bel�uma visão geral do problema, fal- edição, não é apenas util mas neta pelo menos o seguinte, ao livro cessário a quem tenha aigum intedo tenente coronel Py: rêsse pelo problema mais grave- estudo das atividades fascis- que o Brasil defronta hoje probletas na "colônia" italiana e entre ma que envolve a sua própria sorobrasileiros; te como nação livre.

Quero encerrar êste rápido co
mentário com estas palavras do
prefácio, muito oportunas no mo
mento em que não falta quem pro·
cure insinuar, ou mesmo diga cla
ramente, que com a prisão de al
guns espiões o perigo está liquida
do. Palavras de uma autoridade:
"Mas, de qualquer forma, o pe

rigo não está conjurado. Pelo con
trário: aproximou-se de nós no dia
em que o Eixo declarou guerra aos
Estados Unidos. E só desaparecerá
quando a base levantada em Ber
lim fór desmontada até o seu ali...
cerce".

Não $abe que a diarrhell é
um perigo para a sua vida.
A mamãe porém sabe que
nesse caso deve dar - lhe
immediatamente Eldofor,�io,
o remedío sem igual' contra
esta terrível doença.
Para combater as

nada existe melhor
que os famosos
comprimidos de

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Manteaux-Boléros-Capas
Modelos de alta elegância e distinvão

Agasalhos de inverno Gabardines-Sobretudos

RECEBEU
IIA �ODELARII

AW

4 o BSTADO:-- Sábado. 16 de Maio de 1942
................� ��..�.���

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

respiram desinflammam logo as
membranas irritadas.

para senhoras, homens e criancas Caasquinhos de criancas. Novidades

Grande stock-Mínimos preços pelos menores preços da praça

2.� IO:�!:�i�S (I��rn!�.?!��Ple�sluzCd���, 0\Americana) (Serviço Especial) japonês sentia-se em sua casa
- As notícias que chegam do na mais absoluta segurança. i

Ocidente e do Oriente revelam Tóquio, Iocoama, Nagoia e
um fato da maior importância Kobe foram surpreendidas com

para o desenvolvimento da lu- uma defesa anti-aérea pratica
ta, um fato vital: a crescente mente ineficiente. Os 60 aviões
superioridade aérea dos Alia- americanos voaram baixo, per
dos. O gigantesco esforço da maneceram mais de duas ho
indústria de guerra começa aras sôbre o território japonês
dar os seus frutos. Muitas vi- e despejaram suas bombas sô
cissitudes podem ainda sobre- bre fábricas de aviões, estalei
vir, mas é inegável que êste ros e cais. A própria "Transo
ano de 1942 ficará assinalado cean" se encarregou de confir
por uma transformação da mar o fato de terem sido atin
mais alta importância' O� céu? gidas instalações industriais e

passam para o contrôle ihs de- não sómente "escolas e hospi
mocracias. A RAF já despejou tais" como a princípio alega
mais bombas sôbre a Alema- ram os japoneses.
nha que a Luftwasse sôbre a Tornou-se claro, assim, que
Inglaterra - e dia a dia 0S os japoneses tinham mandado
seus ataques se tornam mais quasi toda a sua frota aérea
terriveis. No último discurso para a ofensiva. O terror de
Hitler passou o recibo, prome- novos "raids", terror evidente
tendo um' desforço. Na frente no tom de voz dos locutores da
russa a aviação nazista estava, rádio japonesa, obrigará sem
a princípio, em evidente supe- dúvida as autoridades a imo
rioridade, e isso foi o que con- bilizar na ilha um grande nú
tribuiu em grande parte para mero de aviões que estavam
que os exércitos pardos chegas- sendo empregados no ataque.
sem tão próximos de Moscou. Os informantes mais dignos de
Agora as asas vermelhas dos crédito avaliam em 5 mil o nú
Soviets surgem aos enxames, mero de aviões japoneses de
e não contentes com a igual- combate no início da guerra.
dade afirmam cada vez mais As perdas até agora são calcu
a superioridade sôbre o iními- ladas em 1.100 aéroplanos. A
go. O fato, entretanto, que produção certamente aumen
mais impressiona a opinião tou, sendo possivel que neste
norte-americana é a revelação momento o Japão tenha mais
da fraqueza do poderio aéreo aviões que no dia do ataque a

japonês. Pearl Harbour.
As espetaculares vitórias ini- Sabe-se, porém, que o ritmo

ciais de Tóquio perdem a sua da produção norte-americana
significação em face do recen- é muito mais acelerado. Além
te "raíd" americano sôbre as disso, posto de lado o fator
próprias ilhas. 1!:sse "raid" te- "surpresa", os aviadores [apo
ve, antes de tudo, um espan- neses começam a experimen
toso efeito moral. Para com- tar revéses. Pode-se afirmar
preender isso é preciso recor- com segurança que em Nova
dar que desde muito antes do Guiné, na Austrália e em ou
nascimento de Cristo até hoje tras partes do Oriente a supe
nunca o povo japonês sofreu rioridade aérea dos aliados já é
um ataque inimigo em seu ter- um fato, embora os japoneses
rítórío, Dias antes do bombar- possam gabar-se de uma pe
deio os japoneses zombavam quena superioridade no Golfo
alegremente da possibilidade de Bengala. O tempo trabalha
de ser bombardeada uma ci- no Oriente a favor dos aliados,
dade nipônica. Até o momento e trabalha com uma velocída
em que, no céu primaveril, sô- de que êles mesmos não ousa
bre as cerejeiras em nôr, os vam esperar. Com cêrca de 20
�"mbard.eiros amerieanos sur- pequenos porta-aviões os Japo-

Mamonas e Nozes ICompramos qualquer
quantidade.

Ofertas à: INDÚSTRIA
ÓLEOS, TINTAS E
VERNIZES, Ltda.

Tijucas - Santa Catarina

.II

A Agonia da Asma
Aliviada{- em� 3 Minutos
Em 3 minutos a nova receita - Mandaco

- começa a circular no sangue, aliviando
os acessos e 08 a ta q ue 8 de asma. Em
pouco tempo, é possivel dormir bem, respirando livre e facilmente. Mandaco alivia-o,
mesmo que o seu mal seja antigo, porquedissolve e remove o mucus que obstrúe as
vias respíratorías, mi n a n d o a sua energia,arruinando sua s a ú de, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mandaco tem tanto
êxito que garantimos aos pacientes respiração 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. ,

Mendaeo ":0:::::.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Caixa poltal - 37

Rua Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-a.gentel no. principal.

muncípio. do E.tado.
17P.

V.S. J A' PENSOU NO FU- I
TURO DE SUA FAMILIA ?
Vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes n;> 15. Rio de Ja
neiro. e institua uma

I
PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros.
assegurando-lhes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

Catarina; O.ABRAHAM,
rua Cons. Mafra, 9_
Diariamente, das 8 às

11 horas. Aos sábados,
das 14 às 17 horas.

30 v. alto - 6

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Ruo. Trajano, 16. V-H

neses conseguiram certas van

tagens iniciais que, todavia,
nada têem de decisivas.

É preciso esclarecer que a

capacidade de 20 porta-aviões
japoneses é igual a de 6 porta
aviões norte-americanos.
A-pesar-de todos os seus bri-

lhantes efeitos, que tanto im- S. PAULO - Rua Prates, 43 - �Caixa 4063.
pressionaram a opinião mun- Todos os rádios têm alcance mundialdial, o certo é que o primeiro em ondas longas e curtas. Garantia"golpe" japonês, fruto de uma de 2 anos.incrível traição, não deu os ce-· AVA _ GIadiator 5 val v. 530$suItados que Tóquio esperava. 7 vaIv 59::1$ para pilhas 500$, paraOs Aliados se erguem, for�es, GLADJATOR&\Vf/k-. acumu'lador '700$.dispostos a'passar d� defer-siva Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Cona Ul�a terrível of�nslva! de A(I �e sertos peça orçamento.o prnneiro e terrível raíd sobre I

'

as ilhas foi eloquente 8�al. _... ..........-..__.._1IiID

10 v. alt.-9

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Das 9 às 12 horas-v-cock-tail dan
sante, em homenagem à nova Dire
toria da Sociedade Catarinense de
Medicina.
As 12 horas-almôço na séde social.
A�tarde - competições de Tênis e

Basquete.
A noite - "soiree". oferecida aos

sócios do Clube.

