
ESTOCOLMO, 20 (REUTERS) MM NUMEROSOS PARAQUEDISTAS DESCERAM NA DINAMARCA, NA SEMANA PASSADA MM SEGUNDO ANUNCIAM
DESPACHOS PROCEDENTES DE GENEBRA. OS AGENTES DA GESTAPO FORAM IMEDIATAMENTE POSTOS NO ENCALÇO DOS PARAQUEDISTAS,MAS NEM UM Só FOI DESCOBERTO. PARA PREVENIR POSSíVEIS ATAQUES DÊSSES PARAQUEDISTAS, OS ALEMÃES ORDENARAM O REFOR-

ÇO DA GUARDA EM TODOS OS PONTOS IMPORTANTES.

Ecos e Notícias
Ein plena harmonia foi dissol

vida a firma comercial que gi·
rava nesta praça sob a razão
social de J. Linhares, Schaefer
& .Cia. Ltda., conforme distrato
arquivado na Junta Comercial,
retirando-se os sócios Carlos Gon
zaga e Adriano Schaefer, pagos
e satisfeitos de seus haveres, e,
em sucessão, foi organizada uma

nova sociedade para a explora
ção do mesmo ramo de negócios
(Representações, Agências etc.)
a qual adotou a razão social de
Jurandir Linhares & Cia. e assu

me a responsabilidade de todo o

ativo e passivo da antecessora.
A nova firma, já registrada na

Junta Comercial do Estado, é
composta dos sócios solidários
Jurandyr Linhares e Plácido
Mafra.

o Presidente da República
assinou o decret�-lei nO 4.288,
prorrogando, a partir de 6 do
corrente, por mais sessenta di·
as, o prazo previsto no parágra
fo 1°, artigo 4, do decreto-lei
n? 4.081 de 3 de fevereiro, refe
rente ao registo industrial.

*

Acedendo ao convite que lhe foi
endereçado pelo governador Bene
dito Valadares, o embaixador dos
Estados Unidos em nosso país, sr.

Jefferson Caff'ery, visitará, em

dias próximos, a capital de Minas.
Essa visita, que vale para o sr. Jef
ferson Caffery pela satisfação de
um desejo há muito formulado,
marcará a primeira ausencia do
chefe da representação diplomáti
ca norte-americana do Rio de Ja
neiro, desde que se iniciou. a par

ticipação do seu país na guerra.
O embaixador Jefferson Caffery
permanecerá poucos dias em Belo
Horizonte, aonde deverá chegar no

próximo sábado.
Ampliando o itinerário de sua

viagem, o embaixador Caffery re

solveu visitar também S. Paulo.
Assim é que deverá deixar o. Rio
amanhã, viajando de avião para a

capital paulista, onde permanecerá
até o próximo sábado, prosseguin
do viagem então para Belo Hori-
zonte. ,

O embaixador Jefferson Caíf'e
ry f'ar-se-á acompanhar, nessa via
gem, por diversos membros da
embaixada norte-americana.

A Associação Comercial do Rio
de Janeiro cogita da fnndação de
uma universidade comercial, nos

moldes das Americanas, com cur

sos especializados sôbre assuntos
econômicos e comerciais.

O Presidente da República as

sinou decreto, autorizando o mi
nistro da Guerra a convocar para
o servico ativo do Exército 'ofi
ciais d�' reserva.
Esta autorização é dada na con

formidade do artigo 4° elo decre
to-lei 4.222, de 2 de abril dêste ano.

*

o Presidente da República as

sinou decreto-lei, suspendendo a

obrigatoriedade de aviso prévio
sôbre a chezada de navios nacío-

o .

riais. Tais avisos serão feitos, obri-
gatoriamente, dentro de duas ho
ras após a chegada do navio ao

porto.

Na 8a. Exposição de Animais de

Uberaba, foi vendido, pelo preço
de 200 contos, para um cl:iadorflminense, um bezerro "Indu-Bra
sil", com 12 meses.

A Comissão encarregada da rea

lização da Páscoa dos Funcion�
rios Postais Telgeráficos e deniaís
funcionários públicos civis, em

Santa Catarina, convida, por noss,o
intermédio não só os colegas cato

lícos, em �xercício, como todos os

aposentados, "para, no dia 24 do
corrente às 7 horas, se acercarem
'da Mesa' Eucarística e assistirem à

Santa Missal que será rezada na

Catedral Metropolitana".

Com receio de alguma
coisa na Noruega•••
Londres, 20 (Reuters) - Os

alemães ainda estão tomando
precauções, inclusive de ordem
militar, contra possível inva
são aliada à Noruéga - infor
ma a agência telegráfica no

rueguesa.
As autoridades germânicas

fecharam a estrada que parte
para o norte, de Narvik para
Tromsen. Sómente transportes
excepcionais com ordem espe
cial poderão violar essas res

trições, e os contraventores se
rão severamente punidos.
O comandante da base na

val alemã, com Quartel Gene
ral em Narvik, divulgou uma
ordem proibindo toda a nave

gação e atividades de pesca en
tre Bremanger e Stanfjord.
Bremanger está situada justa
mente ao sul de Vaagsoy, tea
tro do assalto dos "Coman
dos", no Natal passado.

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

IANO XXVIII Quarta feira, 20 je Maio de 1942 N. 854:Florianópolis

Cunningham despede-se
de sua esquadraAlexandria, 20 (De John L.

