
,"04i__ p60 ce �eoebe�a� bala!�'oscou, 19 (REUTERS) -- A POLíCIA ITALIANA FEZ FOGO CONTRA GRUPOS DE MANIFES
TANTES QUE CLAMAVAM POR pAo EM VARIOS PONTOS DA ITALIA -- INFORMAM DES
PACHOS AQUI CHEGADOS POR INTERMÉDIO DE FONTES NEUTRAS., MULHERES, TRABALHADORES LOCAIS E SOLDADOS EM LICENÇA PARTICIPARAM DESSAS MANIFESTA-

ÇÕES -- ACRESCENTAM OS DESPACHOS
Repressão à quinta
coluna no Chile o Duce teriamandado

matar Matteoti
Santiago, 19 (United) - As

atividades da quinta-coluna,
no território chileno, merece
ram grande atenção das au

toridades parlamentares, a

qual se traduz cabalmente no

projeto-lei apresentado pelo
hlóco socialista da Câmara dos
Deputados, para a criação du
ma comissão investigadora,
composta de cinco membros.
O projeto socialista inclue so
mente os nazistas, e os parla
mentares conservadores pro
curam fazer com que sejam
incluidos também os comunis
tas, enquanto que os liberais
sugerem que fiquem compre
endidos no mesmo todos os

estrangeiros, prevendo-se aca
lorados debates na próxima
reunião.

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

I

San Antônio, Texas, 19 (A.
P.) - Anuncia-se o apareci
mento de documentos que pre
tendem provar a maneira pela
uual Mussolini mandou matar
ô deputado italiano Matteoti,
em 1942. Com efeito, os advo
gados Martin Arnold e Hugh
Robertson, daqui, anunciaram
que têm em seu poder uma Eé ..

rie de dccrmentos em que o

indivíduo Arr-éríco Dumini
confessa ter recebido mil liras
para participar do assassinato
de Matteoti, "por encomenda
de Mussolini". Dizem aqueles
advogados que o fato é agora
revelado com o falecimento de
Dumini.
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As atividades dissolventes da quinta-coluna
Revelações da polícia bandeirante

Washington, 19 (Havas) -

O presidente Roosevelt, no em

penho de evitar o retardamen
to dos transportes de tanques,
aviões e outros materiais de
guerra das fábricas dos Esta
dos Unidos para além-mar, es
tá examinando os planos para
colocar todos os embarques de
material sob o controle de um
único homem. Atualmente. os

t�ansp?rtes no interior 'do país Rio, 19 (C. P.) _ Informam da Baía que o aviador civíl .

sao feitos pelo Departamento, Vasco Souto Maior, vitimado num desastre de avião em Alados Transportes. goinhas, naquele Estado, pediu aos médicos, que o assistiam

I
antes de morrer, que transmitissem ao ministro Salgado Filho Isua recomendação de não esmorecer nos esforços em favor da
aviação nacional, porque o Brasil precisa' de asas. E, antes de
exalar o último suspiro, referiu-se às pessoas de sua família e

terminou pedindo que, depois de morto, fosse envolvido na

bandeira nacional e, assim, dado à sepultura.
___-------------------

Exigem «vingança completa»!
México, 19 (United) - o ministro da marinha ordenou Chegaram.a salvo

sejam realizadas "incessantes patrulhas" ao largo da costa D� um porto o)nent� do �a-
do Golfo do México, a-fim-de proteger os navios mercantes nada, 19 (Havas - s maio

aliados contra os submarinos do "eixo". Por outro lado, os Ií- res reforços, ca?ad�nses .de to
deres operários continuam a exigir "vingança completa" con- dt.ads asdPrCovmcdu;s, jamais pa�-

h I os o ana a para o servi-tra a Aleman a.
ço no estrangeiro, chegaram a

li' IM 4 salvo à Grã-Bretanha, segundo
o que foi anunciado. O contí
gente inclue soldados, enfer
meiros marinheiros e avíado
res canadenses, da Holanda,
Polônia e Noruéga, os quais
concluiram o seu treinamento
no Canadá e EE. Unidos.

Johnson espera.
voltar à India

Nova Delhi, 19 (R'euters) -

Antes de deixar a índia, com

destino aos Estados Unidos, o

coronel Johnson, enviado es- T I t C qu 1" OSpecial do presidente Roosevelt, errenos em o es nos o e r
emitiu a seguinte mensagem: Vendem-se, na Praia do Meio (Coqueiros), em local
- "Partirei brevemente para salubérrimo e aprazível, terrenos em lotes. Tratar com

Washington" afim de consultar Deolindo Costa, nesta capital. IOvs9
O presidente. Entretanto, espe-
ro tornar à fndía, em futuro 114 H i ".!t!M "'&Me em $" Me @ih

próximo afim de prosseguir O J
-

d
'

t t?� e.sioiço comum contra o' apao ameaça o por erremo o
mImIgo .

,.

d SI'
.

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

Santiago 19 (A. P.) - O Observatórío e a to, o prmci-
O prazer da petizada.' . pal do Chile' em uma análise sôbre as condições sísmicas do
E_ orgulho dos confeiteiros, Oceano PacÚico, informou que o Japão" está presentementeSao os doces trabalhados,. sob o perigo de grande terremoto". Em sua analise, o Obser-
Co'o bom Fermento MedeIros. vatórío relata a erupção do vulcão japonês Asama, o terrerno-

I-to de Guaiaquil e os recentes e numerosos. choques e abal�sNovas armas a emas
de terra no próprio Chile, fatos em que baseia a sua espectatí-

Berna, 19 (Reuters) - Os va sôbre um terremoto no Japão, deixando em "desequilíbrio
alemães continuam a divulgar, a superfície e causando ondas gerais de contração e expansão
em profusão inspirada propa- originadas no centro da Terra".
ganda sôbre'as "novas armas" Lembrou ainda o Observatório de Salto que o recente ter

que Hitler está empregando na remoto de Guaiaq;til �oi precedido, _váriOS dias; pela eruP,ç�o
Criméia, As versões veiculadas do Asama, no Japao. Tudo ISSO Indica - termina o relatório

pelos correspondentes dos jor-. - que �. Japão es�á re�lmente ameaçado de um terremoto de
naís suíços em Berlim falam p,-=r_o_:_p_o_rç::_o_e_B_I_m_p_r_e_Y_Is_t_a_s__. -'-- _

de um canhão especial que
lança projéteis capazes de atí
rar um corpo humano a cem

pés de altura, e de um lança
minas, cujos petardos, ao, e�
plodir, provocam a elevadIssl
ma temperatura de 3.000
gráus.
Essas "novas armas" com

preendem também ulI1 lança
chamas de alta potência e upl
modernissimo tipo de canhão
anti-tanque.

Caspa � LOÇÃO MARAVI
LHOSA!

Transporte de mate
riais de guerra

Dr. Augusto de Paula
Diretor do Hospital de

Caridade
Reassumiu a clínica:

I Rua Vital' Meireles, 26,
das 17 horas em diante.

V-i8

"

Rio, 19 (C. P.) - O enviado
especial do "O Globo" a São
Paulo remeteu para seu jornal
revelações inéditas que a polí
cia bandeirante acaba de fazer
sôbre a ação e atividades dis
solventes da quinta coluna. As
sim, sabe-se positivamente que
data de 1931 a fundação dos
primeiros "Kreis" no Brasil,
isto é, do primeiro núcleo esta
dual do partido alemão nacio
nal socialista. Hans Heningvon
Cossel era o "kreisleiter", isto'
é, o chefe estadual do núcleo

de São Paulo do partido nazista
no Brasil. Seus auxiliares mais
diretos eram S. Panaus e Otto
Schinke, aquele durante alguns
anos funcionários da Light e

êste, teuto-brasileiro, radicado
na Alemanha, sendo locutor da
hora especial em português di
rigida para o Brasil.
Outros documentos provam

que, em 1933, já tendo sido
fundados e estando em pleno
funcionamento em São Paulo
vários outros centros alemães,
surgiu séria desinteligência en-

Faleceu o «Senhor no
;Niágara»)

Niagara-Falls, 19 (R) - O
desportista William Hill, co
nhecido como o "Senhor do
Niágara", que, três vezes,

tre seus chefes, o que obrigou a transpôs os saltos na mesma
vinda, à capital banderante,

I cachoeira,
dentro de um bar

para resolver o caso, de Willy ril, acaba de falecer nesta cída
Cohen, cônsul alemão no Chile de, de lesão cardíaca, na idade
e chefe supremo do partido para de 55 anos. Durante sua exis
toda a América do Sul. Está tência, William retirou 177 cor
também provado que von Cos- pos das correntezas do rio.
seI, depois de ter ido à Alema- O extinto serviu nas forçasnha tomar parte ativa na reu- canadenses na guerra passanião de várias associações, vol- da.
tando a São Paulo, alí entrou a .--------------------

aliciar também em suas hostes Cabelos brancos � LOÇÃO
russos brancos, bem como in- MARAVILHOSA!
filtrar seus elementos no seio A costa estádo partido integralista. ameacada

Washington, 19 (United) -

O Ministro da Guerra, decla
rou, em uma roda de jornalis
tas, que a costa ocidental dos
Estados Unidos está ameaçada
por um verdadeiro perigo de
ataques aéreos, e acrescentou
que as forças armadas norte
americanas estão alertas.