HORA D() CALOURO -- As inscrições para
êste programa encerram-se sexta-feira pró
xima, às II horas. Pede-se aos Interessa
dos se diriiam à Relojoaria Morilz, onda
Jhes serão prestados melhores esclare
cimentos. x

Antônio Matos ftrêas
Belmira Silveira, Pedro e Noêmia Goulart, Antônio Matos (ausen

te 1. José e Luiza Matos (ausentes), Jací Matos Arêas, José Matos Arêas
(ausente). .ToeI e Edith Sousa, Júlio e Arcinoé Silva (ausentes), avó,
tios, irmãos e cunhados de ANTôlIO MATOS ARf:AS, vítima, no cum

primento do dever, do brutal atentado ao "Parnaíba", convidam os de
mais parentes e pessôas de suas relações e, bem assim, todos, os que fo
ram amigos do extinto, para assistirem à missa, que, em sufrágio à sua
alma ,mandam rezar na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco,
nesta capital, dia 19 do corrente, terça-feira, às sete e meia horas. Pro
fundamente penhorados, agradecem a todos que comparecerem a êsse
ato de piedade cristã.

IMPORTADORA AVA - RADIOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:óumo nSPERTINO
Re<Jaçio e Oficlnu 1 Rua

João Pinto D. 13

�eL ).022 - ex. potitallJ9
-

�ATUR.A8

Na CapitaIs
Aum•••••••••••• 10$008
Semestre -- •••• !5$000
Trimestre •••• • • 15$000
1161 •••••••••••• 1$000

No IDterfor.
Aumo ..•••••••••• 15$000
Semestre ..• •••• lO$0OI
Trimestre .. •• • • I0$00O

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu.
blkadoa. não serão devolvidos

A direção não se responsabl.-

I
üza peJos conceitos emitidoe

�
DOfJ artigos aasiDadoe

�

PIANO
Vende-se um piano. BORO
em ótimas condições. l{u�

Esteves Junior, 48.
SINDICA'fO DOS TRABALHA
DORES NO COMÉRCIO AR
MAZENADOR DE FLORIA-

NÓPOLIS
IMPOSTO SINDICAL

De ordem da Diretoria, levo ao

conhecimento dos srs. empregado
res e empregados que êste Sindi
cato efetuará, durante o corrente
mês, até o dia 31, a cobrança do
Imposto Sindical correspondente
ao ano de 1942, de acôrdo com o

decreto n. 1.402, de 5 de julho de
:1939.
Florianópolis, 4 de maio de 1942.
Frederico Manoel da Silva FO •

.1o tesoureiro

\

Eis como banir
o entupimento dos
RESFRIADOS

;,�A �') �
�.r_-,( Nar,izentupido fá-la sentirJ.:J se desditada? Para rápido
alívio pingue umas quantas gotas
de Vicie Va-tro-nol em cada narina.
Ao espalhar-se o Va-tro-nol rapida
mente pelos condutos nasais V.S.
sente como suas membranas incha
das se contraiem. A irritação desa
parece, a estorvante mucosidade
desprende-se. Nuns segundos, V.S.
respira facilmente de novo.

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

Móveis perfeitos e mo·
dernos de imbúia com
pensada. de canela.

de pinho, etc.

lIIii "m

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ii 883)A8 I• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
: encontradas nos balcões da :
I Casa SANIA BOSA i• •

: Diáriamente recebemos novidades :
: Rua felipe Scbmidt; 54-fone 1514 :
• e,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AgradecimentoViuya Alcides Barreto da
Silva, profundamente com

pungida pelo rude golpe por
que acaba de passar, com o

falecimen to de seu esposo,
ALCIDES BARRETO DA SIL
VA, vem, sinceramente, a

gradecer, aos funcionários
dos Correios e Telégrafos e

demais amigos do e,xtinto,
as provas de carinho e ami
zade manifestadas quando
de seu falecimento. A todos,
a sua gratidão. 3vs·3

'.e LIl
5

• w ssr ma

I

-

Cornpan�ia C Aliança �a Baía B
Fundada em 1810 Séde: BAIA

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Seguros Terrestres e Marítimo,",

-

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
" 54.700:000$OClO
II s,929.7 19:000$000
II 28.358:71 7$970
II 85.964:965$032
II 7.323:826$800

e terrenos) II 22354:000$000

I

I

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

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO .

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauper.dos,
E.gotados, Anêmicos, Mi••
que criam Magrol, Criançlll
raquíticII, rec.b.rio I toni-
ficação g.,,1 do orglnilmo

com o

Sa ngue n 01
Llc. D.N.S.P. n- 199, de 1921

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. t>reciRo de agentes e re
presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postar, 3717 -SiPaulo.
;e

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 & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catx« postal IQ- TeleDhoMI083-1:.nd. ra. cALLlANÇA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí, IBlumenau e Lccres.
'*"PP' 5 E4

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

(Defronte à casa Hcepcke)
, mlft'2 •. • .,* 2'4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II

iii[I

,oi
II'

:11
'II
'I

,II

1,'

6
a.i

8 E8'100- Sábado. 16 je Maic de 1942

Impressões - As leis trabalhistas - O segredo de uma grande indústria - Em cada
operário, um cooperador sincero·· Método e disciplina; afeicão e amparo

Um tirado em

o banho
José Menino

de mar.

Grupo de operários da Fábrica Lupo nos cáes,

após uma excursão a Bertioga.

gência, para que os produtos recebam,
em gráu crescente, a perfeição que os

torna pt-eí'er.idos e Insuperáveís em todo
o país e até no estrangeiro. Nunca foi
tão sábio o ditado: "amor com amor S8

• mos,

UM Dlft COM OS OPERARIOS DA FABRiCa «LUPO»,
NA MAIS LINDA PRAIA DE SANTOS

o jornal moderno não se contenta com
I
ela perfeita de que o descanso para o cor

os fatos cor_riq"eiro� da vida. diária. Em

1
po é, taml�ém, fa:'tor de revigoramento

busca do ínéd íto, vai onde haja um acon- para o espu-lto e fonte de redobrados m

tecimento expressivo a assinalar. Eis cent.ivos, quando não fosse o meio direto

por que o i-aporter quis viver. um dia com e cristão de humanizar o trabalho. Pois

os operários da fábrica de meias "Lupo", I se as próprias máquinas necessitam dp

de Araraquara, em gôzo de férias numa
I

per-iódico repouso, para reajustamento de

das mais belas praias ele Santos,. e sen- I peças e correção ele desgastes na turais

tir-lhes uma impressão - f'óra ele con.- i nas parte movediças, com o fito ele lhes

varições ou de frases estudarIas ... che í- 'gal'antlr a durablllrlade em estado de

r-ando a entrevista... Uma impressão' eficiencia, como compreender que entes

capaz ele confirmar, ou não, para certos

I' humanos, consul,:,inclo-:e no díspendio
pontos de vista, as virtudes do sont.ido dJUtU1'110 ele encrg ias. n ao clevessem ler

novo que os bons amigos das classes o seu descanso?
o])reil'as sempre sonharam para elas, nas

I
As ligeiras constderações dêste paren

suas r-elações com o elemento patronal. tesis, que refletem com justeza.o que já
E' fóra de duvida que, com o advento era do nosso conhecimento, indicam que

da nova ordem no Brasil, e com o are- o repor-ter não imaginou ter de se S'LU'

jamento da mentalidade até então dorni- preender C0111 revelações sensacionais, no

nante, facultando-se ao trabalhador a con- seu contacto com os esforçados colabo

quista de prerrogativas que eram pura radares da indústria triunfante da Ara

utopia no passado, - as leis de proteção raquara. Apenas desejou verificar até on

ao operário tiveram de vencer, em cer- de chegava a identidade de pensamentos.
tos casos, a relutancia dos retrogrados, E, se surpreza houve, e agradabrusslrna
pondo abaixo a muralha do egoismo e, por sinal, e'fIsa foi a de ir encontrar OE

com ela, a esdruxula concepção de que o operários da fábrica "Lupa" - constitui

homem do trabalho não era mais que dos de não poucos casais, numerosas ,e

uma máquina de produção ... Nesse nu- nhoritas e muitos rapazes, ao todo cêrca

mero - bem que o sabemos - não es- de cento e sessenta pessoas - magnifi
teve jamais incluida a fábrica a que ora camente instalados num dos bons hotés

aludimos e cujo operariado já gozava, da praia José Menino - o "Palace Hotel".