Nixon da Reuters) - (Com a

Dois padres ((eixistas»
RIO, 20 -- AS AUTORIDA

DES DO MARANHÃO ABRIRAM
SINDICÂNCIAS SOBRE AS ATI
VIDADES DOS PADRES JOSÉ
VISES, HÚNGAROí VIGÁRIO DE
CURURUPÚ, E JOSÉ FOU
QUIER, FRANCÊS, ACUSADOS
DE PROPAGANDA EM FAVOR
DO EIXO.

do Mediterrâneo tem demons
trado sua superioridade sôbre
o

'

inimigo, em qualquer dos
ramos da guerra navaL Este
fator permitiu-nos, durante
dois anos, impor nossa venta

I de sôbre o inimigo, ao mais al
to gráu, não obstante sua su

perioridade em navios, por oca
sião de muitos encontros e
além da sua força aérea, ex
traordinariamente maior do
que a nossa. Êsses feitos dos
nossos oficiais e marinheiros

Idurante dois anos das mais vi
gorosas lutas navais, consti
tuem, para mim, um dos maio
res tesouros, enquanto os nos
sos compromissos, através de
larga parte do mundo, signifi
quem que, atualmente, não
contamos, às vezes, com forças
tão poderosas como desejaria-
mos para levar a guerra à
porta de frente do inimigo. Isto
não será sempre assim e ólho
para a frente, esperando o dia
em que a esquadra do Mediter
râneo limpará os mares clara
mente e restabelecerá nosso
secular contrôle dêsse caminho
marítimo. Tenho confiança
em, que êsse dia não estará
distante" - concluiu o almi
rante.

Cabelos brancos � LOÇÃO
lllARAVILHOSA !

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

Fone 1447
De manhã: 10 às 12
À tarde: 3 às 6

!latá. tríste, meti IiIm6r T
Te•• bl'OJiqmte? E.U. com t.,s.ilT
a ·Iei de N0••0 SeMOrl
li6 til ..ln o CONTRAT088•.

CASA MISCELANEA, distri
ouidora dos Rádios R. C.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - RUi!
Trajano. 12

Governo «fantoche» na Holanda
Londres, 20 (A. P.) - Fala-se insistentemente que Hitler

pretende instalar um "govêrno fantoche, na Holanda sob a

chefia do líder do Partido Nazista holandês, Anton Mussert.
Para isso, teria mandado, para "preparar o terreno", o chefe
da sua Gestapo, Himmler, que lá chegou, segundo informou
a Agência Aneta.

Um porta-voz do govêrno holandês no exílio falou, pelo
rádio advertindo' seus patrícios dos intuitos de Hitler e

Hirnrnler, e dizendo que "é dever dos holandeses res�stirem de
toda a maneira às manobras da Alemanha e dos traidores ho
landeses". Aconselhou, porém, que não recorressem a "atos
terroristas" para não cairem sob o guante dos agentes da Ges

tapo e do horror das execuções.

Sucursais de bancos alemães
que vão ser fechadas

Berlim, 20 (De irradiações
oficiais) (A. P.) - O rádio de
Berlim informa que 200 sucur
sais dos Bancos alemães serão
fechadas, a partir do dia 31 de
maio, enquanto durar a guer
ra, afim de que os seus empre
gados possam trabalhar "em
importantes estabelecimentos
de guerra".

Almirante Cunningham

esquadra do Mediterrâneo) -

O almirante Harwood, prota
gonista da famosa batalha do
Rio da Prata, chegou a esta
cidade e assumiu o comando
da esquadra do Mediterrâneo.
Numa mensagem de despe

dida à esquadra, o almirante
Cunningham diz: - "Através
de toda a guerra, a esquadra

&!SW'.' 'JAS__&1ti.·W&& A imprensa italiana grita
Terrenos em lotes nos Coqueiros contra a França
Vendem-se, na Praia do Meio (Coqueiros), em local Berna, 20 (A. P.) - A Itália, através de sua imprensa, es-
salubérrimo e aprazível, terrenos em lotes. Tratar com tá exigindo, ém termos drásticos, a recuperação de territórios
Deolindo Costa, nesta capital. IOvslO franceses, agora e imediatamente, e antes que a guerra aca-

-. IIIS 1il7a........III_;!IZ IIIe_*.i H be, independentemente de quando, onde e como a guerra po-
m derá terminar.

.

I
-

-dade de Carmen É êsse o teor geral da imprensa fascista.' �o�e, em termos

IpOpU arl '" muito dais fortes do que por ocasiao do arrnistícío. Rua Vitor Meireles. 26,

L d das 17 horas em diante.:Miranda em 08 res I
Fornecia informações sobre o

ILondres, 20 (C. M.) - Na revista "Big Bog" que está Dr. Newton d'Avl·la movimento do porto da Baía -:-------V-19
sendo exibida atualmente no "His Magesty Theatre", apre- Salvador, 20 (A. N.) - As _

sentada pelo empresário Cochra, a famosa atriz. Beatrice �illje de regresso do Rio de' autoridades policiais locais in- Espião nazista preso
parodía Carmen Miranda, apresentando-se traJad� de bamr:a, Janeiro reabriu o terrogaram o súdito alemão em Alagoascantando uma canção denominada li you wont thrtll go to RIO. I consultório. Werner Alfonso S�8:rk, acusa- Maceió, 20 (A. N.) _ Posto
Essa lanção é apresentada no f�:lal do r

primeiro ato ,?� revista

I
Rua Vitor Meireles n". 28 do. de exercer a!IVI?ades sus- à disposição do ministro da

que tem o título de South Amencan "ay, sendo o COlO que .1,-
Telef. 1067 peitas �om relaçao a seguran- Justiça, embarcará preso, bre-

companha a canção composto de baíanas e gauchos. ça nacional. �ab�-se qu� o vemente, para o Rio, o espião
No teatro popular Windmill, está sendo exibida outra re-

.