«Italianos livres.
Rio, 19 - Uma comissão de

italianos livres esteve em di
versos jornais, afim de ofere
cer serviços ao movimento de
defesa das democracias. A fi
nalidade da organização é
combater o fascismo e o "eixo",
em cooperação com movimen
tos similares existentes em
toda a América.

Vasta destruicão
Nova Delhi, 19 (A. P.)

Anuncia-se oficialmente que
aviões de bombardeio britâni
cos, operando contra os areó
dromos ocupados pelos japone
ses, em Akyab, no éste da Bir
mânia, causaram vasta des
truição.
Já comecou a

produzir aVloes
Washington, 19 (United) -

Breve comunicação oficial as
sinala que a fábrica de aviões
de bombardeio, construida pe
la companhia Ford, em Willo
wrun, no Estado de Michigan,
já iniciou sua produção.Fatalidade e bravura

i lêlIIEtI:&#lr:�! :• A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISf'tO •
• � Fígadc, o Baço, o coração, o Estômago, os •
• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do ea. •
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
• Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr. •O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.• como auxiliar no tratamento da sütlís e Reu. •
• matismo da mesma origem. _ •
• VALIOSAS OPINIOES •
• O ELIXIR «91�». dada a sua Atesto que apliquei muitas mbase. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91�» obtendo liiIJ

• tamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados •
• te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis _cal é a única passivei.

'

..
• (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii •
• •
••••••••••••••••••••••••

AVISO
Dr. João de Araujo
espe iiallsta em doenças
e operações de olhos,
ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus clientes
que reiniciou sua cllnlca.
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às 12

À farde: 3 às 6

UM

CASA MISCELANEA, distri
nuidora dos Rádios RC.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano. 12

Voltando aos «bondes de ceroulas»
Rio, 19 - Um vespertino noticia que a Prefeitura está co

gitando de restabelecer os antigos bondes que conduziam os

frequentadores de temporadas líricas, que moravam em bair
ros afastados, quando ainda não existiam automóveis, e os

quais eram denominados com irreverêncía "bondes de cerou
las". A medida será tomada devido à crise de gasolina.

I!l.tú trlBte. me. amlr 't
TeJllII broliqalte't E.tú .o. t",,,,,'
A lei 4., N0••0 SeJlltOI'1
Só te BaITa o CONTRATOSSB.

o Chile será
«não-beligerante»
Santiago, 19 (A. P.) -. Se

gundo informações seguras ex

traoficiais, o presidente Juan.
Antônío Rios, ao abrir a ses,
sào legislativa do Congresso,
no dia 21 do corrente, proporá
a modificação da posição in
ternacional do Chile defínin
.10-9 como não beligerante em
vez de neutra, como é agora.

Caspa � LOÇÃO l\fARAVI·
LHOSA!

Grande dique sêco
Rio, 19 - o capitão de cor

veta, engenheiro naval Osval
do Osiris storino encontra-se
a caminho de Natal, afim de

I inspecionar as obras navais
que se estão construindo na
quela cidade. Faz parte das
obras um dique sêco, cujo cus
to ascenderá a 40.000 contos.

Submarinos, aviões e tanques, em massa !
NOVA IORQUE 19 (REUTERS) -- OS ESTADOS UNIDOS ESTÃO PRODUZINDO ATUALMEN
TE SUBMARINOS EM MASSA, BEM COMO QUANTIDADE ASTRONOMICA DE AViÕES E
TANQUES SEGUNDO DECLAROU H. VAN KEUREN, DO BUREAU DE NAVEGAÇÃO, DIRIGIN.

DO-SE À ASSOCIAÇÃO NACIONAL, MANUFATUREIRA� NO MIDOLEWEST

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

I

�------------------------------------------------------.......

Diga isto
a

seu Marido
I Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto ou

adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros desarranjos do
estômago, a língua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou duran
te o· dia, pêso, calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo, certas
coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer, preguiça
e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do ventre,
muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de vomitar,
mau hálito, indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos estes so

frimentos são causados por substancias infectadas e fermen
tações tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre
Livre sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sotrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substancias
infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem cau

sar a todo o organismo.

* * *

INDICADOR MEDICO
/

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

IISTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
com prãtlca nos hospitais europeus
CHnlca médica em geral. pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Camnanarfo
Silo Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de f1sioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado, fi
Telefone 1.195

fLORIANOPOllS

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

-

.�_., .

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe.
.

Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARI'Z, GARGANTA

das nossas estradas, dos nossos portos,
dos nossos arsenais, assegurando ao Bra

sil um desempenho honroso e eficaz

das funções que tiver na batalha pela Ci
vilização. As Casas Pernambucanas tive
ram um gesto digno de ser imitido, pois
concorreram com o seu donativo para a

formação de dois pilotos, isto é: de dois
sentinelas elos céus da Pátria, de dois
moços que se apresentam para defender
nossos lares contra a possibilidade de
uma invasão ou simples agressão. Não
é êste. porém, o primeiro grande servi

ço que a firma Ludgreen presta à avia

ção brasileira: dois aviões de treinamen
to já foram por ela doados à campanha
vitoriosa dos "Diários Associados", para
dar "Asas ao Brasil" !
Outros já tiveram gesto idênticos e ou

tros os terão, ele certo.

Mas, pela oportundade e pela espon
taneidade, a doação de Ludgreen e Ir
mãos há-de ficar como um marco na his
tória da pilotagem nacional, honrando
assim ,as honrosas tradições do alto co

mrécio brasileiro.

DR. RICARJ)O
GOTTSMANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreuter)

EspeCiali�t:ra�m Cirurgia CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS
Alta cirurgia, gynecolo- Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoçogia (doenças de senho-

Iras) e partos. Cirurgia Dr. ARM NIO TAVARESco sistema nervoso e
_ (Assistente do prof. ôanson)operações de plástica. ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultório à rua Trajano, I Consultas 20$000 - Operarões a combinar
n. 18 (das 10 às I:?, e das T

SEJA PREVIDENTE! T�I�f��e16.3n85 I
Consultório: Rua João Pinto. 7-Tel. 1461.-Residência 145ó

Residencia à rua Esteves

I Junior 20. Telefone 1.131.

SIGA A ·VOZ VA EXPERIENCIA! ...._----� Dr. SAVAS LACERDA

Tenha sempre

Iem casa Ventre-Livre
._---_ .....

AUGUSTO DE CARVALHO

.....--..--..------..------�

Dr. 4. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, lI5.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA
CONSULTÓRIO:

Rua Trajano. 33
Sobrado

Consultas das 5
em deante.

horas

Fspecialtsta. assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
on�u te!: A' tarde, das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rlo de Janeiro

Consultas dia ri amente Pe�a manhã: das 10 ás 12 horas
a tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

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

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente
A

mes ..

Devendo realizar-se, nos Adquira a sua casa própria, adquirindo uma apólice na

dias 24, 25 e 26 do corrente, EMPRESA EDIFICADORA E MOBILIÁRIA BRASIL LTDA
a Iesta do Divino Espirito Veja o nosso formidavel plano de construções, de acordo
Santo, que obedecerá ao pro- com a nossa "tabela price":
grama infra, - de ordem do PARA UMA CONSTRUÇÃO A EMPRESA PRAZO ANOS JUROS AO
Irmão Provedor convido os DE fORNECE ANO
fiéis em geral a assistirem 20:000$000 16:000$000 8, 9 ou 10 8%
a ela. 15:000$000 12:000$000" " " " 8%
Dia 15 a. 23 - Novenas à� 10:000$000 8:000$000" " " " 8%

18.30 horas; 5:000$000 4:000$000" " " " 8% IDomingo de Pentecostes, iàs 6,30 horas, Missa com
Para melhores esclarecimentos, com o respectivo

agente autorizado nesta Capital, à rua Visconde de Ouro

Icomunhão geral dos Irmãos:
às 8 horas, Missa solene; Preto ri.> 7, das 16 às 18 horas. 7 v. ah.-6

com assíatêncra do Exmo. e

Revmo. Snr. Arcebispo Metro-

1------------
..

'-----:1��;�::h�. :Ut:rç:rf:�:::á M�'o ���" ��, p?a����1 t,�!m d��,�����r��:. Dr. �:t���ogã�OniZsa, rezada às 8 horas, e ladaí- mações chegadas do continente dão rem sermões anti-germânicos. ME·DICOnha às 18.30 horas conta de que novas hordas da "Ges- Em todos os lados onde os patr!o-
Durante a festividade ha tapo" e da Guarda de Assalto estão tas oprim.idos intensificam suas Cirurgia e Ortopedia.

sendo enviadas aos territórios ocu- atividades subterrâneas para pre- Clínica e Cirurgia doverá quermesse e leilão de pados, para combater a crescente indicar os planos of'cusivos alemães t P t dprendas, no local do costum e. onda das atividades anti-gerrnâni- da Primavera, a Gestapo e desta
orax.

d
ar oSh e oenças

Florianópolis. 14 de i'v\aio cas que ameaçam séria.mente a re- camcntos de agentes estão encane- e sen oras.

de lS42. taguarda das fôrças alemãs crupe- gados de adotar desapiedadas me- CONSULTÓRIO:
CA�NDIDQ FREITAS nhadas na decisiva luta da frente didas de repressão. Rua 'I'rajano, '33.oriental. O governo chccoslováco em Lon-

Secretário. De acôrdo com os despachos re- dres informou que se produziu um Diarismente das 15 às
8 v - 3 cchidos, não menos de 223 pes- choque entre as tropas de assalto

I
17 horas.