em bõa parte, e havia muito, dos bene- E, para que a surpresa fosse ainda mais

fícios da moderna legislação - quer no agradável, - a informação de que as fé-
paga". Operário e patrão têm deveres re

trato com os patrões, quer na inteira se- rias, assim esplendidamente gozadas, não cíprocos: um trabalha e produz, o outro
gurança de seus elireitos, quer nos cuida- afetavam os vencimentos do pessoal. li',);

paga e dirige. Mas há um outro dever,
dos ela assistência, espontaneanlente pro- um operário lTIOÇO, arnraquarense, quem ele que as leis não podiam cogitar, - o

porcionada. Desta maneira, as leis de nó-lo afirmou, acrescentando, na palestra dever da amizade, a correspondência da

proteção, que enobrecem o atual regime com O reporter: dedicação. Neste particular, não preciso
do país, foram encontrar, na importante - "A fábrica "Lupa" não costuma Ia-

dizer-lhe que a fábrica, "Lupa" conta em

e popular indústria araraquarense, am- zer alarde dos benefícios com que corres-
cada auxf liar um cooperador de seu 1)1'0'

biente mais que propício à sua plena ponde à profunda amizade que todos nós
gresso, da supremacia ele sua produção.

execução, sem necessidade de quaisquer lhe dedicamos. E nem teriamos corno
Homens democratas, os donos de "nOSS3

alterações nas suas condições ou hábitos agradecer-lhe o trato que nos dá e o ca-

correntes de trabalho. As férias _ agora rinho de que nos rodeia _ senão com fábrica" não se pejam de misturar-se com

obrigatórias e taxativas na lei _ foram a decisão de todos nós, e em que sempre
·os seus obreiros e colaboradores. Ainda

sempre consideradas na fábrica "Lupa", nos achamos, cada qual no seu p08'0 cu agora mesmo, olhe o senhor para aquele

que nunca deixou de ter em alta conta a na sua especializac;ão, de empregar o me.
canto de praia: - lá está o nosso chefe

saúde de seu pessoal, a par da conciên- lhor de noSSO esforço e da nossa inte.Ji- a banhar-se juntamente com o pessoal,
participando dos jogos e da alegria co-

na manufatura, dedicando-se com amor e

continuidade à mesma tarefa, a110S a í'Io,
orientados por técnicos eh; insaciável sôde
de aperfeiçoamento, mas, e principal
mente, porque - em cada vitória do

produto, O operário como que sente, como

que vê refletir-se a sua própria ví tórta
ele obreíro e cooperador!
As férias decorreram num vivificante

ambiente de camaradagem e satisfação.
jmprovízaram-se passeios aos pontos
pitorescos de Santos, e nem foi esquecida
uJ11a excursão à Bertioga, em lancha es

j_Jecialmente fl'elada, com bondes especiais
para o transporte ao embarcadouro, tudo
sob a direção ele um "chefe de carava

na". Um grande salão do "Palace Hotel"
foi elestinado às refeições dos hospedes
da fábrica "Lupa", servidas diariamente

por doze garçons, num entrecruzar cons

tante de boas pilherias, transbordantes
de ótimo bom humor.
A estação de descanso terminou com

um baile, que foi a festa máxima dos
cara va nístas, e nele tomaram parte ou

tros hospedes elo hotel, em "causa co

nlU111" COll1 as senhoritas e os rapazes da

"Lupa". Se não havia o luxo estonteante
das reuniões ela grande élite, havia ele
sobra. em compensação, a alegria fi-anca
e saudável dos participantes e a sensa

cão ele um ambiente elistinto, de elevação.
A êsse moço. que assim nos falou, não anele se requerem maneiras e costumes

precisavamos. é claro, pedir uma "im- apurados - que preparam a mocidade

pressão" . " l!:le soube resumir-, em pa- para seus triunfos na sociedade.
lavras singelas que nos permitiram apa- Se está ele parabéns a fábrica "Lupa"
uhar o seu pensamento, o que um no- por ter proporcionado ao seu pessoal os

bre coração tinha para dizer sôbre o sen- dias felizes e inesquecíveis que fez viver

tido novo das relações entre patrão e em- na linda praia José Menino, - de para

pregado, nessa admirável porfia de dedí- bens estão, também, os seus operários,
cações que é, afinal, o segredo do sober- porque souberam fazer-se merecedores
bo triunfo das meias "Lupa", para ho-

II
dessa inconfundível prova de apreço.

mens, - porque contam não só com ope- T ausento do «O Estado de E-
rários que mais e mais se especializam Pau'o», de -6-5-42

Irmandade do Divino Espirito Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Santo e Asilo de Orfãs Limitada
((S. �(Dti�P:LIO» Banco de Crédito Popular e Agrícola

Devendo realizar-se, nos de S nt (t
D

'Idias 24, 25 e 26 do corrente, I a a anna
a festa do Divino Espirito Rua Trelsno n.O 16 - Séde própria. ·1
Santo, que obedecerá ao pro- Regístrado no Ministério da Agricultura pelo Certíücado
grama infra,

- de ordem do n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Irmão Provedor convído 01' Endereço telegráfico: BANCREPOLA
fiéis em geral a assistirem CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição
a ela. FLORIANOPOLlS
Dia 15 li 23 - Novenas às E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

18,30 horas; Emprestimos - Descontos - CobrançasDomingo de Pentecostee:
às 6,30 horas, Missa. com "

e ordens de pagamento.
comunhão geral dos Irmãos; rem correspondente em todos os Municípios do Estado
às 8 horas, Missa solene, Representa�te da Caixa Economíca Federal para a venda

com assistêncta do Exmo. e dali! Apóllces do Estado de Pernambuco, com sorteio

Revmo. Snr. Arcebispo Metro- semestral, em Maio e Novembro.

polítano, que pregará ao Paga todos o� coupons d.as apólices Federais e dos Estados
E vangelho. de Sa� Paulo. �lDas Gerais e Pernambuco.
Segunda e terça-feira: 1\1i6 I

Mantem carteíra e�peCl�J para admin�st:ação de prédios.
sa, rezada às 8 horas, e ladai Recebe dInheIrO em denoslto pelas
nha às 18,30 horas. melhores taxas:
Durante a festividade ha C/C à disposição (retirada livre) 2%

verá quermesse e leilão de C/C Limitada 5%
prendas, no local do costume. C/C AYiso Prévio 6%
Florianópolis, 14 de tv'\aio C/C Prazo Fixo 7%

de 11342. A
Aceita procuração para receber vencimentos em to-

CANDIDO FREITAS das as Repartições Federais. Estaduais e Municipaifi.
Secretário.

8 v.- 2

aspecto
durante

munícatíva de seus auxiliares. No 'Taba-

lho, porém, voltam a dominar a díscíplí
plina. o respeito mútuo, a nítida com

preensão das responsabil idndes, a máxi
ma atenção de cada um para a sua ta

refa, e isto sem Imposições humilhantes
ou impertinentes, .

mas pura e simples
mente como consequência de deveres
bem compreendidos pela u-abaíhador, na

lealdade e na honra de seus mistéres.

II1stA. trtste, lIIe. amlr?
TeJl. bI"ODqa1te? E.U. eOJa toa"lfJ'r
.B lei et" N0••0 8ellhon
Só te alTa • CONTBATOSS•.