Diariamente das 16 às 18 hs. mesmo fornecia l;lfor�maçoes nazista Frederico Hendel, ex-
vista, que obtem grande sucesso, q.ue, finaliza com o quadro :-________ secr�tas ao sE;:u pais sobre o cônsul alemão nesta capital, o
South American Way, onde o B;asll e evocad? pelas baianas, 1_0_v_.-9 movimento ��st� �orto. Pros- qual exercia atividade contrá-
cuja popularidade em Lond�es e cada vez malO�, te.ndo o s�u A ex-séde da ação integralista seguem �s d:llgen�u�,s em to:- ria ao interesses do país.
último filme permanecido CInco semanas em dOIS cinemas co no da açao desse súdito germa-
West End. . era um depÓSito de armas nico, que se encontra' preso, Cabelos brancos I LOÇÃO

Outra revista, exibida no teatro Palace, e. que tem à fl�ente Maceió, 20 (A. N.) - No incomunicável. MARAVILHOSA!
os famosos atares populares Jack Hulbert e Cícely Courtneidge, município de Igreja Nova, nes-
tem uma cena passada no Rio �e Janei::o.. �

te Estado, a polícia apreendeu,
Depois do sucesso das canço�s b-:asIlell'as .Aurora e ll'Iamae na casa que servira de sede à

eu quero, e, principalm�l1�e, d,evIdo a popularidade de Carme�n ex-Ação Integralista, vasto ma

M' anda a música brasileira e frequentemente OUVIda nos res- terial de propaganda e regular
ta�rante� e clubes noturnos e seu prestígio vai crescendo cada quantidade de armas. Prosse-

guem, alí, novas diligências.dia mais.

Comprai na CJI. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade

Reassumiu a clínica:
A

�E SÓLIDA PARA U"1A
EXISTÊNCIA SADIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICLL\DOR MEDICO
INSTITUTO DI DIAGNOSTICO

CLINICO )

! Dr. Djalma Moellmann
Formado pela UnIversIdade de

Genebra (Suíça)
com prétlca nos hospítaís europeu!
CHnloa médica em geral, pedlatrfa,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urinario do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manool de Abreu Campanarlo
Silo Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Univer
lidade do Rio de Janeiro.

GabInete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de Iisloterania

Laboratório de microscopia e
análise elín ica

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNJC�
MEDICA

CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

,
RESIDENCIA: Moléstias internas de adultos e crianças.

Rua Blumenau, 28 Consultório: Rua Felipe Schtnídt n. 38 - Tel, 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 6.4 - Tel. 1523

,-------,---i ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão Dr. AÜ(iUSTO DE
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua· Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

I
HESIDÊNCIA:

IAlmirante Alvim, 36 F ,. ETelefone D. 751.
. armacla « sperança»�----._----------� doI Dr. Remigio farmacêutico NILO 'LAUS

CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORJO :

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

RESIDENCIA'
Av, Hercillo Luz, 186

- Phone: 1392 -

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

flORIANOPOllS

.....--------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi-

Icína e do Hospital Psi-
quiátrico

.

do Rio de
Janeiro.

CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
[ano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

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

(Profs L. Bur khardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

operações de plástica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (dós 10 às I:.?, e das

15 às 16.30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I Junior 20. Telefone 1.131.

Attende a chamados
14

fASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

A voz de Deus

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de 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,
NARIZ, GARGANTA

o vulcão Asama, situado na

província de Nagano, a no
roesle de Tóquio, entrou em

atividade. "Espessa chuva de
cinzas cái, na extensão de mui
tas milhas, em torno da mon

tanha" - dizem os telegramas
que noticiam o fato. O vulcão
é uma respiração angustiosa
da Terra, devorada pelo fogo
central - dirá um dicionaris
ta românlico, mas é, também,
e sobretudo, o sopro de Deus
vindo das estranhas primiti
vas do solo ... A milologia gre
ga linha pressentido a realida
de universal, quando dera a

Vulcano, filho de Júpiler, e de
Juno, a presidência do Fogo e
a direção das forjas da ilha
de Lemnos... A idéia do fogo
sempre esteve associada à
da divinidade, e os nossos
mesmos selvícolas americanos
aclaravam, na voz possante do
lrovão, o poder imenso de Tu
pã. .. Os japoneses, que leva
ram a ruina e a morte a pací
ficas lerras da filosófica Chi
na, que invadiram a Manchú
ria, a Coréia e a Ilha Formo
sa, pelo só apetite bestial de
conquistar e dominar, que en

goliram o Pacífico inteiro,
com os seus milhares de ilhas,
se a esquadra americana não
fosse uma espinha de peixe a
atravessar-lhes a garganta vo

racissirna, encontram, nos vul
cões de sua própria terra, o
corretivo geológico da sua

prosápio e ocastigo flamívono
dos seus crimes ... Milhões de
chi neses, birmanianos, japone
ses, filhos de Sumatra e das
Filipinas, gemem sob o tacão
da bota monstruosa que amea

ça pisar! e esp'esinhar as flo
res mais belas da civilizacão
cristã do Mundo. O código"do
Bush ido não lhes empece a
Lraicão em Pearl Harhour e a

espionagem em todos os qua
drantes elo globo terrestre! ..
O espírito dos Samurais não
lhes retem a mão rapace, que
avança, em garra temerosa,
sobre searas alheias e bens es
trunhos ... Na mesma e incem
parável terra do Brasil - que
nunca fechou as portas a emi
grantes famintos, de onde quer
que viessem - pagaram a hos
pi lalidade com a espionagem,
e a confiança, com planos! e

empresas militares ... Milhares
ele anos ainda decorrerão an
tes que os amarelos dos nossos
dias paguem os crimes que
lhes pesariam na conciência,
se ela não estivesse narcotiza
da pelo mais hru to e radical
dos fanatismos políticos... En
quanto não lhes chega o cas

tigo - tão .inevitávcl como a
sucessão do dia e da noite -

DeLIS os adverte pela boca ar
denLíssima cio Asama, a qual,
como a dos profetas, lanr-a de
si o fogo e a condenação: .. E,
quando chegar a hora do ajus
te de conLas, milhares de ca
teras se abrirão. como flores
da Morte, na terra arnaldicoa
da do Sol Nascente: serão os
bombardeiros aliados que mul
tiplicarão por mil a boca de
fogo do Asama e farão, do solo
que esqueceu a justiça de
Deus, um mar de lavas ou um
deserto de cinzas ...