-------------.--. soas foram executadas nos últimos alemãs e mineiros checoslovácos, na HESIDÊNCIA:

I10 dias na França, Bélgica, Holan- cidade de Ca lbno. Em virtude desse
- .... da, Noruega, Checoslováquia e Po- encontro morreram um sargento da Almirante Alvim. 36

lónia, e segundo certas versões, são polícia e UIll mineiro. O choque se Telefone n. 751.
ao mesmo tempo numerosas as exe- produziu a propósito das autor-ida-
cuções no próprio território do des alemãs terem descoberto um ...----,---------..;.
Reich. depósito recreto de dinamite, que IA rádio emissora de Moscou in- os mineiros checoslovácos emprega
formou que 19 pessoas foram [usti- vam para praticar atos de sabota
çadas em Hamburgo no dia 7 de gemo Em Vilna foram executadas Hi
maio, por terem manifestado oPi-, pessoas por participarem com a

niões pacifistas e terroristas. gentes estrangeiros nU111 ato de sa-

Informa-se que a "Gestapo" es- hotagcm contra as linhas de abaste
tá realizando numerosas detenções cimento dos alemães.
por esta espécie de atividades, es- Um funcionário do governo ho
pecialmente em Hanover, Schwe- land�s .em Londres manifestou que
rin e Braunschweig. nos últimos tempos numerosos trens
Sabe-se aqui que a atividade an- de carga que conduziam mercado

ti-germânica na Noruega consistiu r�a.s para os alemães foram inten
nos últimos tempos principalmen- cionalrnente retardados pelos sa
te numa onda de incêndios, o que boteadores, para que as mercadorias
determinou que a Gestapo obrigas- chegassem ao seu destino em máu
se os jovens noruegueses a se alis- estado. Do mesmo morlo :_ acres
tarem no corpo de "bombeiros", cenl.o�l - se produz sabotagem sis
tornando-os responsáveis pelos no- temática nos estabelecimentos in
vos incêndios que se venham a pro- dustríaís da Holanda, demorando.sn
duzir. 0- govêrno norueguês do exí- .a produção e deteriorando-se os
Iío anunciou que outros 31 sacerdo- mecanismos.

A função social do comércio não é,

ex-,
Todos sabem das dificuldades de 01'

clusivamente comprar e vender, sem ou- dem fianceira com que lutam os candi
tra relação com a sociedade em que atúa, dates e os pilotos para o custeio de vôos
Às grande firmas, pricipalmente, ca- de aprenclizag€m e de treinamento.

bem gestos que determinam o grande O allo custo da "hora de vôo" limita a

civismo ou de humanitarismo ele seus praticagem a menos do que o indispen-
componentes, quando levam, parle de sável.
seus lucros, à conta de contribuição para A guer-ra atual vem provando que o su-

o bem coletivo. cesso militar depende da quantidade e

A grande firma pernambucana Lud- da qualidade de aparelhos e de pilotos,
green e Filhos, propr letaria de famosas principalmente de pilotos, de que pude
fábricas de tecelagem de algodão, man- rem dispõr os beligerantes.
tem, pelo Brasil inteiro, uma rêde imen- No caso do Brasil, a aviação assume

sa de filiais, no método comercial de proporções de maior ímpor-tância, dada
"levar o produto diretamente da fábrica a extensão imensa do nosso território e

ao consumidor". as dificuldades decorrentes da deficiên-
Põrto Alegre conta, entre seus mais cia de meios de transporte e de comun í

acreditados e movimentados estabeleci- cação.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

,------------------- -- ------------- -

WENDHAUSEN - (diplomado pela
Faculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-ínterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

Dr. MARIO

mento de varejo, as "Casas Pernambu
canas",
Não é meu propósito fazer pubtícida

de em tôrno dessas casas comerciais.
Mas, o comentário se impõe ante o ges
to ontem, divulgado de terem as Lojas
Pernambucanas entregue ao "Diário ele
Notícias" a quantia de três contos ele
réis, destinada ao custeio de uma "bolsa"
para a formação de pilotos cívís.

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

Geral
CONSULTO RIO :

Rua Felipe Schmidt-s-Edttt
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426

Resídencta: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta

Sómente o aeroplano vem resolvendo
esses problemas de ligação entre os mais
diversos pontos do nosso país e do es

tranjeiro.
E, si assim é no tempo ele paz, o que

não será nas horas tumultuosas da
guerra?
Na defesa como no ataque, que é. aliás,

o melhor método de defesa, ao avião 11a
je caber o patrulhamento e a segurança

Irmandade do Divino Espirito
Santo e Asilo de Orfãs
{(S. Vicente de Paulo»

DO Dr .. TULIO RAMOS

EDITAL

Assistente eletivo 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-

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

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

Clínica

Dr ..

médico-cirúrgica do

SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula. útero. ovários. apendice.
tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO _. Hérnias. hidro
ceie. varicocele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

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

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

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-19

I Dr AUGUSTO DE PAULA D::toê.:.���:s.�:1• Flor�anopohs
Residência e Consultórto: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Se ...horas.

Fisioterapia: ,Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante. 1\.'3 4as. e

Sábados: Das 3 às 6 horas. - Fone 1.644

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Instrucões para inscricão de ca d-d aAprendizes Mari h
-
n I atos

1. - Requerimento do candidato (feít
n elros, el o do própr'-, Sr. Comanelante ela Eseola ele Apre Ii

10 punho).
... .

ne izes Marinheiros
.,.,. (Delxar um espaço ele 8

.

.

Fulano (nome elo canelielato) residel t ' I1nhas)
.� 'learua

n , baír 1'0 de
, elevielamente

..

: .
ou tutor), conforme a eleclaração que a êst .

autollzaelo por seu pai (ou mãe,
f',

e j tm ta desejando t
.

Escola, para o U11 especíal de servir à M"
ma rfcular-so nessa

inscrição.
armha ele Guerra, vem requerer a sua

Nestes termos,
.

Peele eleferimento.
(Data e assínatura elo candielato sobre 2$200 _ sêlocação). feeleral e taxa ele eelu-
2. - Juntar a êsse requerimento os seg

.

t '

'. uni es docunlelltos.a) cer-tidão ele registro civil de nascimento e nã _.'
b) atestado ele vacina (senelo particular � �o pUblica.==.

dico);
, razer reconhecida a rtrrna elo mé-

c) uma fotografia, tamanho 3 x 4 (ele f t
�

. ren e sem chapéu)'el) autorização elo responsável para a]' t
'

A el el··
' IS amento no Corpo elo Pessoal Subal-terno ela rma a, re Ig ída nos seguintes termos'

Exmo. Sr. Diretor Geral elo Pessoal.
.'

(Deixar um espaço ele 8 linhas)Fulano (nome elo responsável: pai ou mãe t t ', , ou U OI - anexando o termo detutela) pelo presente documento autoriza seu filho ( t t I
do candidato) a matricular-se na Escola de Ap dOU uMe �elo). Fulano (nome

ren izes 1 armhell'os e assentar
praça no Corpo elo Pessoal Subalterno da Armada d -

, I .

vil:'or.
' e acoi (O com a legislação em

(Data e assinatura elo responsável sobre 1$200 -I f el
cação).

- se o e eral e taxa ele eelu-

A firma elo responsável - ou de quem por êle assine a RôGO _ ._

reconheciela por tabelião.
devei a ser

OBSERVAÇõES
a� as in�crições serão abertas em 2 de maio e encerradas a 31 de AgôstoinclUSIve, e so serão aceitas quando acompanhadas de todos os documentos exi

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

dezembro do ano da ín scríção:

:)0 candid�to será subn:etido a um exame vestibular constante das seguintes
mate�l�s; um dítado de 20 Iinhas de um livro ele autor contemporâneo (ortografia
simpliflcada); duas contas, uma de multiplicar e outra de dividir (um número de
6 algarismos por outro de 4);

d) o candidato que não souber lêr, 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);

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

Época do exame - Primeiros dias do mês de setembro.
Inspeção de saúde: será feita terminado o exame.

Local do exame na Escola, e nos Estados onde não houver Escola será feito
na Capitania do Pôrto,
Local de inspeção de saúde: na Escola, e nos Estados onde não houver Escola de-'
penderá de provielência do Capitão do Pôr to.

Época da matrícula: Só haver-á uma época ele matrícula, em 15 de janeiro.
Os candidatos quando chamados para exame de admissão e 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 fór 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

documentos.
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 exceção do requerimen
to do candidato solicitando a sua inscrição..