QuAsi meio séculc de�ex1••
têncla é o melhor reclame
da prefêrencia • JUVENTUDE
ILWIORf para limpar, for
tificar c rejuvenescer 08

cabelo.. Elimina a caspa,
tu cessar 1 q a

é

d a dos
cabelos e voltar â eõr
p r iu.: �1 v a os c a be los

I brancos.
sem os tingir;

d' -Ihes v igor f' mocidade.
Não contém sais de prata e

Wl3-8e como loção,
ORATas

Peça-noa Impresso. toM 011 cot
dados doa cabeloa e o melbor aIO
da Ja"..t••• .&1 .

Vidro � CGfNio 81000 ..
..•• OU WIIIor _

lIlI. ,mlml Iml.DU IIlL
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li �Respire com desafôgo!

� �
Bastam algumas destas

-

,._ gotas em cada narina!
.

'" Acalmam a irritação, des
VICK prendem a mucosidade,

VA-,iõ:NÕ!L
Farmácia ((Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

Português, Latim, Francês,
Inglês e Hist. da Filosofia.
Aulas de aperferçoamento
ou de Cultura Filológica,
Preços módicos. Intorma
ções: à Rua Cons. Mafra, 64

Sidnei, 15 (A. P.) - O prí- é tarde, porque a Austrália
meiro ministro australiano sr. está forte com soldados e ap
Curtin, continúa a advertir o roplanos que vieram dos Est�
público de que não se deixe le- I dos Unidos".
var por otimismo exagerado.

O novo ministro da Austrá
lia em Washington, sr. Owen
Dixon, por seu lado, disse que
"é grande o mistério da razão
pela qual os japoneses não
aproveitaram a vantagem que
se lhes apresentava com a fra
queza da Austrália, não há
muito tempo".
As palavras dêsse diplomata

foram proferidas na recepção
dada ao prefeito de Melbour
ne, sr. Beaurepaire. Terminan
do, acentuou o orador": "O
fato é que êles não souberam
aproveitar êsse tempo. Agora

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

Perfumarias.--Artigos de borrachd.

PUDIM MEDEIROS. 8 so
bremesa inegualável, gostosa
fácil de preparar e que to�
dos apreciam.

I

PREÇOS
Garante se a exata observância no receituário médico

MÓDICOS

I

vs-7

(BD31Il
w..�

Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado, frente à Casa Hrepcke).

FONE 1.542

14' Batalhão de (a�adores
Edital de Venda"

Comunico aos interessados que
de ordem do sr. .Tenente Coro
n,el Agente Diretor, acha-se a

venda naquela Unidade o ma

terial abaixo: 1 bilhar, 1 porta
tacos, 12 tacos, 1 marcador, 3 bo
las de marfim, 1 máquina foto
gráfica e 1 fogão econômico.
8. de Castro 1° Ten. Secretário

lOvslO

.................... -
'.1••••••• IA .......

• ,. se..v ce___

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros

-
'

Sao os doces preparados,
Co 'o bom Fermento Medeiro.s

IG.Dr. ('arno
Galletti

I Dr. ALDO AVILA IDA LUZ

I
ADVOGADO IRua Vidal Ramos, no. 30

:..------:

ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1t68.

IAVISO AO POVO (ATARIHE�SE
Alegre- Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às Quartas.

sáoados e domingos

I Aqente em Florianonolis: MARIO MOURA
"

PRAÇA 11) !_IE NOVEMBRO
-

Linha direta Porto

[(UlTRA GIIP'�,
InFU��nln, fEBRi:�._
A acção de Eurythmine é se

gura. Tome-a logo que appa
reçam os primeiros syrnpto-
mas. Eurythmine é inoffen

perfeitamente tolere.-

Instituto de Educação de Florianópolis
BOLETINS BIMENSAIS

Levamos ao conhecimento dos srs. pais, que a Se
cretaria do Instituto já iniciou a distribuição de bole
tins de notas. aos senhores I'llunos. referentes aos meses
de março e abril do corrente ano.

Florianópolis, 8 de maio de 1942.
J. ROBERTO MOREIRA. Diretor.

____.JlCIIii_iIII_mIl!l11Ii11ilii'llllllo'Z!ll!IiIIl������s. alt.-3
,Para

10FIL
limpar metal
i! cristais

PRÁTICO e
ECONÔMICO

C A.LVJ_PAN HA DA V�l TORIA
PartiCipe da CAMPANHA DA VITORIA, usando o mais

empolgante e lindo "V" alado. Jaia fina e original de CRISTAL
LUMINOSO com incrustação de PRATA DE LE,T. BRILHA NO
ESCURO. Envie hoje mesmo 20$000 para receber, pela VOLTA
DO CORREIO AEREO, registrado, o seu" V". Oferta especial
durante a Campanha. Agência Anglo Brasileira de Vendas
- Largo de Misericórdia, Z3 - São Paulo. 6v .• §

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Sábado, 16 de Maio de 1942 7IIh & n •

Londres, (B. N. S.) - A intranquilidade alemã dêstes dias I

de agora, tão diferente da arrogância de então quando Hitler
fazia crer que o esmagamento do mundo estava na simples de
pendência de um gesto seu, denuncia a aproximação da hora
mais temida pelos fazedores de guerras.

Da mesma fórma em que se valem os aliados do fautor tem
po para preparar e completar o desenlace do conflito, como
sempre prometeram e talvez vão realizar mais cedo do que se

previa, estão manobrando o Fuehrer e o seu amedrontado com
parsa de Roma para que chegue retardada ao conhecimento
dos respectivos povos a convicção da derrocada já em cami
nho.

Quando Hitler disse que a preparação britânica e o auxí
lio material norte-americano não impediriam a vitória ale.mã, Iporque esta se anteciparia ao êxito daqueles esforços, bem sa
bia que, se tal antecipação não se desse, a sua causa estaria
perdida. A ampulheta virou várias vezes e os meses se sucede
ram com torturante lentidão para o tirano nazista. E se êle
quiser desculpar-se com os acontecimentos na Rússia, apres
sadores do fatal desfecho, não poderá negar que a iniciativa de
ação já lhe não pertence.

O que está acontecendo desde que o tempo melhorou na

Europa é o que seria inevitável. Enquanto com o mesmo rítmo
prossegue a campanha de contra-ofensiva russa no léste, em
toda extensão da zona de domínio nazista - países ocupados
e a Alemanha mesma - os céus do velho mundo tornaram-se
teatro da ofensiva devastadora da RAF. Os ataques das esqua
drilhas britânicas têm o vulto de um plano sistemáticoa, e assim
como se observa na frente russa a eficiência reduzida da Luít
waffe, também do lado de cá se começa a pensar que ela não
mais existe ...

Os alemães correm de um lado para outro. Não sabem
qual será a cabeça-de-ponte sscolhída pelos comandos aliados
para o início da invasão. Pensam na França. Pensam na Bélgi
ca. Pensam na Noruega. Pensam na Itália. E estão azafama
dos, compreendendo que o ataque" praticamente, já começou.

Hitler, ainda nega, entretanto, aos seus governados o di
reito de falarem em derrota. Usa-o, porém, êle mesmo, tendo
já os seus motivos para assim proceder. Por enquanto, muita
coisa já está no ar ... É a RAI<'. Quanto ao que acontecerá em

terra, êle imaginou e transferiu para o ocidente generais de
confiança e tudo dispôs para reforçar posições com tropas dos
países submissos, como as búlgaras, mesmo com o prejuizo
insanável das reservas de que carece para não ser vencido pri-
meiramente na Rússia. SIGA

J. BRAUNSPERGERti Para. melhores esclarecimentos, com o respectivoFlorian6polis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350 agente autorizado nesta Capital, à rua Visconde de Ouro
iNrt! ........� Preto n ,> 7, das 16 às 18 horas. 7 v. alt.-5

Instrucões para inscricão de cand·d t aI., . Aprendizes Marinh.
I a os

1 ...,.... RequerImento do candidato (feito d _ elros.

'"' d
'o proprio punh )Sr. "mandante a Escola de Aprendize M."

o .

•
.

s allllheu'os(Deíxaj- um espaço de 8 linhas)
.