BERILO NEVES

RECITAL de NORINA GRECO
do Metropolitan House Upera de New-York

HOJE .... QUARTA·FEIRA - HOJE
No Teatro Àlvaro de Carvalho

Sob o Patrocínio do Instituto Brasil-Estados Unidos
PROGRAMA

I
o deI mio cmo.to ben
Star vicino
Resta in pace
Ave Maria

S.Donaudy
S. Rosa
D. Círno.rosu
F. Schubert

especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. _. Fone 1447

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

H. Duparc
C. Debussy
L. Delibes
C. Debussy

Dr. MADEIRA NEVES,- médico especialista em

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

Consultas diariamente pe!ata�d��h:�sd�� �� 1� l�o:ao;as
I Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.
------------_._----�------

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.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

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

I Consultas 20$000 - Operações a combinar

I consult�:. RU�J:O�i:�-:���;�:nCi'
145ó

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

duranteAusente o corrente
A

mes,

Violada a lei sobre a exportação
de fios de c{ rayon»

Rio, 19 (C. P.) - o sr. Vi
cente Galiez, secretário do Sin
dicato de Indústrias de Fiação
e Tecelagem, levou ao conhe-
cimento da Junta Reguladora
do Comércio de Fios e Tecidos,
em reunião recente, um fato
reputado de suma gravidade: a

violação da lei que proibiu a

exportação de fios "Rayon"
para o estrangeiro.
Afirmou o sr. Galiez que, exa

minando as estatísticas, desde
dezembro, verificara que ha
viam saído do país, para os

mercados sul-americanos, em
sua quasi totalidade, grandes
quantidades dessa matéria pri
ma avaliadas em 28 mil contos.

I Um decreto baixado pelo gover
no federal, em setembro do ano

passado, proibira essa exporta
ção, a partir daquela data, co-
minando penas bastante eleva
das para os seus violadores.
Debatida a denúncia e consi

derando a gravidade da viola
ção, se constatada, decidiu a
Junta Reguladora do Comércio
de Fios e Tecido incumbir o seu
presidente, ministro Joaquim
Eulálio, de entender-se a res

peito com o diretor da Carteira
de Exportação e Importação do
Banco do Brasil, a-fim-de ficar
completamente esclarecida a

situação.

III
La Playera
Nana
Do not go my love
Tell me, Oh Blue Blue Sky
Rondini 01 nido

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

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

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

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

CLINICA MÉDICA

PAULA Diretor do Hospital
de Caridade de

.

Florianopolis
Resldência'te Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

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

Sábados: Das 3 às 6 horas, - Fone 1 644

IV
Non t'accostar aU'urna
In qtielle trine morbide
La Wally

G. Verdi
G. Puccini
A Ca'talani

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

Perfumariàs.--Artigos de bcrrache.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcspcke),
FONE 1.642

Platéia
Balcão
Geral

12$000
10$000
4$000ENTRADAS:

Os ingressos estão à venda na "Livraria Xavier".

Elegante Novidade 1
O «Salão OXFORD)

Acaba de instalar moderníssimo aparelho pa,ra
ondulações permanentes. tipo WELLA. de luxo, e dís
põe de ótimo cabeleireiro para atender suas clientes.
329 5 v. - 3

-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

6 DE MAIO
Foi entregue BS prestamlstas 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 formidável Sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 4 de Junho (êa.Ielr a),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sé de da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto na 13. I

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

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1 $00
.. � -

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

Agasalhos de inverno Gabardines-Sobretudos
para senhoras, homens e criancas Casaquinhos de criancas. Novidades

Grande stock-Mínimos preços pelos menores preços da praça

A E:C�E B E U
IIA MODELAR'1

Os comboios para a Rússia
:r,ondres, 19 (R.) - Segundo ques aéreos, vêem-se obrigados

se declara nesta capital, as a navegar com grande cuidado,
dificuldades que se apresen- em virtude das montanhas de
tam aos britânicos para leva- gelo.
rem cobaias à Rússia" de con- Quando as geleiras se der
formidade com as promessas reterem os aviões e navios do
feitas, são verdadeiramente "eixo" "terão maior margem
tremendas. Afóra a contínua de ação e os comboios britâni
ameaça de ataques submari- cos, embora com maior perigo,
nos, bem como de ataques de terão maiores oportunidades
navios de superfície e também para realizar sua tarefa".
de aviões, com bases nas cos- Durante todos os meses em

tas européias, o problema do que êsses problemas têm sido
gelo, nas últimas semanas, enfrentados, as perdas da ma

agravou ainda mais essa ques- rinha britânica representam
tão. Os navios britânicos, €J11- porcentagem notadamente re

bora tenham limitado suas duzida de barcos que seguiram
perdas motivadas pelos ata- para a Rússia.