Vitorino da Silva Maia, Capitão de Corveta - Comandante

Os rumores segundo os quais a da França e o interpor entre êle
França estaria prestes a reentrar e os que se aprestam a liquidá-lo, I
na guerra, enfileirando como la- para que nessa liquidação inevitá
caio do Eixo, parecem ao "Correio vel seja necessário ferir, de morte
da Manhã" simplesmente absurdos. se possível, essa França tão odia-
Nenhuma nação pode bater-se da.

desarmada, e nunca a Alemanha I Ninguem se deixa enganar por
cometeria a su�rema imprudência ê�se sinistro cálculo - e cremos
de armar devidamente a França, ainda que o primeiro a não se dei
ou consentir que ela se rear- xar enganar será, em última aná
masse. lise, o próprio instinto do povo fran-

Os alvos alemães escusam de ser cês. Se várias causas morais o

objeto de pesquisa ou dedução; en- adoeciam ao ponto de não ter es
contram-se todos muito bem explí- posado a necessidade da guerra
cados pelo próprio Hitler, no seu com a sua galhardia de sempre, de
livro em que ninguem acreditou. ter aceitado o mais humilhante ar
A nenhum povo a Alemanha odeia mistício da História, e de agora
como odeia à França; porque na- permitir ainda que um Lavai tome
da a Alemanha desejou e deseja o comando dos seus destinos - na,
como o livre acesso ao mar, e por- da nos diz que essa doença possa
que só a França, desde sempre, pe- ir ao ponto de levá-lo a esposar
la fatalidade da sua colocação geo- com a sua proverbial valentia uma

gráfica, e pela grandeza nunca des, guerra por conta e para lucro da
mentida da sua tenacidade patrió- Alemanha, uma guerra como ser

tíca, arredou a Alemanha daquilo vo da nação que lhe detêm quase 2
que ela considerava como que um milhões de prisioneiros e lhe f'uzi
pulmão necessário, mas sempre dis- la todos os dias os irmãos e os fi
tante. Fiel à tradição alemã que lhos. Não. Não é possível. Os en
em cêrca de trinta invasões atra- venenadores a sôldo da Alemanha
vés dos tempos se evidenciou, Hi- podem ter, com um êxito e uma
tler espera obter da guerra, ao me- demora que surpreendem o mun

nos, a destruição da França. Pen- do, conseguido que a Franca se

sará, em seu desespêro, que ao tornasse uma nação passiva: ador
menos morrerá matando o inimigo mecieIa. Diferentíssírno seria con
mais odiado; e que, para o futuro seguir que ela tomasse atividade
das populações alemãs, a destrui- contrária à sua índole, à sua hon
ção da França será sempre fonte ra, à sua tradição. Uma quadrilha
possível de vantagens e conquistas de bandidos pode assaltar um cí
fáceis. dadâo honrado, agredi-lo, manietá-
Porque assim é, e porque a in- lo, predê-lo, dar-lhe a morte; não

felicidade francesa quis que a poderá em caso nenhum contar
França não tivesse homens neste com a atividade dêle como parceiro
ensejo, Hitler tentará conseguir convicto. Ainda quando pelo terror
dos seus lacaios que êles arrastem o domine ao ponto de o arrastar a
a França à guerra, uma guerra es- agir, numa aparente cumplicidade,
túpida, sem armas nem motivos; êle não será nunca ... um bandido
o louco de Berchstegaden sabe per- de confiança.
feitamente que, se êle invadir a

França, se a espesínhar, se a de
vastar, ela se reerguerá após a tra

gédia, purificada e mais forte. Sa
be pois que o maior golpe a desfe
rir na França seria o de, com qual
quer aspecto de verdade francesa
e de existência francesa, o mundo
ver agora uma França ao lado da
Alemanha, como serventuária de
última hora, quando já a Alema
nha perdeu a partida. O alvo de
Hitler será pois agarrar no corpo

• Quando a velhice se aproxima, come
çam os órgãos a se ressentir de uma

certa usura e a tomar-se deficientes as

suas funções. Para alguns dêsses órgãos
tem a Ciência meios de conservar-lhes
perfeito o funcionamento. Os rins, por
exemplo, mantêm-se livres dos males da
velhice, se se tem o cuidado de trazê-los
sempre limpos usando, periodicamente, os
comprimidos de HELMITOL de Bayer.
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A França no
•

«eixo»

EMPREGADA 10FIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
V'-15

LIMPA ':l: DESINFETA OS RINS

Elegante Novidade 1
O «Salão OXFORD)

Acaba de instalar moderníssimo aparelho para
ondulações permanentes, tipo WELLA, de luxo, e dis
põe de ótimo cabeleireiro para atender suas clientes.
329 5 v. _ 2

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

Precisa-se de uma empre
gada para pequenos serviços
domésticos. Tratar à rua

Almirante Lamêgo, 144..
5vs-4 �2!i

Uma oportunidade que talvez não volte!
As pe(hin(has da grande venda �spedal da CASA DAURA

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

Façam o mesmo, comprando seus artigos para inverno, na grande venda da CASA' DAURA
Eis algumas de nossas especiais ofe,tõs:

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 seda, em todas as côres I> 5$000 Trtcollne xadrez e listado PI camisa • 4$000 Guardanapo PI jantar duzia 1�$000
Seda Graníté I> 6$500 Tricoline de algodão » 3$200 Guarnições pintadas PI chá uma 33$000
Lingerte CI bolas, art. bom » 8$500 Zefir superior . »2$500 » PI jantar 140x140 »18$QOO
Seda Petit- pois, art. bom » 10$000 Fustão pelucia, art. bom »4$500» PI jantar 140X140 » 20$000
Seda e lã, largo 0,90 I> 18$000 Merinó preto, larg. 080 » 4$800 » PI jantar J40x180 » 24$000
Gabardine de seda ) 10$500 Crepe preto de algodão • 4$500 lt PI jantar 140x230 e 1 dz. de guard.. 32$000
Seda-glvré, art. pesado I> 11$000 Brim infantil I> 2$800 » Xadrez escuro PIchá ) 24$000
Seda Irlzottue ct lã » 13$000 Cubano » 2$�00 Tapete de veludo PI quarto c 2.,1$000
Lingerle estampado, art. Iavavel •

. 8$000 Tecido PI colchão, largo 1,40 » 5$000 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um R3$000
Linger!e liso, art. bom

• 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 �CiddO cordo�é PII cUéca3 » 3$$['00 SIdombrdinha. de tricol. cI cabo comprido uma 22$000
Seda PI camisa, art. bom • 10$000 I'e cí o PI cortina, arg 1, o • 8 000 em.e trio. cl cabo comprido PI mocinha. » 16$000
Seda granité cl lã

) 9$500 Tecido PI cortina, largo 080 • 7$500 Sombrmha de seda e linho, art. resistente • 25$000
Seda branca natural PI camisa, larg, 0,95 » 16$000 Toalhas lisas PI rosdto 4t 4$

uma 2$000 Coletitl�o de malha PI rapaz um 5$000
Fustão de seda • 10$000 Toalhas PI rosto e 3'IP, , e 5$000 Casaqumhe de malha PI menina I> 7$000
Tafetá xadrez • 8$000 Toalhas Alagoanas PI banho, uma 12$000 Casaco de malha PI senhora I> 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 teixo e manga PI homem » 25$000
Lã fina PI vestido mt. 18$000 Filó PI mosquiteiro, largo 4,50 mt 18$000 Pulover cl feixo e manga PI homem • 20$000
Caehá CI pelúcia (Reclame) » 2$800 Casemiras PI ternos, lindos desenhos corte 90$000 Coletes de malha cl manga » 20$000
Cachá xadrez, typo de lã • 5$000 MESA E QUARTO Blusas de malha PI senhora uma 20$ouo
Pelucia lisa. art. bom » 2$500 Atoalh8do branco e de cores, largo 1,40. mt. 5$500 Blusas de malha PI senhora » 15$000
Cachá cI flanela, art. superior

• 4$500 Cretone de cor, largura 2 metros 'li 9$000 Pulover listado PI homem um 12$000
Pelucia PI kimone. art bom ' 4$000 Cretone de cor, largura 1,40. » 6$500 Pulover sem manga PI homem »15$000
Pelucia PI pyjama

• 3$200 Cretone branco typo linho, largura 2,20 » 8$500 Puloversinho PI rapaz » 12$000
Linho e seda xadrez PI saia • 14$000 Cretone branco typo linho, largura 2 metros I> 8$000 Pulover de pura lã PI homem, de 30$, 35$ e 45$000
Cachá xadrez, superior

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

» 4$500 Cretone Royal, largura 2.20 » 12$000 Capas lisas PI criança :t 10$000
l· » 3$800 Cretone Royal, largura 2 metros • 11$000 Pasta Kolinos }) 3$300
dnnhho estampado, artt. fs.uperior » 5$500 Cretone de linho branco, largura 2,20 • 18$000 Sabonete lifebuoy um 1 $500

. o estampado, ar. IDO
}) 2$500 Cobertores meia lã PI casal um 52$000 Leite de Colonia vidro 5$800Linho cI bola » 3$000 Cobertores Paulista PI casal • 27$000 Blusas Swing uma 10$000tl��� ��!�mpadO I> 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro • 24$000 Malas PI viagens de 22$, 26$ e 30$000

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

Chitão
- , 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro »16$000 Maletas PI trabalho de 6$, 7$ e 8$000

Chitão granité, larg 0,80
» 4$500 Cobertores dezenhados PI casal • 20$500 Ligas de borracha uma 1$500

Crepon PI kimono, largo o,�o • 3$800 Cobertores dezenhadvs PT solteiro »17$000 Babadores d� organdy 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

» 2$200 Colcha de veludo PI casal (só este mês) uma 27$000 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena 4$500Opala lisa ;, 3$000 Colc!J.a de fustão PI casal » • 21$000 Porta-nic-kel de couro um 3ctoooOpala larg 0,80 • R
f'

Opala typo Suissa
» 3$800 Colcha de fustão PI solteiro 16$000 Talco oss lata 2$900

Recebemus . 10000 metros de retalhos de pelúci a estampada, que estamos vendendo durante êste mês'(L titulo de reclame. Recebemos milhares de outros artigos
que sóment:��md�ma' visita à NOSSA CASA, V. S. poderà certifica�-se do que afirm.amos. O p.oyo de �lorianópolis encontr.�rá,. pois, na CASA DAURA, os artigos de qu�

.t . us lares e para uso pessoal sempre com a maIS absoluta garantIa de durabIlidade, Junto a uma convemenCla de preços realmenh.) apreciável.