Fulano �I:ome do candIdato), residente à rua '" .....

n. , bauro de
, devidamente autoriz

.

ou tutor), conforme a declaração que a êste
'

ado por seu pai (ou mãe
'. jun ta desejand'

'

"'scala, para o fim especial de servir à Mal" I' o matncular-se nessa
-'"

_
1111a de Guerra

inscriçao.
' vem requerer a sua

do rné-

A ofensiva aliada

Nestes termos,
,

Pede deferimento.
(Data e assinatura do candidato sobre 2$200 _ sêlo

cação). federal e taxa de edu-
2. - Jlmtar a êsse requerimento os seguintes d
a) certidão de registro civil de nasciment o�ume."tos:
d'

o, e nao pública forma'b) atesta o de vacina (sendo particular tr .', lazer reconheCIda a firmadica);
c) uma fotografia, tamanho 3 x 4 (de frent h-, e sem c apeu)'d) autorfzação d? ,responsável, para alistamento no corp�terno da Armada, redígída nos seguintes termos'

do Pessoal Subal-

Exmo• Sr. Diretor Geral do Pessoal.
.

(Deixar um espaço de !l linhas)Fulano (nome do responsável: pai ou mãe ou tutor
) I ent d

" - anexando o termo detutela pe o pres e ocumento autoriza seu filho (ou tutelado) 'F I
do candidato) a matricular-se na Escola de Aprend' M' ,u ano (nome

izes arll1helros e assentar
praça no Corpo do Pessoal Subalterno da Armada de acõ d ,_

vii'0r.
' 01' o com a leg islação em

(Data e assinatura do responsável sobre 1$200 - sêlo federal e taxa de edu
cação).

A firma do responsável - ou de quem' por êle assine a R6GO _

reconhecida por tabelião.
- devera ser

OBSERVAÇõES
a) as lnScl'içõ;s serão abertas em 2 de maio e encerradas a 31 de Agôstoinclusive, e só serao aceítas quando acompanhadas de todos os documentos exi

gidos;
b) o candidato �eve�á já ter 16 anos feitos OH 18 incompletos em 31 de

dezembro do ano da .íriscr-íção;

c),o candid�to será subn:etido a um exame vestibular constante das seguintes
matél'las; um ditado de 20 lmhas de um livro de autor contemporâneo (ortografiaslmplificad:t:\; duas contas, uma de multiplicar e outra de dividir (um número de
6 algarismos por outro de 4);

d) o candidato que não souber lê!', escrever e contar correntemente não
terá ingresso nas Escolas;

f) o candidato deverá trazer, no dia do exame vestibular um lápis preto
(não será permitido o uso de borracha);

,

g) os índices mínimos de altura e peso, em relação à idade, são os seguintes:
16 anos - 1m,52 - 43 kgs.
17 anos - 1m,54 - 46 kgs.

Éiloca do exame - Primeiros dias do mês de setembro.
Inspecão de saúde: será feita terminado o exame.
Local do exame na Escola, e nos Estados onde não houver Escola será feito

na Capitania do Pôr to.
Local de inspeção de saúde: na Escola, e nos Estados onde não houver Escola de
penderá de providência do Capitão do Pôr to.

Época da matrícula: Só haverá uma época de matrícula, em 15 de janeiro,
Os candidatos quando chamados para exame de admissáo é inspeção de saúde,

deverão trazer recursos para permanecer em Florianópolis, às suas próprias custas,
durante três dias no mínimo e para regressarem às suas moradias, findos os mes

mos, e os que conseguirem matrícula para 1943, serão chamados em janeiro dêsse
ano, só devendo se apresentar na Escola, no dia que fôr marcado em Circular que
lhe será dirigida diretamente para a sua residência.

Nenhum candidato ficará morando na Escola, nem durante o tempo do exa

me e nem aguardando matrícula.
Nota importante - O consentimento para a matrícula deverá ser do pai do

candidato.
Na sua falta será aceito o consentimento materno sendo, porém, neste caso,

exigida a apresentação do atestado de óbito do pai, juntamente com os demais
clocumentos.

O consentimento será ainda materno, se não constar no registro de nasci
mento do candidato o nome do pai.

Fóra destes casos o consentimento poderá ser do Juiz de Menores então de
tutor legal, juntando o termo de tutela.

Em todos os documentos, que não sejam passados por repartições federais ou

municipais, será obrigatório o reconhecimento de firma, a exeeção do requerimen
to do candidato solicitando a sua inscrição.

Vitorino da Silva Maia, Capitão de Corveta - Comandante

Proteção contra fogo e roubo
Cofres encouraçados. Portas fortes
Caixas, Arquivos, Armários de aço, da

Fábrica «Nascimento>} S_ Paulo
Representante para Santa Catarina:

r

Uma portunidade que talvez não volte!
pechinchas da grande venda especial da CASA DAURA

A mais empolgante e sensacional oferta de tecidos de algodão e sedas, dos melhores fabricantes, por preços arrebatadores.
Todas as pessoas que se interessam vivamente em cdquírír tecidos duráveis e baratos preferem a NOSSA CASA.

mesmo, comprando seus artigos para inverno, na grande venda da CASA DAURA
Eis algumas de nossas especiais ofertas:

•

SEDAS Opala estampada » 4$000 Colcha branca PI solteiro » 11$500
Seda Laqué mt. 4$000 Tricoline PI pyjama ,. 4$000 Colcha .reclame • 8$000
Tafetaline de seja, em todas as côres » 5$000 Trlcollue xadrez e listado PI camisa 4$000 Guardanapo PI jantar duzía 1ti$000
Seda Grauité » 6$500 Tricoline de algodão ) 3$200 Guarnições pintadas PI chã uma 33$000
Lingerie cl bolas, art. bom }) 8$500 Zefir superior • 2$500 }) PI jantar l40x140 • 18$000
Sedo Petlt- pois, art. bom » 10$000 Fustão pelucia, art. bom » 4$500 » PI jantar 140x140 » 20$000
Seda e lã, largo 0,90 » 18$000 Merinó preto, largo 080 »4$800}) PI jantar 140x180 » 24$000
Gabardine de seda » 10$500 Crepe preto de algodão »4$500 » PI jantar 140x230 e 1 dz, de guard.» 32$000
Seda-givré, art. pesado I) 11$000 Brim infantil »2$800 »Xadrez escuro PIchá ) 24$000
Seda frizotine CI lã » t 3$000 Cubano " 2$too Tapete de veludo PI quarto c 2-1$000
L' i I» 8$000 Tecido PI colchão, largo 1,40 » 5$000 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um 33$000L���:�!: l�:�����.d���rt. lavave • 8$000 Tecido PI colchão, largo 0,80 »3$500 .\1ALHAS, ARMARINHOS E ARTIGO PARA HOMENS:
Frizotine superior ) 8$500 Tecido PI colchão » 2$500 Sobretudo, todo forrado a seda um 150$000
Lumiér em todas as côres, larg. 0,90 � 12$000 Tecido cordoné PI cuéca » 3$1'00 Sombrinha de trlcol. cI cabo comprido uma 22$000
Seda PI camisa, art. bom » 10$000 Tecido PI cortina, larg 1,30 Jt 8$000 Idem de tric. cI cabo comprido PI mocinha }) 16$000
Seda granité cl lã

) 9$500 Tecião PI cortina, largo 080 7$500 Sombrinha de seda e linho, art. resistente • 25$000
Seda branca natural PI camisa, larg, 0,95 » 16$000 Toa}lhhas lisas PI rosdto 3$ 4$

uma 2$$000 cCOletin�Oh ded malha PI rapaz . um 5$000
Fustão de seda • i 0$000 Toa as PT rosto e , , e 5 ooo asaqurn c e malha PI menina » 7$000
'I'atetã xadrez » 8$000 Toalhas Alagoanas PI banho, uma 12$000 Casaco de malha PI senhora II 12$000
Tafetá moiré, art. fino » 12$GOO Toalhas Alagoanas PI banho, tam. grande ». 18$000 Pulover art. bom PI rapaz » 14$000