ASSOCiação Vatarinense de Farmacêuticos
Assembléia OrdináriaGeral

De ordem do Snr. Presidente, ficam os snrs. asso

ciados convocados para Assembléia Geral Ordinária, no

dia 25 do corrente, em La convocação às 19 horas, em

2.R às 19,30 horas, e finalmente em 3.a às 20 horas, quan
do, com qualquer número de sócios, será eleita a nova

Diretoria para o exercício 1942/943.
Secretaria em Florianópolis, 19 de Maio de 1942.
LUIZ OSVALDO D'ACAMPORA, 1." Secretário.

10FIL
Para limpar metal

e cristais

PAÃTI��O�ÔMICO

AVISO AO POVO CATARINENSE
linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empresl Jaeger & Irmã�
Saídas de Florianópolis às terças e.sábadcs
Saídas de Porto Alegre para Florlanopohs

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Agente;: em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 1r: ns NOVEMBRO
< I--------

V·-16

��:��Ajg �8��:��OAL��: TorpedOS aéreos de ar comprimidoMAZENADOR DE FLORIA-
NóPOLIS Estocolmo, 19 ((Reuters) - Outra notícia de "arma se-

IMPOSTO SINDICAL c:eta" foi veic�l�da, hoje, na Alemanha através de informa-
D d d D· t

.

I
' çoes de voluntár-ios suecos que lutaram ao lado dos nazistas,e o: em a Ire orra, evo ao .
na Rússia.

conhecimento dos srs, empregado-. ."

d
.

t S· di
DIsse um deles, ao correspondente do Svenska Dagbla-

rest e femtpre�a dOS qute es e ln

tI- dett", desta capital, que os alemães empregaram "torpedosca o e e uara, uran e o corren e ' .. . _

•

té di 31 b d
aéreos com ar comprímído, disparados de um canhao espe-mes, a e o la , a co rança Q •

I" A
-

f
. .

I t S· di I d t
ciai ". sua concussao se az sentir num raro de quatrocentasmpos 0d I1n9412cad cor:-esdPon en e jardas. Depois que explode, la zona de luta "fica coberta de

ao ano e , e acor o com o - .

"

d t 1 402 d 5 d
.

Ih d
russos que, nao apresentando tertmentos externos, ficavam

ecre o n. . ,e e ru o e t d I
-

id I
-

1939.
con u O com os pu moes. r.esseqm os pe a pressao de ar".,

,
O correspondente milítar da Reuters escreve, aproposito:Florianópolis, 4 de maio de 1942. .

Frederico Manoel da Silva FO.
"E uma história típica de "armas secretas" alemãs, lançada
pela propaganda, em intervalos escolhidos pelos círculos na-
zistas. É idêntica à descrição recentemente feita pelos ale
mães de uma "mina secreta", que, explodindo, oxidava o ar
e ocasionava a sufocação ...

Agradecimento
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, f' 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 Balista de Santana

3 v.-2

10 tesoureiro

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. Informa
ções: à Rua Cons. Mafra, 64

pUDIM MEDEIROS, a so
bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam. Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

Limitada

Banc�
,

de Crédito Popular ,e .Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trslano n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pele Oertltleado
O frio russo prejudicou a n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

máquina de guerra alemã Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Zurique, 19 (R.) - Citando C6digos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLISo alto comando alemão o jor- EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORESnal de Berlim "Boersen Zei-
tung" escreve: "As faltas que Emprestimos - Descontos - Cobranças
tão gravemente atingiram a e ordens de pagamento.
máquina militar alemã, no ano Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
passado, na frente oriental, es- Representante da Caixa Economica Federal para a venda
tão sendo corrigidas. As loco- das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
motivas alemãs não puderam semestral, em Maio e Novembro.
funcionar, por causa do in-. Paga todos os coupons das ap61lces Federais e dos Estados
tenso frio russo. As bombas de de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
água e os tanques congelavam. Mantem carteíra especial para administração de prédios.
não obstante cobertura espe- Recebe dinheiro em depósito pelascial de proteção. A�ém disso, os melhores taxas :

I
motores eram I?UItO pesados C/C à disposição (retirada livre) 2%
para prosseguir no caminho C/C Limitada 5%
que muitas vezes se desmoro- C/C AYiso Prévio 6%
�ava. As bombas nas est��ões C/C PL'aEO Fixo 7%flcaram q�ase que sem utII�da- Aceita procuração para receber vencimentos em to-
de - muitas foram destruídas das as Repartições Federais Estaduais e Municipah,.
- de modo que as tripulações

•

das máquinas tinham que em-

pregar água extraida de rios C AMP A N H A
congelados. Sob uma tempera
tura de 40° abaixo de zero, os
condutores e as bombas dos
motores não podiam ser utili
zados. Em muito pontos de tra
vessia êsses aparelhos não fun
cionavam. Os sinais automáti
cos, frequentemente, sofriam
desarranjos" •

QUARTOS
Alugam-se quartos para

solteiros, em casa de famí
lia. Ver e tratar à Rua Tra,
jano, n. 7 - Sobrado.

vs-10

O prazer da petizada,
E -orgulho dos coníeltejros,
São os doces trabalhados.
Co'o bom Fermento Medeiros.
Atitude da igreja na

Noruega
Londres, 18 (R.) - Segundo

informa a "Agência Telegráfi
ca Norueguesa", com séde nes
ta capital, a igreja da Norué
ga declarou-se independente
do Estado.