Ecõnomize, (omp�ando na CASA DAURA, à rua Felipe Schmidt, 19
,

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

Agasalhos de inverno
para senhoras, homens e criancas

Grande stock-Mínimos preços

fi
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I

II
III

Esclarecimentos sobre o túmulo de S.Pedro

Gabardines-Sobretudos
Casaquinhos de criancas. Novidades

pelos menores preços da praça

DIA 20 - QUARTA·FEIRA - DIA 20
No Teatro Àlvaro de Carvalho.

Sob o Patrocínio do Instituto Brasil-Estados Unidos
PROGRAMA

I
o deI mio amato ben
Star vicino
Resta in pace
Ave Maria

S.Donaudy
S. Rosa
D. Cimarosa
F. Schubert

R-E C E:B E U
IIA MODELA-R'I

o general Manoel Rabelo'RECITAL de MORINA GRECO
e o preconceito racial doMetropolitan House Opera de New-York

II

IIIII

Rio, (Pelo correio) - O ge
neral Manoel Rabello deu, no

Supremo Tribunal Mílttar, vi
brante voto, em que estigmati
za o preconceito racial. O caso
era um processo contra um te
nente, pelo crime de desacato
à autoridade. Sua defesa, po
rém, provou que êle reagira,
efetivamente, contra uma or

dem que um superior, seu de
safeto, dera para que o revis
tassem publicamente, acres

centando que, por ser homem
de côr, já sofrera algumas hu
milhações.
Em seu vibrante voto, o ge

neral Manoel Rabello começa
analisando a atitude do acusa

do, para justificá-la, dizendo
que o acusador tentara revis
tá-lo na frente de vários outros
oficiais, "suprema humilhação
a que só um desfibrado e in
digno de vestir a farda-do Exér
cito poderia submeter-se passi
vamente". Justifica, ainda, que,
em revide, o acusado se hou
vesse excedido, pois não é líeito
marcar Iimite ao revide, que
dependia, legitimamente, do
gráu de sensibilidade do ofen
dido em seus melindres de di
gnidade e em seu conceito de
honra pessoal, que variam, ne
cessariamente, de indivíduo a
indivíduo.
Depois, passa o "Voto a enca

rar a questão da côr do acusa

do, dizendo, então: "E' lamen
tável que se queira, ultima
mente, nas escolas militares,
reviver os velhos preconceitos
de raça e côr, em pleno regime
republicano, num país em que
a mestiçagem é fato incontes
tável e tem a mais ampla ex
tensão em todo o território na
cional. E' bem difícil que no
Brasil alguém possa afirmar,
com absoluta certeza, que, em
suas velas, só corre sangue pu
ro ariano (o que, aliás, não
existe, assim dizem, nem nas
veias de um alemão) e que não
seja mestiço mais ou menos re
moto do cruzamento 'i.
DepOis de uma série de eon-

AVISO AO POVO (ATARIHENSE ILinha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Floriaricpolls

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos

O G II Aqente em Florianopolls: MARIO MOURA
r. elerno. PRAÇA 1r, DE NOVEMBRO

Galletti :----------------

ADVOGADO
Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Cafá
Bubl). - FaDe 1.,.68.

siderações e depois de citar até
passagens de sua vida, em que
teve de estender a mão a pes
sôas que, por serem mestiços,
andaram passando necessida
des e sofrendo perseguições, o

general Manoel Rabello con

clue: "E', portanto, bem ad
missível, nestes tempos de per
seguição aos judeus e admira
ção pelo nazismo, que o revi
sando tivesse também sido ví
tima dos preconceitos de raça.
E' uma forte razão para enca
rar com a máxima stmpatía a
sua causa. Voto, assim, pela ab
solvição do tenente Benedito,
por não se configurar o delito
de desacato, uma vez que a au

toridade atingida dera causa à
repulsa ".

II
Chanson triste
La Mandoline
Les filles de Cadiz
Air de Lia

H. Duparc
C. Debussy
L Delibes
C. Debussy

Vaticano, 18 (H. T.) - Assegura
se que dentro de alguns dias serão
fornecidos esclarecimentos oficiais
sôbre a descoberta do túmulo de
São Pedro, de que o Papa falou na
sua recente mensagem.

O "Osservatore Homano" salien
ta que essa descoberta põe termo
ao ceticismo com que durante vá
rios séculos muitos se referiam à
existência. do túmulo do príncipe
dos apóstolos sob a basil ica de São
Pedro, que foi levantada, segundo
os melhores testemunhos, no pro
prio local em que o primeiro Papa
sofreu o martírio e foi enterrado.
Mas, prossegue o jornal, depois do
.século XVI o acesso ao túmulo de Comprai na C}_ SA MISCE
São Pedro foi proibido para, colo- LÁNEA é saber economizar'
cá-lo ao abrigo de qualquer viola- --------- _

ção, muito possível naqueles per ..

Aluga-seturbados tempos.
A última vez em que, desde en-

tão, apareceu aos vivos o monu
mento de São Pedro foi em 1594,
quando se refaziam os pavimentos
da J10va basílica de São Pedro. O

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

�--.;..-.� �....

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

i Disposto Para Tudo
'ea ficado deve derramar. diariamente.

110 eotomago. um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, oe alimeatea não lião
dlll:erldo. e apodrecem. O. gazes incham o

eotomall:o. Sobre"ém a prl.ão de ventre.
Voe' aen'..e..e abatido. como que envene
..ado. Tudo é amarco e a vida é um martyrio.
Uma simpls evacuação não tocará •
....a. Nada ba como as famosas Pillulas
CARTERS para o Fill:ado. para uma acção
eerta, Fazem correr livremente esse litro
de bílis. e Tocê sente-ae disposto para tudo.
Não eausam damno: são suaves e eontudo
.io maravilhosas para fazer a bilis correr

IiTremente. Peça ao Pillulas CARTERS
para O Figado. Não aeceite Imi�
l'.� 1$000

III
La Playera
Nana
Do not go my love
TeU me, Oh Blue Blue Sky
Rondini aI nido

Granados-Schipa
F. Mignone
R. Hageman
V. Giannini
V. De Crescenzo

Papa Clemente VIII, acompanhado
pelo cardeal Belarrnini e outras
personalidades, quis descer pesso
almente ao túmulo é, à luz das to
chas, poude ver o monumento. Pe
diu, entretanto, que se guardasse
segredo sôbre a descoberta e só as
·tardias revelações de certos mem
bros da "entourage" do Papa é que
fizeram chegar até nós o éco desta
descoberta.
"Depois de três séculos, conclue

o jornal, o monumento milenar re

aparece, a despeito das devasta
ções dos vandalos, das invasões dos
sarracenos, do incêndio de 993".

IV
Non t'accostar aIl'urna
In queUe trine morbide
La Wally

G. Verdi
G. Puccini
A Catalani

ENTRADAS:
Platéia
Balcão
Geral

12$000
10$000
4$000

uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à rua

Esteves Junior, 135. V-7

Os ingressos estão à venda no Instituto Brasil-EE. Urddos.

--

j

Crédito Mútuo Predial

Camisas, Gravatas, Pijames, Senhora! Para as suas so-
Meias das melhores, pelos me- bremesas prefira o PUDIM
nores preços só na CASA MIS- MEDEIROS. sabôres delicio
CELANEA. - Rua Tralano, 12. 8US e diferentes.

Proprietários: J. Moreira & (ia.
6 DE MAIO

Foi entregue 'as prestamtstas Norma Menezes Reis e

Nodyr Reis residente em Rio do Sul,
possuidora da caderneta n. 10 824 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

-6:250$000
contemplada no sorteio de 5 de MAIO de 1942.

4 DEJ UNHO
Mais um Iormídável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no �i8 4 de Junho (õa.Ieíra),
com prêmíos no valor de

Não vacile adqU�:;��!��!!ueta na sé de da ICrédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

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

Consulta médica gretis !