ARTIGOS DIVERSOS Toalhas brancas lisas PI banho uma 7$000 Pulover cI feixo e manga PI homem »25$000
Lã fina PI vestido mt. 18$000 Ftló PI mosquiteiro, larg. 4,50 mt lf$ooo PUlover cl feixo e manga PI homem »20$000
Cacha cI pelúcia (Reclame) » 2$81)0 Casemlras PI ternos, lindos desenhos corte 90$000 Coletes de malha cl manga » 20$000
C • 5$000 MESA E QUARTO Blusas de malha Pl senhora uma 20$000achá xadrez, typo de lã

2$5 Atoalhado branco e de cores, largo 1,40. mt 5$500 Blusas de malha PI senhora 15$000Pelucia lisa art. bom J) 00 . »

Cachá cI flanela, art. superior
• 4$500 Cretone de cor, largura 2 metros »9$000 Pulover listado PI homem um 12$000

PI» 4$000 Cretone de cor, largura 1,40. »6$500 Pulover sem manga PI homem »15$000P:l��:: �I �i;j��� art bom
3$200 Cretone branco typo linho, largura 2,20 » 8$500 Puloverslnho PI rapaz » 12$000

Linho e seda xadrez PI saia • 14$000 Cretone branco typo linho, largura '2 metros» 8$000 Pulover de pura lã PI homem, de 30$, 35$ e 45$000
Cachâ xadrez, superior

» 5$500 I Cretone branco typo linho, largura 1,40 » 6$000 Capas felpudas PI criança uma 1'5$000
Fustão estampado

» 4$500 Cretone Roya.l, largura 2.20 » 12$000 Capas lisas PI criança II 1 0$000
» 3$800 Cretone Royal, largura :2 metros »1 J $000 Pasta Kolínos » 3$300t�nhh() estampaddo, artt. sf.uperior » 5$500 Cretone de linho branco, largura 2,20 »18$000 Sabonete Lifebuoy um 1 $500n o estampa o, ar. IDO
» 2$500 Cobertores meia lã PI casal um 52$000 Leite de Colonia vidro 5$800t!nho cI bola » 3$000 Cobertores Paulista PI casal J) 27$000 Blusas Swing uma 10$000�nom estampado 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro • 24$000 Malas PI viagens de 22$, 26$ 'oIto$OQOLmom liso
l) e CJ

Luizine tyno Inglesa
» 2$000 Cobertores xadrez PI casal » 19$500 Pasta de couro PI colegiaes de 12$ e 15$000

C l) 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro l) 16$000 Maletas PI trabalho de 6$, 7$ e 8$000C�n�� gr�nité, larg 0,80 » 4$500 cCObbertores ddezenhh8ddos PI ca��l. l) 20$500 LBigbasdde bodrracha d
uma 1$500

Crepon PI kimono, larg. 0,130 :t 3$800 o ertores ezen a (JS PT so elro »17$000 a a ores e organ y bordado um 4$000
Chitão CI bonecos, art, bom » 4$000 Cobertores PI bebê de 7$ e 9$000 Cintos de vidro PI senhora »7$500
Opala lisa

» 2$200 Colcha de veludo PI casal (s ó este m�s) uma 27$000 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena 4$500
:t 3$000 Colc.!:ta de fustão PI casal )) 21$000 Porta-nickel de couro um 3$000Opala :arg �,8� » 3$800 Colcha de fustão PI solteiro » 16$000 Talco Ross lata 2$900

�:���e��� m'::is:ade 10.000 metros de retalhos de pelúci a esttlmpadll, que estamos vendendo durante êste mês á titulo de reclame. Recehemos milhares de outros artigos
qlle sómente com uma visita à NOSSA CASA, V. S. poderà certificar-se do que afirmamos. O povo de Florianópolis encontrarâ, pois, na CASA DAURA os artigos de qu�

. necessita em seus Lares e para uso pessoal, sempre com li mais absoluta garantia de durabilidade, junto a uma conveniência de preços realmente 'apreciâvel.

Economize, compiando na CASA DAURA, à rua Felipe Schmidt, 19

As

Façam o

EU?

I �/'
('- Soffrimentos inuteis
.j

Sentir dôr de estomago é
coisa a que ninguem escapa.
Uma sensação de pesadume,
as eructações, os azedumes,
todos esses indicias de uma

digestão difficil não devem ser

descuidados, pois a leve indi
gestão de hoje bem pode
degenerar na gastrite ou ulcera
de amanhã.
Logo que sentir o mais

pequeno incommodo digestivo,
OICESTÃO", ASSEGURADA>... *".. " .. -,]J'.,

'

com
' ..

".�

�ÂC;MESIÂ
BISURADÂ

tome Magnesia Brsurada. Este
antiacido neutraliza o excesso

nocivo de acidez que é quasi
sempre a causa dos desarranjos
do estamago. Perturbações
gástricas como os ardores, a

fiatulencia ou gaz, não resistem
á Magnesia Bisurada. Esta
acalma a irritação das paredes'
do estomago e faz com que as

digestões se tornem normaes e
sem dôr.

Em todas ás pharmacias, em pó e em tabletes.

SEJA -PREVIDENTE!
A VOZ DA EXPERIENCIA !

Adquira a sua casa própria, adquiri�do uma ap6lice na
EMPRESA EDIFICADORA E MOBILIARIA BRASIL LTDA.
Veja o nosso formidavel plano de construções, de acordo

com a nossa "tabela price" :

PARA UMA CONSTRUÇÃO A EMPRESA PRAZO ANOS JUROS AO
DE FORNECE ANO

20:000$000 16:000$000 8, 9 ou 10 8%
15:000$000 12:000$000 " " .. .. 8%
10:000$000 8:000$000 " " .. .. 8%
5:000$000 4:000$000 " " .. .. 8%

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IEcos e Notícías I
Hoje, às 19 horas, em sua

séde, o Sindicato dos Empre
gados no Comércio de Floria
nópolis elegerá, em assembléia
geral ordinária, a sua diretoria
para o biênio de 1942-44.

*

Tiveram início hoje, às 8 ho-
ras, na Escola de Comércio, à
Avenida Hercílio Luz, nesta Ca
pital, as provas para o concurso Ide extranumerário-mensalista da
série inicial de telegrafista au

xiliar.

Realizar-se-á amanhã, às
10 horas, um "Cocktail-party"
que o Lira Tenis Clube ofere
cerá à Sociedade de Medicina
de Santa Catarina, em home
nagem à nova diretoria, que
regerá essa sociedade científica
durante o ano de 1942-1943.
Em seguida terá lugar, no res
taurante do Lira Tênis, o al
moço de confraternização que
todos os anos a classe médica
faz realizar.
A nova diretoria da Socieda

de de Medicina está assim
constituida: Presidente, dr. Ar
tur Pereira e Oliveira; Vice
Presidente, dr. Muniz de Ara
gão; 1° secretário, dr. Miguel
Sales Cavalcanti; 2° secretá
rio, dr. Savas Lacerda; Tesou
reiro, dr. Armando Valério de
Assiz; Orador, dr. Newton
D'Ávila.

O sr. cap. Antônio Carlos
Mourão Ratton teve a gentile
za de nos comunicar a sua pos
se no cargo de Secretário de
Estado dos Negócios da Segu
rança Pública. Gratos.

:;!:

Iniciou, 4a feira, o "Diário
Oficial do Estado" a publica
cão da Jurisprudência do Tri
bunal de Apelação, o que faEá,
de ora em diante, nas ediçoes
de quarta-feira. _

Com essa nova secçao o

"Diário Oficial" poderá ofere
cer a todos os seus leitores, e

particularmente aos juizes,
advogados e membros do Mi
nistério Público, ensêjo de um
mais constante e oportuno co

nhecimento dos trabalhos de
nossa mais alta Casa de Jus
tiça.