. A nova igreja livre, que de
sempenha a contento suas im
portantes funções, está man

�endo .com o máximo rigor sua
mtegndade. Os sacerdotes não
percebem salários e as comuni
cações oficias, recebdas do
govêrno "quisling" pelo clero,

DA V I T O R I A
sao devolvidas intactas, en-
quanto os párocos não utílí

Participe da CAMPANHA DA VITORIA, usando o mais zam mais os sinetes e os títu
empolgante e lindo "V" alado. Joia fina e original de CRISTAL los oficiais.
LUMINOSO com incrustação de PRATA DE LEI. BRILHA NO V----------ESCURO. Envie hoje mesmo 20$000 para receber, pela VOLTA ende.�e OU alug�.seDO CORREIO AEREO, registrado, o seu"V". Oferta especial A casa sIta à rua FreI Ca
durante a Ca,?pa_nha. Agência Anglo Brasileira de Vendas neca n.O 70; ,!ratar no Ban-
- Largo de Misericôrdia 23 - São Paulo 6 5

co de CredIto Popular •
, . v.- Agrícola de Sta. Catarina.

Ruo Trajano, 16. V-2Q

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Contra a
•

espionagem
malhas da espionagem germâ
nica e com agentes da Gestapo
em exercício dentro de seu ter
ritório.
Da Conferência Inter-Ame

ricana Contra a Espionagem
resultarão, inquestionavelmen
te, proveitos de grande alcance,
imediatos e remotos. Êsse será
mais um inestimável benefício,
dos muitos que a calamitosa
conflagração ou pirataria vai
prestando aos povos livres, jus
tamente ciosos de sua liberda
de, de sua independência e de
sua soberania. A lição da guer
ra, nesse particular, adverte
nos severamente sôbre a neces

sidade de ser mais cautelosos,
nós nações e povos americanos,
quanto à admissão de alieníge
nas em nossas terras.
Infelizmente já não será pos

sível, aos povos americanos,
manter os mesmos hábitos de
franca hospitalidade, indepen
dentemente de ativa e perma
nente vigilância policial. E to
das as questões relacionadas
com essa nova atitude certa
mente serão examinadas e de
batidas pela Conferência Inter-IAmericana Contra a Espiona- .
gemo São muitos os aspectos a

considerar e várias e importan
tes as medidas preventivas a

adotar, numa cooperação conti
nental capaz de inutilizar, para
todo o sempre, na guerra e na

paz, as sinistras maquinações
de mentalidades enfermas, des
graçadamente apoiadas pela
fôrça.

A espionagem de tal maneira
se articulou na América, e tão
perigosas à segurança do conti
nente se apresentam as inicia
tivas dessa urdidura subterrâ
nea e traiçoeira em pleno am

biente de paz, que se justifica
a Conferência Inter-Americana
Contra a Espionagem. Porque,
afinal, o interêsse em combater
êsse processo corsariano, de
preparar terreno para desenca
dear covardes agressões, contra
nações desacauteladas, não é
apenas dêste ou daquele país
americano, mas de todos os que
formam o conjunto continen
tal. Provavelmente a finalidade
da Conferência é também uma

articulação completa dos meios
a empregar, para uma limpeza
total, mediante rigoroso expur
go no seio das colônias estran
geiras.
Entre os muitos casos con

cretos comprobatórios da sóli
da e ardilosa organização da
espionagem totalitária no con
tinente americano, está o des
sa mulher que dissimulava seu

verdadeiro papel exercendo o

cargo de diretora duma escola
alemã na Colômbia. Ana Alice
Hedwick Laske - aliás pode
não ser seu verdadeiro nome -

é uma veterana da espionagem
teuta, como agente n. 1 da Ges
tapo, e viera da Grécia, onde
exerceu a mesma repugnante
missão, antes da invasão alemã
naquele valoroso e desventu
rado país. Êsse simples porme
nor demonstraria, por si só,
que a Grécia, lutando e derro
tando a Itália, estava já nas

&ZAGa

(Correio da lUanhã)
@!iliara:.N SU4&

IMPORTADORA AVA - RADIOS
S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2/11n08.

.

/ AVA - Gladíator 5 val v. 530$
=---=OR /A\\V1í\ 7 valv. 59:1$, para pilhas 500$, paraGLADlAT /:;.WIIA\ acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con
sertos, peça orçamento.

o

sua proprlB

:NFER�EiA
-:

'ttttrena ii ã '"'te 10 HJulheres:
Regulador, tônico,

anti-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

Malidade para a seude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Á SÁUDE DÁ MULHER
Proteção contra fogo e roubo

Cofres encouraçadoSi. Portas fortes
Caixas, Arquivos, Armários de aço, da

fábrica «Nascimento)} S_ Paulo
Representante para Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGEA
Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350

,

Aumente sua renda
desde jáPessoes residentes em qualquer praça deste Estado ou

do pais, sem prejuízo das suas ocupações; terão sua ren
da aumentada ímedíatamente, num ramo distinto, 18cll e
de futuro. Escreva-ncs sem compromisso, pedindo maís
detalhes: CAIXA POSTAL 1.69õ - S. Paulo.

Seja

Na edolescende, na
idade adulta, na "idade
uiti(a", as i rregularida
des no fun<ionamento do
organismo a<arrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem
poso Ha, porém, as que
se libertam disso: sêo as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

,

I: I
'II �

fóto um soldado britânico exami-
nando atentamente um tanque nazista desman
telado pelos ingleses, na Líbia. No primeiro plano,
o cadáver de um dos tripulantes dêsse tanque

inimigo. (Fóto de British News Servíce),

12 anos de prisão por �!lU���t!a�ec�!'!��,Rio, 19 (C. P.) - A aplica- ra exammar a bolslnbr" 'que
ção do novo Código Penal já fôra mais tarde encontrada.
está dando lugar a casos pi- Fôra avaliada num tostão. Ca
torescos, que revelam com pre- raterizado o furto, o larápio foi
cisão seu justo rigor. Ainda então processado e, agora, o

agora, está às voltas com a promotor Clóvis Paulo da Ro
justiça um indivíduo que, em cha acaba de oferecer a denún
dias do mês passado, arrebatou cia contra êle, como incurso
das mãos de uma jovem uma nas penas do art. 15, parágrafo
bolsinha que continha 16$800 40, do Código Penal vigente,su
em dinheiro. Dado alarme, o jeito, portanto, à pena de· dois
larápio foi detido mais adian- anos de prisão, no mínimo, e

te. Havia, porém, deitado a multa de dois contos de réis.
bolsa fóra e embolsado o di- Como se vê, a pena é verdadeí
nheiro furtado. Conduzido à ramente rigorosa para quem
delegacia, o dinheiro foi res- apenas praticou um furto ava
tituido à dama e, pouco depois, liado ... num tostão.