Contribuição apenas 1 $00
�..�....-......_--......_..----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GASE'S
A guerra química, na antí- mondar-lhe que se munisse

guidade, consistia em queimar daquele meio de proteção.
enxôfre ou alcatrão para afu- Veio a guerra. Os beligeran
gentar o inim-igo. Na' Idade tes dirigiram uns aos outros,
Média atirava-se chumbo der- por intermédio de govêrnos
retido do alto das torres dos I neutros, notas perguntan�o se

castelos e dos palácios, assim estavam dispostos a respeitar,
como, na falta de chumbo,água fi no que se referia à guerra quí
fervendo. Na Criméia, um ofi-, mica, as convenções interna
cial inglês, leitor de Tucídi- cionais que a proibiam. As res

des, quís recorrer no cêrco de postas foram invariavelmente
Sebastopol ao estratagema do afirmativas, isto é: que as res

enxôfre queimado, usado no peitariam. E, com efeito, dy
Peloponeso, mas sua sugestão rante dois anos e meio, nao

foi afastada como deshuma- se soube do emprego de ga
na. ses venenosos em nenhuma
Abandonada, como se vê, das frentes de batalha, nem

desde a Idade Média, a guerra contra nenhuma população cí

química reapareceu, por iní- víl.
ciativa dos alemães, em abril A questão da guerra química
de 1915, durante a guerra voltou recentemente à baila,
mundial que precedeu a pre- Em primeiro lugar, num tele
sente. A iniciativa dos alemães grama de Moscou, dizia-se que
provocou represálias por par- os alemães se dispunham a

te dos aliados. A guerra quími- usá-la na sua anunciada oten
ca entrou em uso, de lado a la- síva da primavera. Em se

da, até 1918, acompanhada dos duida, Winston Churchill, no

protestos daqueles contra quem seu último discurso, advertiu
ela era dirigida. a Alemanha de que, se tal a-

Revestiu, então, a forma do contecesse, os aviões brítâní

lançamento de gases veneno- cos arremessariam gases ve

sos de várias espécies: lacri- nenosos sôbre o seu território.
mogenos, irritantes. Cada No passado, conforme vimos

qual tinha sua aplicação espe- acima, coube aos alemães a

cíal, no ataque e na defesa. A iniciativa da guerra química.
maneira de lançá-los foi-se Por conseguinte, suspeitá-los
aperfeiçoando, a-fim-de evitar agora de querer repetir o mes

as inconvenientes verificados, mo gesto é o que há de mais
nas primeiras experiências,de- natural. Ninguem tem dúvida
vida à brusca mudança de di- de que, sentindo-se perdiAdos,
reção dos ventos. Acabaram êles não hesitarão em faze-lo.

sendo atirados à distância, co- A questão é que, se os belige
mo granadas, pela artilharia. rantes ainda não lançaram
Nas vésperas da declaração mão da guerra química, isso

da presente guerra, o uso de não quer dizer que não a ti

gases venenosos pelos belige- vessem preparado. As repre

rantes era havido como favas sálias contra aquele que come

contadas em toda a Europa. çar serão ferozes, nada pou

Tinha-se como certo que êles panda. E, de represália em re

seriam lançados, por via aé .. · presália, os horrores da guer

rea, não sómente sôbre os ra, que já não são poucos, au

combatentes, como também mentarão.
sôbre a população civíl. Em Será possível que a cruelda
cada país ameaçado de ser de que o mundo tanto receiou,
envolvido na l�ta as autorida- quando a guerra estava para se

des tiveram o cuidado de lhe abater sôbre êle, se torne uma

!listribuir máscaras ou reco- realidade depois de ter esta-

o ESTIDo Terça-feira. de 19 Maio de 1942

«VIVA DE GAULLE» !
Londres, 18 (Reuters) -

Grandes manifestações e nu

merosas prisões verificaram-se
na França, no dia 10 de maio,
segundo informações oficiais,
que chegaram, hoje, aos círcu
los franceses-livres desta capi
tal. "Mais de trinta mil operá
rios desfilaram. pelas ruas de
Marselha. Os manifestantes
gritavam: "Viva De Gaulle".
Foram efetuadas mais de 300
prisões. Calcula-se em mais de
2.500 o número de manifestan
tes em Avinhão".

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

, 50Mil metros de retalhos em pelúcia, sedas, tobralco, voil, opala, casimiras'II e chitas. Eatá saldando a CASA ORIENTAL
Inegualavel 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 I Rouge Royal Briar
Seda, Laqué lisa e listada rnt 5$800 Finissimos sobretudos para homens, casal 49$000 Batom Michel, Zande e Tangee

� 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$500 Cobertores xadrez para solteiro 14$500 Etamine para bordar, metro 6$800 PÓ de Arroz Royal Briar e Gally
• Crepe gomano mt. 7$500 Cobertores xadrez para casal 17$500 Filá Mosquiteiro Larg. 3.50 mt. 15$000 Pó de Arroz Coty
]I Givré superior mt. 10$500 Cobert?res xadrez, 'superior para TECIDOS

Pó de Arroz Colgate
]I Friso tine mt. 10$500 solteíro 19$floo Pasta Colgate
]I Frisotine diagonal (nov.) mt. 12$000 Cobertores xadrez, superior para IOrgandY liso, metro 4$500 Oleo Oyrce e Realce
, Ajúur de 6$000 e 7$000 casal 25$000 Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 3$500 Laminas GilIete Azul, dezena
» Fustão mt. 8$000 Cobertores para casal, da melhor qua- Voil_suisso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS
,. Tafetá Escoceza, de 7$5QO e 9$000 lidade, com duas estamparias 48$000 Fustao �starnpado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascidos,
2> Tafetá lisa, de 7$500 e 8$501) Cobertores Argentinos, especial ar- Cambraía, estampados modernos; de Capas felpudas para recem-nuscldos
]I Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$000 tigo, para casal 44$000 4$500, 5$500 e €$000 Faixas mercerisadas, metro
]I Tafetá Moiré mt. 12$000 Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos. metro 3$500 Véos de mó de sêda para noivas
]I Listada para Camisas mt. 8$800 Coberteres de bôa qualidade com . Filó, metro 4$uoo Grinaldas para noivas
» Listada para Vestidos mt. 9$500 belos desenhos para casal 36$000 Q pala lisa, de 2$000 e 2$500 Casaquinhos de malha para bebês
» Estampada de 7$500 e 9$500 Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa assetínada. largo SO mt. 3$000 Blusas Olimpicas para moças
.. Estampada em belllsstmos des. 12$000 CAM A, MESA e QUARTO Tricoline .listada, metro 3$000 Babadores

'

» estampada natural (novidade) mt. 18$000 Pano para colchão mt. 1$900 Zepbir.. me.tro ..
2$000 Jogos de batizados a começar de

» Lumíere Lavrada, largo 60 mt. 10$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 TrlColm.e 1�8�ad.a para pijamas. mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz
:& Lumier e Lisa, largo 80 mt. 10$000 Granité, de linho, largo 1,613 mt. 9$500 Cambraía flmsS.lma. largo 80 mt. 5$000 Jogos de couro para homens
]I Lumiere Lisa, largo 90 (artigo já Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para cortina, largo �O 4$500 Suspensorios de couro para rapaz
bastante conhecido em nossa Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para corttna, largo Suspensorios de couro para homens
casa) mt. 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 8$000 1,40, metro. 4$500 Suspensorios para meninos

]I Veludo Chifon Reclame mt.· 52$000 Cretone meio linho branco, largo 2,:W 8$500 P81!0 Rendado superior para cor- suspensorlos de seda para homens
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretone meio linho em cores, larg . 1,48 6$400 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 Par;to rendado em cores para cor. Grampínhos, caixa de 12 duzías
E mais uma grande quantidade Morim peça de 10 mt. 18$000 tina, largo 1:40, metro 7$500 Fita metrica
de retalhos a preços baratisslmns Cambraia mercerizada, enfestada, Pano para copa, metro 2$500 Porta escova de dois lugares

ARTIGOS DE INVERNO peça de 10 jardas 27$000 Fustão mercerlsado em cores, mt. 4$800 Camisa de Física para homens
Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homem

Fustão Pelucia em todas a.S cores mt. 3$500 1.50 x J .40 25$000 Tr�coline lisa, metro 4$800 Camisa de manga comprida para
pelucia lisa, mt. 2$300 Toalhas Higienicas dz 7$500 Brins a começar de 2$000 homem
Cachá, 2$500, 3$500, e 4$000 Toalhas de rosto' de

.

1 $4 1 $8 Brim azul marínho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homens
Pelucia estampada para Quimono, 2$5, e 3$

,

"4$500 PERFUMARIAS Camisas Socega Leão, para meninos
cores firmes mt, 4$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 8$500 Leite de Colonia 5$800 Camisas para homens. a começar de

Casimiras Angorá para vestidos e Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar de
Costumes, mt. 15$000 Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens a

Casimiras Xadrez, para Vestidos e Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Aristoiíno 3$300 começar de 39$000
Costumes, mt. 17$000 firmes 32$000 Pasta Kollnos, Lever e Odol 3$200 Ternos de Brim para homens a

Casimiras lisas, para Vestidos e Cos Colchas para casal, reclame 15$000 \ Pasta Gessy e Eucalol 2$500 começar de 44$000
tumes, mt. 15$000 Colchas fustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para colegiaes a

Casimiras para Casacos, a começar 15$000 Colchas mercerizadas para casal 22$000; Talco Malva 2$900 e 4$000 começar de
Casaquinhos de malha para crianças Colchas de veludo para casal 27$000 Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de tisica rara meninos
da 5$500 e 6$500 Colchas meio linho para casal 28$000 Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, ex, de 12 duz.