AVISO
Dr. João de Araujo
especíalísta em doenças
e operações de olhos,

I ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus clientes
que reiniciou sua clínica.
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
DE' manhã: 10 às t 2

À tarde: ,) às 6

Se tem zumbidos nos
ouvidos

Se tem V. S. surdez catarral
ou zumbidos nos ouvidos, com

pre na farmácia mais próxima
um frasco de PARMINT e tome
uma colher das de sopa quatro
vezes ao dia.
Este eficaz remédio, agrada

vel de tomar, póde aliviar-lhe
prontamente os zumbidos dos
ouvidos, que tanto lhe aborre
cem. A mucosidade acumulada
no nariz se desgarra e é expe
lida facilmente, a respiração se

faz mais fácil e o humor nasal
deixa de caír na parte posterior
da garganta. Todos os que te
nham surdez catarral ou zum

bidos nos ouvidos devem provar
êste remédio.

Um alemão, vanos <f(amisas
verdes» e um padre gemanófilo
Salvador, 16 (A. N.) - Des

pacho (le Ilhéus, publicado
num vespertino local, adianta
que n neleg'acia Regional do
Sul do Estado, alí sediada,con
tillua li manter g'l'ande ativida
de nu repressão à quinta-colu
na, detendo um padre germa
llófilo, prendendo vários inte
gralistns e o alemão Erwin
Steindart, em cujo po{ler fo
ram apreendidos livros e faro
to material de propagan�a na·
zista.

w

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviado
com o uso das

VERDADEIRAS

PASTILHAS VALDA�::1Ji '"<.(i
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o ESTADO 16 de Maio de 1942

�" com o nome

.�VALDA�!l:; - -

•

I". Licença do D. N. S. [0>, N° 186 ,.

or,." de 26 de Feve reêr o 90":

41'0/ de 1935
O Or:JlS ÇI'

hal 0,002. EuCOlyplO\ ,

O ADVOGAno ACÁCIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro » n? 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

Duas estacões de
rádio clandestinas

Rio, 16 ("Estado") - A
polícia realizou dlíígêneía na
residência {los alemães Carlos
l\'Iayer e Ernesto Bubolt, st
tunda na Penha, alí apreendeu
do duas estações de rádio que
se achavam instaladas em um
sótão.
A polícia deteve os referidos

indivíduos, tomando ainda ou
tras provídêneías sôbre u ua-

VENDE-SE

l:t A_I &:ai IJ r�1IIS tl!ll" '8m-- ,__

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Isolina Ré-

Sob vigilância os súditos do V-d E t- gis, esposa do sr. Otávio Régis,
I a spor Iva funcionário da Alfândega;«eixo» em Sergipe CI R- a exma, sra. d. ara .

Aracajú, 16 (A. N.) - O In- O FLUMINENSE NA LIDERÁN- Luz Silva, esposa do nosso preterventor Federal, coronel Au- CIA DA "TAÇA EFlCUJ:NCIA" zado conterrâneo sr. João Maria
gusto Maynard Gomes, aten- Rio( �� --: � cla�sificação da "Ta- Ferreira da Silva;dendo às circunstâncias espe- ça Eflclren.Cla , �te a ro<;]ada de do-

_ o nosso ilustre conterrâneo. . mmgo ultimo, e a seguinte:CIalS que atravessa presente- 10 lugar: Fluminense ., 113 revmo. cônego Manfredo Leite;mente o país, em face do

con-120 lugar: Vasco e Botafogo 92 _ o jovem Ogê Cunha, ofi- l\'[oscou, 16 (A. P.) _ O rá- Londres, 16 (A. P.) - As ale-flito mundial, f

vem dete�mi- 3� lu�a�: Flar�1,�ngo ,.. �� cial da marinha mercante; dío de ll[oscou Informa que os gações de vitórias alemães emnando uma serie de medidas 1;'0 lugar: As:nelclca .;
.

.:
56 _ o sr. Artur Capela; russos. na frente de Lenínara- Querche são consideradas aquí. ..

f' de i di , I!;) lugar: ao nstovao ,� " tpoliciais, a im e impe II qua - .

60 lugar: Madureira ,.... 53 _ o jovem Rúbens Lehmkuhl; do, lançaram à luta um novo como grandemen e exagera-quer ação quinta-colunista 7° lugar: Bonsucesso ,.. 49 _ a exma. sra. d. Maria A- "tanIl:" pesado _ o KV _ su- das" e os círculos militaresneste Estado. Com tal objetivo 8° lugar: Canto do Rio. .. 44
mélia Cunha, esposa do sr. perior a qualquer "tanIl:" ale. comparam o comunicado es-

o Interventor Maynard man- 9° lugar: Bangú 19
Ulísses Cunha, funcionário do mão, com uma blindagem con- pecial do "Q. G. do fuehrer"tém sob estrita vigilângia to- CAi\IPEONA'rO PAULISTA Tesouro do Estado; tra a qual a maioria dos obu- com os que foram pelo mesmodos os súditos alemães, ítalia- S .. pauloj, 16f -j C!l campeonato _ a exma. sra d Alexina zes alemães se parte como Q. G. distribuidos no outono

nos e japoneses domiciliados paulista c e utebó prosseguira
.

'N passado, quando a batalha ge-amanhã com a realizacão da nona Simas, esposa do sr. azareno nozes,bem como os rodada. Compõem a rodada quatro Simas; O único obuz que póde eu- ral da frente oriental, especial-dos credos do jogos, sendo três nesta capital e _ o sr. Hélio Régis, oficial frentar o "tanIl:" KV é O {los mente na área de Moscou, es-um em Santos. , .

tava "virando em favor dosNesta capital o mais importante de gabinete do sr- dr. secretar io canhões de 152 mi1ímetros,que
russos".será travado no Estádio Municipal do Interior e Justiça; atira obuses de permite, que

entre a Portuguesa ele Esportes e - a senhorita Cenita Sousa, desenvolvem intenso calor. Aliás a Rádio Soviética de-
o Santos F, C. filha do sr. Lindolfo Sousa, fun- clarou, com simplicidade, queDos outros dois, prélíos que se-, I O E Cabelos brancos 1 LOÇÃO "o caso de Querche podia tãorão efetuados em São Paulo, desta-, cionário da , .

'F;' MARAVILHOSA ! apenas ser considerado comoca-se em seguida o S. P. R. vs. Pa- - o jovem Osní erreira;
lestra, no campo ela rua Comenda- - a galante menina Nísia Outro 5 colun."sta prelúdio de operações de enver-
dor Sousa, a. gadura".No campo do Juventus, o quadrei Spoganicz. Belém, 16 (A. N.) - "O O juizo generalizado nos,local pelejará com o Comercial em BonAS Estado do Pará" puhllca Iníor- meios militares e diplomáticosum jogo destituido de interêsse, F

.

amanhã suas bodas- mações de haver sido preso odada a desigualdade de fõrças. esteja
. _

dí
f

J
.

K']
de Londres é que "as primeirasEm Santos, a A. A .•Portuguesa de-prata o casal Ataliba �on-llll .IYHluO .0�qUlm l� m,Sl!S- notícias dadas pelo Q. G. aleenfrentará, �m s,eu campo, o

A
Es- çalves das Neves-Gumercmda

J
peito �e aÍIvI�udes anÍI:uaclO: mão nada mais significam quepanha. Partida fraca, ele Interesse, Cabral Neves, residente, nesta uars, Esse quínta-colunísta fOI Hitler está pondo em prática atudo local.

Vad. ;' Capital, à rua Fetnando Ma- til. g'.arage do Clube parnensete, velha tática alemã de procurarchado, n. 7. Possue o distinto ralando costume de espor e, descobrir o ponto fraco do inicasalas seguintes filhos: Ata- embarcou em uma canôa, ruo migo, para depois romper porliba funcionário da Diretoria mando para Valdecães. Che: êle e, então, atirar nesse pontodo Ínterior e Justica; Aécio, gando a Miramar, encostou n toda a força de que dispõe".contador da S. A.
�

Comercial embarcação e, com sua máquí-
Moellmann; Adir, professoran- na fotog'l'áfica, desembarcou Caspa 1 LOÇÃO lUARAVI.
da pelo Colégio Coração de Je- para apanhar flagrantes do lo- LHOSA!
sús; Amaurí e Arquibaldo, es- cal. Foí surpreendido IWl' um -------------....

tudantes. Por motivo do trans- fiscal do S. N. P. quando io ..

curso de tão auspiciosa data, tograíava os diques e outros
ver-se-á cercado o casal das detalhes.
demonstrações de estima e con- Êsse indivíduo é brasileiro,
síderação dos parentes e pes- natural de São Paulo, e seus
soas de suas relações. pais são alemães. A polícia

apurou que a sua presença aqui
data de pouco tempo e em seu

poder foram encontradas ou
tras fotografias compromete
doras.

neste Estado,Estará amanhã de plantão a simpatizantesFarmácia Santo Antônio, à Eixo.
rua João Pinto.