Camisas, Gravatas, Pijarnes,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA. - Rua Traiano, 12.

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

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será ínaugurada em Florianópolis

A CASA «A METRÓPOLE·
Com calçados' para todo gôsto e todo preço.

V. S. também é convidado para visitar-nos sem com

promisso. Não compre, pois, o seu calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A METRÚPOLElt, de Sabota &

Silva, à rua João Pinto, 4. 26 v.-2

Instrucões para inscricão de candidatos a
Aprendizes Marinheiros

1. - Requerimento do candidato, (feito do próprio punho).
Sr. Comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros.

(Deixar um espaço de 8 linhas)
Fulano (nome do candidato), residente à rua .

n , bairro de , devic!amente autorizado por seu pai (ou mãe,
ou tutor), conforme a declaração que a êste junta, desejando matr-icular-se nessa

Escola, para o fim especial de servir ií Maiinha de Guerra, vem requerer a sua

inscrição.
Nestes termos,

Pede deferimento.
(Data e assinatura do candidato sobre 2$200 - sêlo federal e taxa de edu-

cação).
2. - Juntar a êsse requerimento os seguintes documentos:
a) certidão de registro civil de nascimento, e não pública forma;
b) atestado de vacina (sendo particular, trazer reconhecida a firma do mé

dico);
c) uma fotografia, tamanho 3 x 4 (de frente sem chapéu);
d) autorização do responsável, para alistamento no Corpo do Pessoal Subal

terno da Armada, redigida nos seguintes termos:
Exmo. Sr. Diretor Geral do Pessoal.

(Deixar um espaço de S· linhas)
Fulano (nome do responsável: pai, OLl mãe, ou tutor - anexando o termo de

tutela) pelo presente documento autoriza seu filho (ou tutelado) Fulano (nome
do candidato) a matricular-se na Escola de Aprendizes Marinheiros e assentar

praça no Corpo do Pessoal Subalterno da Armada, de acôrdo com a legislação em

vigor.
(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 - deverá Se!'

reconhecida por tabelião.
OBSERVAÇõES

a) as inscrições serão abertas em 2 de maio e encerradas a 31 de Agôsto
inclusive, e só serão aceitas quando acompanhadas de todos os documentos exi

gidos;
b) o candidato deverá já ter 16 anos feitos ou 18 incompletos em 31 de

dezembro do ano da inscrição;
c)o· candidato será submetido a um exame vestibular constante das seguintes

matérias; um. ditado de 20 linhas de um livro de autor contemporãneo (ortografia
simplificada); 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); .

g) os índices mínimos de altura e peso, em relação à idade, são os seguintes:
16 anos - lm,52 - 43 kgs,
17 anos - 1m,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 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 <la matrícula: Só haverá uma época de 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 19'13, 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

documen tos.
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
Vitorino da Silva Maia, Capitão de Corveta - Comandante

to do candidato solicitando a sua inscrição.

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finaliJade,
em condições vantajosas.

Consulte: CARÚ & Cia.• - Rua Riachue.lo, 4lf •• A
RIO DE JANEIRO

A falta de vivacidade, a trístezo ou so
bretudo a indolencia que torna o trabalhador
incapaz de produzir o que se espera delle -

.;p,-, .n.. e que ello. de resto, póde dar - não é aPre-
quiça - Vicio; é peor: é a Preguiça - Dcencc, a caracterís
tica da "Opllnçdo", do qual é um dos symptomos mais
expressivos. ·""'�'é�i?_r" �;o!_fi_ .,i;t .·:0.�i;:ji<:· �\.;,;� .. C1,
;J

Para combater essa preguiça doentia, basta torncn
a "Neo - Necatorina", que restitue ao eniermo a soude e
a dísposicôo para o trabalho.
i' A Neo - Necatori.na é um vermifugo poderoso. acon-
dicionado em capsulas roseas contendo tetrachloreto de
carbono em soluto solido e optimamente tolerado pelo
organismo humano.

SEJA PREVIDENTE!
SIGA A VOZ DA EXPERIENCIA!
Adquira a sua casa própria, o.dqu ir-irrdo uma apólice 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$060 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%

Para melhores esclarecimentos, com o respectivo
agente autorizado nesta Capital, à rua Visconde de Ouro
Preto rr.? 7, das 16 às 18 horas. 7 v. aít.-6

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

comissões vantajosas. Escrever urgente para "CIA
N�CIONAL" - CAIXA POSTAL. 938 - SÃO PAULO.

3 v.-2
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J�o ESTADOqp
DUBlO :VESPERTINO
Redação e Oficinas à, Rua

João Pinto n. 13

�1�a-Cx.�lJ9
-

:ASSINATTJRAS

Na CapJt.alt
AuDo •.••••••••• lO$0OI
Semestre •• •••• 15$000
Trimestre .•• • •• 15$000
lIês •••••••••••• 1$000

No Interlora
Ano ..••.••••••• IR§$OOO ISemestre.. ••••• lO$0OI
Trimestre .. •• • . I0$00O

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
bllcadoa, não serão devolvidos

A direção não se responsabl-

lliza
pelos conceito. emitidOl!l

<$
noe artigos aasinad08

�

PIANO
Vende-se um piano. BORO,
em ótimas condicões. Rua

Esteves Junlo r, 48.