Terninhos de malha para crianças 13$000 COlchas meio linho para solteiro 19$500 Sabonetes Lever, Llíebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda

Casaquinhos de malha para Moças 12$000 Colchas brancas, para solteiro 12$000! tive tJ Gessy 1$5: o Sombrinhas modernas em gorgu-
Casaquinhos listados para Moças 15$000 Colchas Iustã» para solteiro 12$000 Sabonete Palmolíve, Realce, col- rão chamalote
Casaquinhos Bordados para Moças 17$000 Colchas Iustão mercerlsadas para I gate, Godiva e Cheramy 1$(,00' Escova para roupas
Pullowers para homens. a começar de 10$000 solteiro 15$000 Rouge Adoração 2$000 Boinas de pura lã
Pullowers de lã, para homens 22$000 Colchas brancas para casal 16$000 Rouge Realce, com pluma 1$700 Carapuças para chapéos

E milbares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
Prefira a OASA OR l-ENT.AL e o lucro será vosso:

Vendas só a dínheíro, - Rua Conselheiro Mafra, 15 - Florianópolis-----------------------

,
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se não se sente na plenitude das suas forças 1
Seu organismo está se entregando à debilidade,
caminho aberto a qualquer doença.A EMULSAo
DE SCOTT - cálcio com o mais puro e legítimo
óleo de fígado de bacalhau - trás novo vigor
ao corpo 1 Em qualquer época, não .há substi
tutos para a

10$000
13$500
2$000

14$<>00
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

EMULSI0dtSCOTT
Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiro.sUma fortuna para os pobres de saudeI

SINDICATO DOS 'rRABALHA.

IDORES NO COMÉRCIO AR·
MAZENADOR DE FI..ORIA·

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
t939.
Florianópolis, 4 de maio de 1942.
Frederico Manoel da Silva FO.

10 tesoureiro

Dôrde dente?.

,

........., -
'

..

• n ,.. CI 1= C·__

Resfriado .�

no BebéEvite perturbar-lhe o estomago com
medicação interna. Friccione este
allívíante �nguento no pescoço e
peito, ao deitar. Traz prompto allí
vio-corta a maioria dos resfriados

" �
da noite para o dia.

... v ..
_

�� �

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, uma primorosa co
leção universal, com 27.000
exemplares diferentes, ava
liada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

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

30v.-25

Proteção contra fogo e roubo

J. BRAUNSPERGEA

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

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

do suspensa mais de dois anos?
Depois de tudo a quanto temos
assistido, isso não surpreende
ria. Nem surpreenderia que a

Alemanha cometesse mais ês
se crime.

(Correio da Man!J.,ã)

Farmácia «Esperança))do
farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Cofres ericouroço.dos. Portas fortes
C�ixas, Arquivos. Armários de aço; da I

fábrica «Nascimento» S_ Paulo
Representante para Santa Catarina:

Florian6polis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 19 de Maio de 1942

Exército feminino I ;>

Washington, 19 (United) - Vida Soeia! Io Ministério da Guerra prepa-
ra-se �ara organizar, logo. que I a.mversártos t
o presidente Roosevelt assme a .

lei que relaciona o corpo auxi- Faz anos hoje o sr. Jorge
liar feminino, os respectivos Da.ux, representante dos rádios

serviços. As mulheres que se «Pilot s .

alistarem nesse corpo não o

serão como combatentes, mas

usarão uniforme e receberão
apenas a necessária instrução
militar para marchar em for
mação e transferir-se em or
dem de um lugar para outro.
Existe o propósito de organi

zar de começo 50 campanhias
integradas por 12.200 praças,
as quais posteriormente serão
elevadas a 150 mil.

Palavras do lorde-visconde Davidson
o Brasil possue uma imprensa viril

Norina Greco

IEcos e Notícias
Rio (V. A.) - Do Lorde-Visconde Davidson, recebeu o sr. Herbert

Moses, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a seguinte car

ta: "E' quase impossível encontrar palavras que sirvam para exprimir
o meu profundo sentimento de gratidão a v. s. pela sua gentileza pessoal
e pela consideração que teve a imprensa do Brasil, numa atitude das
mais amistosas para comigo e com o meu país. Desde que desembarquei
do avião, no mais atraente aeroporto da mais linda capital do mundo,
fui cumulado de gentilezas e provas de hospitalidade. Um dos maiores
valores que um país póde possuir é uma im prensa vir íl, conduzida por

aqueles que conhecem a sua responsabilidade para com os seus leito

res, sua Pátria e a humanidade em geral. Todas essas qualidade o Brasil

possue em farta mésse. E, depois dêsse meu reconhecimento, quero agra

decer a sua gentileza e a da A. B. L, tão maravilhosamente alojada. Levo
comigo muitas e felizes recordações e tenho como séria preocupação
voltar o mais rapidamente possível a êste meio, para continuar as ami

zades e presenciar a compreensão" cada vez maior, pela causa do meu

país, que encontrei, em toda .a parte. Meus agradecimentos, sr. pre

sidente, pelas atenções pessoais e, por seu intermédio, aos sócios da As

sociação Brasileira de Imprensa, que tanto contribuiram para tornar a

minha visita feliz. Espero ter, embora em pequena quantidade, contri

buido para uma amizade maior do Brasil com a sua velha amiga, a In

glaterra, que, com os Estados-Unidos e seus aliados, estão engajados na

maior luta contra as fôrças do mal que o mundo jámais presenciou. Com

os meus melhores cumprimentos, tenha a certeza de que sou, sincera
mente (as.) Davidson".

A Editora Thurmann lançará,
dentro de breves dias, mais u

ma obra oportuna e interessan
te sobre a infiltração nazista no

Rio Grande do Sul.
Trata-se de «E o sangue bra

sileiro correrá ... », um traba
lho corajoso e irreverente, farto
de novidades sobre a ação dos
«quinta-colunistas» e subscrito
por Elvaldo de Alarcon, nome

sobremodo conhecido nos meios
jornalísticos, onde militou por
muitos anos.

*
A Comissão dê Controle de

Abastecimento Público, de Por
to Alegre, está tornando públi
co, para conhecimento dos inte
ressados, que passaram a vigo
rar, ali, os seguintes preços pa
ra os produtos abaixo:
Velas estearinas de 25 grs,

$300 cada; Velas de sebo, co

muns, $200 cada; Querosene,
1$500 o litro; Cebolas, 2$000 o

quilo, e Carvão de madeira, $500
quilo.

. *
Foi divulgado que os funcio-

nários do Instituto Coussirat
Araujo, de Porto Alegre, não
recebem vencimentos há cinco
meses, isto é, desde a transfe
rência daquele departamento ao

Ministério da Agricultura.
Percebendo, muitos deles, pe

quenos vencimentos, são senas

as dificuldades que vêem so

frendo com tal impasse. e en

frentando situação que, dia a

dia, se torna mais intolerável.
*

O bispo de Niterói, d. José
Pereira Alves, recomendou aos

parocos, reitores e demais sacer

dotes, Associações Católicas e

fiéis, em geral, que dêem deci
dido apôio à ação da Comissão
de Defesa Passiva e Anti-Aérea
do Estado do Rio, criada
pelo interventor Amaral Peixoto.
Aquela autoridade eclesiástica
manifestou também o seu desejo
de que sejam prestigiadas pelo
clero todas' as medidas tendentes
à presservação da ordem, da
dignidade e da soberania do
Brasil, em face do momento
atual.

Fazem anos hoje:
sra. Elba Magano Ramos;
sra. Miriam Gama d' Eça

Neves;
srita. Ilca Lehmkuhl;
srita. Cecília Riesenberg:
srita. Fernanda Campos Lobo;
sr. Otomar Bõhrn, técnico de

radiofonia;
sr. Alvim Zomer;
sr. Engênio Cordeiro;
sr. Bernardino Borges Neto;
sr. Gladstone Paladino;
jovem Osmar Oliveira;
jovem Valmor Luz;
jovem Daví Gomes Mendonça;
menino Osmar Figueiredo.

Finalmente, amanhã, no

Teatro Alvaro de Carvalho,
o público florianopolitano
vai ter ensejo de escutar a Guarda,.,).-vrosvoz admirável de uma das
maiores cantatrizes contem- Precisa-se de um, com bas
porâneas - Norina Greco, tante prática. Exigem-se re

"estrela" refulgente da' 'Ope- ferências. Cartas, do próprio
ra Metropolitana", de Nova punho, para a Caixa Poa
Iorque. tal, 129 5vs-l
Voz de infinita dutilidade,

-

com recursos baseados na

pura arte, o grande soprano
vai cumprir extraordinário
programa, que em outro
local desta folha vai

í

rn-

Falecimentos:
Em sua residência, à rua Es

teves Junior, faleceu, ontem,
subitamente, o nosso prezado
conterrâeeo sr. dr. Alcino Cal
deira, juiz de Direito, aposen
tado. Magistrado conciencioso e

coração afeito ao bem, o�extinto
foi igualmente um grande cará
ter e carinhoso chefe de família.
Era casado com a exma, sra.

d. Laura Calado Caldeira, de'
cujo consórcio deixa vários filhos
e filhas.

FRACOS e

ANtMICOS

�JDADE TOMEM

�n�o CreosBtada
"SILVEIRA"pressa.