Novos couracados
participam da batalha
Nova Iorque, 16 (R.) - Se

gundo anuncia o correspon
dente naval do "New York Ti- soo
mes", novos couraçados alia-
dos entraram em ação na re
cente grande batalha do mar
de Coral. Um Estabilizador de duas

Os japoneses teriam

empre-I
correntes cjVoltmetró com-

gando três ou quatro porta- pletamente novo.
aviões nesse encontro, dois dos Rua João Pinto 13. Sobrado
quais foram postos a pique. / 8 v.-2

CARTAZES

PU05�.UAThNc-1víN.Ilº��tº��TiTüjNT�r· ::
TôNIco !�bS·�F::�.���.� ,;
- LAS. PHYMATOSAN''':'�

Cifras admiráveis!
Washington, 16 (U. P.) - O

presidente da comissão de Ma
rinha Mercante, almirante Em
mory Land, num discurso que
pronunciou pelo rádio declarou
que os Estados Unidos cons

troem, presentemente, , navios
num total de 15.000,000 tone
ladas anuais, o que representa
7.000.000 mais do que o que foi
pedido pelo presidente Roose
velt para o ano em curso,
Acrescentou que um estalei

ro da costa ocidental norte
americana havia estabelecido
um novo recorde ao construir
em 83 dias um navio mercante,
recorde que espera seja bre
vemente superado.

Caspa �
LHOSA!

LOÇÃO l\'IARAVI·

DO DIA
HOJE SÀBADO HOJE

--().-

IMPERIAL
FONE 1587 -

A's 7,30 horas

o COLOSSAL «K V» Grande exagêro!

-o-

CINE REX
- FONE 1587 -

A's 4,30 e 7,30 horas

Cilada fatídica
Com Richard Dix

Os últimos cincos episódios
seriado:

2· A sombra do terror
com VICTOR JORY

A família Jones em
Holliwood

e
do A vida é uma comédia

Com Rosalind Russell

IVida Social I MAIZENA

An1versários:
Por motivo do seu natalício,

foi, ontem, muito felicitado o

sr. Oscar Ratfs, runcionário do
Real Circuito Cinematográfico.
Inteligente e trabalhador, o sr.

Raffs pôs toda a sua energia
moça a serviço daquela empre
sa cinematográfica. onde se tem
mostrado à altura dos seus de
veres, mormente na maneira
de tratar a assistêncla, cujas
eventuais reclamações procura
atender, sempre, com o máximo
cavalheirismo.

*
Fez anos ontem a srta. Nilza

Cunha filha, do sr. Dario Cunha,
músico reformado do exército.

de Receitas, com belíssimas ilus
trações. onde encontrará seleta
variedade de receitas faceis e

de paladar agradavel. Mande·
nos o coupon, para obtenção
de seu exernplor GRATI S.

Aumente sua

desde jáPessoe.s residentes em qualquer praça deste Estado ou
do país, sem pr ejuiz o das suas ocupações; terão sua ren,
da aumentada imediatamente, num ramo distinto, Iaeíl e
de futuro. Escreva-nos sem compromisso, pedindo maia
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo.

Os alemães estão sofrendo grau-

TOMEM

flnho Creosotado
"SILVEIRA"

Clubes: Grande T6nico
O" Cantista R.E.C." realizará

amanhã, em seus salões, ani
mada "soirée" dansante, ' com
início às 18 horas.

- O "Lopes Vieira E.C.". dos
Coqueiros, realiza amanhã uma

"soirée" que começará às 18
horas.

EXECUÇÕES EM HAMBUR<iO

Londres, 16 (A. P.) - Anun
cia-se que 19 pessoas foram
executadas em Hamburgo, no
dia 7 de maio, por exprimir
"opiniões derrotistas e anti
guerreiras", enquanto várias
outras pessoas foram presas
em Hanover, Schwerin e

Braunschweig, por demonstra
rfm o seu descontentamento

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Laudelino Ascar Wagner
e srita. Lucí Barbato.

�LlMINA' FORTALECEI
.: - .Viajantes:

Regressa hoje para o Rio de
Janeiro o ilustre historiador cata- A ({NOVA ARMA» ALEMÃ Comprai na CP. SA MISCE

LÂNEA é saber economizar:rinense sr. almirante reformado Berna, 16 (Reuters) - Os
Henrique Boiteux. Agradecemos círculos militares alemães di
o abraço de despedidas, que nos vulgam o emprego de" nová
trouxe s.s, arma" - um tipo de barco de
Ontem, o sr. almirante H. assalto - no combate da pe

Boiteux, com licença do sr. pre- nínsula de Querche, segundo
feito, plantou um pé de páu informa a agência noticiosa
brasil no Jardim Oliveira Belo, alemã.
como já fizera, aliás, com ár- Acrescentando que o barco
veres diferentes, em Goiânia, de assalto se saíu bem da ex-

nária do Congresso, a-fim-de se de-
H

.

C b
. clarar guerra aos países do "eixo".Belo onzonte e am uqUlra; e periência, diz a agência, e que

ainda em nosso Estado, em Cres- "com êsses barcos será possí
ciuma (sene). Araranguá (jaca- vel levar a efeito operações de

) B () des baixas em toda a frente russo,randá ela Vista roseira, desembarque à retaguarda do.

h') C ld mormente em Carcove, donde se re-Lages (castan elro e a as inimigo, a-fim-de causar con-'
(cardo). fusão e o envolver". tiram atropeladamente, em Quer-
Os chauffeurs de praça, que Círculos militares de Ber- che, onde exercem forte pressão

d d dA sôbre os soviéticos. Em Londresfazem ponto e para a perto o lim, também citados pela agen- acredita-se que o avanço russo emlocal onde ontem foi plantado o cia, teriam dito que "a luta na
pé de ]::áu brasil, declararam península de Qerche se estaria Carcove ameaça todas as posições

. alemães do setor sul.espontaneamente ao almirante desenrolando melhor do que
H. Boiteux que zelariam por êle. era esperado".MISSAS _;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�,Os corpos docente e discente Ido Ginásio Catarinense fizeram Dr. Newton d'Avilarezar missa, hoje, às ,7,30 horas,
na capela daquele estabeleci
mento de ensino, pelo resta
belecimento do sr. presidente da I
República, dr. Getúlio Vargas.

com a guerra.

ÚLTIMA HORAFoi torpedeado o petroleiro me-

xicano "Potrero deI Llan o ", O po
vo mexicano está indignado. Consta
que o senador Leon Garcia pedirá
a reunião de uma sessão extraor dí-

Complemento nacional D.F.B.Complemento nacional D.F.B
Dizem de Estocolmo que Hitler,

Preço único: 1$500
Imp_ até 10 anos

Amanhã, sómenle

Preços: 1 $500 e 1 $100
Livre d{' Cen�ura

no CINE REX:
Mickey Rooney e Judy em

chocado com o avanço russo em

Carcove, está insistindo com, o Ja
pão para que ataque a Rússia, pois
que esta, no momento, não se pode
ria defender convenientemente a

léste.

de regresso do Rio de
Janeiro reabriu o

consultório.
Rua Vitor Meireles nO. 28

Teler. 1067
Diariamente das 16 às 18 hs.

A agência rlemã D_ N. B. noticía
que o Japão lançou, há pouco, aO

mar 2 couraçados de 45 mil tone-', .

ladas, 4 de 35 mil e vários outroS
de tonela:em não revelada.Sangue

<iarland

de Artista
o prazer da petizada,
E orgulho dos confeiteiros,
São os doces trabalhados,
Co'o bom Fermento Medeiros. 10 v,·7

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