Vai ser uma noite de in
tensa emoção artística.
Uma percentagem do "bor

dereau" será em benefício
da Cruz VermelhaBrasileira.

SI deseja apresen
tar um sorriso jo

vem e attrahente,
limpe seus dentes com
Kolynos todos os dias.
conserva jovens os sorrisos, re
movendo a camada escura e as

manchas que tornam os dentes
feios, parecendo velhos.
E a deliciosa sensação de f'res

c
ô

r que sentirá após usar

Kolynos, fará com que se sinta
mais jovem.
Experimente Kolynos - e veja quão

jovem seu sorriso pode ser.

Grande T6nico

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal, O enterramento do seu cadá
na PENSÃO SUIÇA, à rua ver se fará às 16 horas, no Ce-
Esteves Junior, 135. V-7 mitério de ltacarubi, hoje.

Comprai na CP. SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Agradecimento A batalha de Carcove é a maior
Moscou, 19 (U. P.) - Todos os combates são classificados

de importância secundária, comparados com a batalha de Car
cove, que já se prolonga por 8 dias e converteu-se em uma
das maiores ações da guerra até o presente. Além de milhares
de tanques e aviões, os soviéticos estão lançando mão de tôdas
as armas de que dispõem para vencer a resistência inimiga.

Noticia-se que a infantaria russa transportada em tanques
será apoiada por milhares de paraquedístas, que estão concen
trados na retaguarda, à espera da ordem de intervir.

Todos os despachos recebidos hoje falam do contínuo avan

ço das tropas russas e dos choques nas imediações de Carcove.
Encabeçado por gigantescos tanques, verdadeiros couraçados
terrestres, o avanço de Timoshenko continua incontido.

8"

Jorge Batista de Santana,
infra firmado, vem tornar públi
co, pelo presente, os seus agra
decimentos ao humanitário mé
dico dr. Túlio Ramos, pelo cari
nho, dedicação e proficiência
com que assistiu à sua espôsa,
Ester Santana, operada, recen

temente, da vista, e seu filho,
Rúi, submetido a uma interven
ção cirúrgica na garganta, ambos
tratados com grande abnegação
pelo ilustre facultativo.
Florianópolis, 18 de maio de

1942'
(a) Jorge Batista de Santana

3 v.-2

apanhamOs «amarelos» sempre
Washington, 19 (A. P.) - O capitão-tenente Warren Mac

Nush, que está de licença como representante no Congresso,
regressou do serviço ativo no Pacífico e declarou que, todas as

vezes que a esquadra americana se encontrou com a esquadra
japonesa, "nós a desbaratamos. Suas perdas eram, àsivezes,
10 ou 20 vezes maiores que as nossas". O capitão acrescentou:
"A esquadra do Pacífico está cada vez mais forte e se tivesse
mos 50 porcento mais de porta-aviões, a guerra terminaria ra

pidamente" .

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tufli Amin & Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 171

Os italianos esperam «tempo quente»Estocolmo, 19 (United) - O correspondente do jornal
"Tidningen" em Roma comunica que os italianos vaticinam
uma ofensiva britânica na Líbia, antes da época dos calores.
Os círculos informados italianos dizem que a ofensiva britâ
nica é iminente, fundando-se a crença no contínuo aumento
das fôrças navais e aéreas anglo-norte-americanas no Medi
terrâneo, na vasta corrente de homens e materiais que che
gam a Suez, na tenacidade dos defensores de Malta e na inten
sificação das atividades das partulhas britânicas, no deserto.

llssociavão Catarinense de Farmacêuticos
Assembléia Geral Ordinária Cabelos brancos � LOÇÃODe ordem do Snr. Presidente, Hcnrn os snrs. asso-

ciados convocados para Assembléia Geral Ordinária, no MARAVILH_O_S_A_! _

dia 25 do corrente, em l.a convocação às 19 horas, em Para não perder a conta dos
2.a às 19,30 horas, e finalmente em 3.a às 20 horas, quan- que assassinavado, com qualquer número de sócios, será eleita a nova

Diretoria para o exercício 1942/943. Belo Horizonte, 19 (C. M.)
Secretaria em Florianópolis, 19 de Maio de 1942.

- Foi remetido à policia da

LUIZ OSVALDO D'ACAMPORA, 1.0 Secretário. capital um curioso revólver a-

______________________________ preendido do perigoso bando-

Not'ICI·a de u' Itl:Rma hora
leiro Antônio Bonifácio, co-

nhecido e temido no mumci-

pio de Uberaba, onde se acha
preso. Tendo praticado 24 mor-

Dentro de poucos dias será Inaugurada em Florianópolis tes, êsse criminoso, para não
perder a conta de que se hon
rava, mandava colocar no ca

bo da arma um pino de me-
com calçados para todo gôsto e todo preço. tal amarelo, à medida que eli-

V. S. também é convidado para vísltar-no s sem com- minava um semelhante. São
promísso, Não compre, pois, o seu calçado, sem apreciar exatamente 24 as marcas en

primeiro o sortimento de «A METRÓPOLElI, de Sabota & I contradas, ao ser preso o fa-
Silva, à rua João Pinto, 4. 26 V.-I cínora.

TOSSE � BRONCHITES?. .

�LlMINA' FORTALECE'� .' II

Reserva estudantil
Washington, 19 (Havas)

O Departamento da Guerra
anunciou a criação de corpos
de alistamento para a reserva
de estudantes e colegiais, si
milares aos já criados pela ma
rinha e força aérea dos Esta
dos Unidos. Os' candidatos, es
colhidos entre os estudant-e
dos colégios e universidades,
serão encorajados à completar
a sua educacão e então enca
rr ínhados às' escolas de treina
mentos para o oficialato.

METRÓPOLE&A CASA

. - ---� -- -

ULTIMA HORA
Cartazes do dia Foi ontem noticiado que o cru- foram lançados atrás das linhas

zador-couraçado alemão "Prinz soviéticas, mas foram todos am

Eugen" (Príncipe Eugênio), de quilados.
10 mil toneladas, comboiado por *

4 destr6ieres e vários aviões Na sub-península de Querche,
"Messerschmidt" viajava ao a resistência russa é ainda forte.
longo da costa sul da Noruega,

'I<

depois de ter saído de Trond- N� Austrália tem-se como

jhen, provavelmente com des- provavel, em breve, ._uma _nova
tino a qualquer porto alernão.. batalha nava! .. Os avioes ahad�s
Os aviões britânicos o descobri-I' �atrulham varias rotas d.o Pacl
ram e lançaram-se sobre êle e �ICO, observando os movimentos

sobre seus protetores. O "Prinz I Japoneses.
•

Eugen" recebeu um torpedo Chegou ao norte da Islândia
aéreo e outros impactos; os des- um grande comboio norte-ame
tróieres foram a tal ponto met�a- ricano, compreendendo unidades
lhados, que as suas baterias de tanques e artilharia. Foi um
silenciaram; e dos "Messers- dos maiores comboios que jamais
chmidts", 5 foram abatidos no cruzaram os mares.
mar, e outros tantos avariados.
Os ingleses perderam 9 aparelhos.

*

_I><'"""""""""""""'-o-""I,�DODDQOCDDDIlIIXmDO�CUOOODacI_:,_�CJI'JDIXIODGCO�QIJOOIX]UQcmooacoo���Dl'XXXXJDO
CINE REX CINE ODEON IMPERIAL

- FONE 1587 - - FONE 1602 - FONE 1587 -tFeli�!a�a� f�íliaconvidam aos parentes
e amigos para assisti
rem à missa que, pOI'

alma de seu querido filho e

irmão JORGE, mandam ce

lebrar amanhã (4'-feira), às
7 horas na igrej a de São
Francisco, ficando de ante
mão agradecidos aos que
comparecerem ao piedoso
ato.

.

1vs-I

A's 7,30 horasA's 5,30 e 7,30 horasA's 7,30 horas

Palácio dos
espiritas

Com Bela Lugosi, Boris Karloff
Petter Lorre.

Kag Keiser com s/orquestra
Complemento nacional O.F 8
Apuros do Major (Comédia em

duas partes)
Preços: 1 $500 e 1 $100

Imp. até 10 anos

Sangue de
artista

A tragédia do
circo

Com Mickey Rocney e

Judy Garland
Com Humphrey Bogart e

Silvia Sidney

Complemento nacional D.F.B.
Complemento nacional D.F.B.

O Bagageiro (Desenho Colorido
com BLUTO)

Preços: 2$500 e J $500
Livre de Censura

Comunidade da
Campanha do Fóle

510 foi o número dos aviõe,s
abatidos pela RAF durante
o mês de Abril p.p.

A Três Minutos da Morte
(Aventurasreais)

Notícias de Berna dizem ser

provável que os aliados ocupa
rão, em breve, a grande ilha de
Sardenha. Será o primeiro golpe
direto contra território italiano.

Intensifica-se o avanço russo

em Carcove, onde a luta é for
midável. Paraquedistas alemães

Preços: 2$000, 1 $500 e 1 $000
Imp. até 10 anos

_ ..-

o Sabão
.

"VIRSE. ESPEOIALIDADE"
de WETZEI-, CIA.--]oinville& )�&Â� .�''!C(,.,• •
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(Marca registrad a

recommenda-se para hospitaes, collegios etc., pela sua qualidade desinfectante
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