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

Almirante Lamêgo, 144.
Svs-4

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

EDITAL
Devendo realizar-E e, nos

dias 24, 25 e 26 do corrente,
a festa do Divino Espirito
Santo, que obedecerá ao pro
grama infra, - de ordem do
Irmão Provedor convido os
fiéis em geral a assistirem
a ela.
Dia 15 a 23 - Novenas às

18,30 horas;
Domingo de Pentecostes,

às 6,30 horas, Missa com

comunhão geral dos Irmãos
às 8 horas, Missa solene;
com assistência do Exmo. e

Revmo. Snr. Arcebispo Metro
politano, que pregará ao

Evangelho.
Segunda e terça-feira: Mls

sa, rezada às 8 horas, e ladai
nha às 18,30 horas.
Durante a festividade ha

verá quermesse e leilão de
prendas, no local do costume
Florianó polis. 14 de Maio

de 1842.
CÂNDIDO FREITAS

Secretário.
8 v.- 4

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

Rua João Pinto, 34

r
.

7 ,

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia. recebeu

A MODELAR

Elegância!

, ..••....••••.•.•••••••..•••••••••••••

'II e.DAS I!. •
! : padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
! das melhores fábricas do país, são !
• encontradas nos balcões da e
• •

I Casa SANTA BOSA i
• •
• Diáriamente recebemos novidades •
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Perfeicão!

Rua Trajano, n' 13

----

Dr. ALDO AVILA IDA LUZ

I

'M'

Cumpanhia C Aliança �a Baía.
Fundada em 1870 �éde: BAIA

Seguros Terrestres e MárítimoG

ADVOGADO
Vidal Ramos, n-, 30

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

12 mezes de estudos. Mensalidade míníma. t>reciso de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal. 3717 -S.Pa·u)o.
..

APROVADOS PELO O'N'S'P' 506 NO? 569 DE 193�

-----

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

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes ri ," IS, 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.

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
:. 54.700:000$000
» il.929.719:000$000
,. 28.358:717$970
» 85.964:965$032
,. 7.323:826$800

e terrenos)" 22 354:000$000

Dados relativos ao

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

I

I

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.
30 v. alto - 8

Agente em Florianópolis Dr. el8rno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
1 ° andar (Altos do Café

. Bubi). - Fone 1.1168.

L O B O & (ia.CAMPOS
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

r

Catx« postal /9- TelephoMIOB3-End. Tet. cALL/ANCA,.

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. ltajaí, IBlumenau e Laqes. ��"����M�_�.�fl@�.. ���.�.•;
&*; p;•

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

(Defronte à casa Hoepckel
uwa'·g =

Mlf.!:!.{J!
A BÔA ROUPA

(J.. /j. �
Rua Deodoro, 33

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DUANDO A RENDA t,; GORDA
Rio, 20 - De acôrdo com o regtila-

mente da F. M. F., coube a cacla clube
Botafogo e Fluminense da renda líquid�
de 118:859$000, de domingo último, a im
portância de 45:375S000.
A F. M. F. ganhou nessa partida a per

centagem de 6:327$000.
O juiz José Ferreira Lemos (Juca),

que arbitrou o jogo, vai receber a im
portância de 1:080$000, que lhe coube ela
percentagem de 1 % sôbre a renda líquida
daquele encontro.

os PRóXIMOS JOGOS
HiO, 20 - Os próximos jogos do dia 24

(domingo) são:
América x Bomsucesso.
Canto cio Rio x Botafogo.
Bangú x Flamengo.
Fluminense x Vasco.
Madureira x S. Cristóvão.

•

'J'ABELA
Rio, 20 - Com os resultados de clo

mingo, a colocação dos clubes concorren

tes ao Campeonato Carioca de F'uteból,
ê a seguinte, por pontos perdidos:

CARTAZES

QUASI AGREDIDO UM JUIZ
Rio, 20 - O juiz Luiz Bittencourt viu

se em apuros depois do jogo Bonsucesso
x Flamengo, já quando se encontrava
fora cio gramado da iua Figueira de

Melo, senclo quasí agredido por vários
torcedores do gremío leopoldinense.
Ao que apuramos, o referido juiz, em

seu relatório, mencionou alguns nomes,
esperando-se que haja suspensões.

HÉRCULES E DEDAO
Rio, 20 - A C. B. D. encaminhou, on

tem, à F. M. F., para serem informados,
os pedidos de transrenêncía de Hércules,
do Fluminense para a, Corinthians Pau
lista, e de Dedão, do Bomsucesso para
oS. P. R.

•

PALESTRA x lPIRANGA
S. Paulo. 20 - O PaJestra cle S. Paulo

e o C. A. Ipiranga diputarão hoje à noi
te uma partida amistosa. devendo, nessa

ocasião, o clube-alvi-verde estreiar na sua

turma o jogador de fama ínternacíonal
Romeu Pelliciari. ftsse jogador defendia,
até há pouco, as côres do Fluminense F.
C., do Rio de Janeiro.

DO DIA

1'11

I,"

li
'I'

HOJE 4a·feira HOJE

A's 5 e 7,30 horas

lo Vodioo das ruas
Com os 6 Bambas.

20 Ultimos episódios do seriado:'
O <iRAHDE MISTtRIO AtREO

Com Noah Beery Jr .

Complemento nacional D.F.B.

Preços: 1 $500 e 1$100
. Imp, até 14 anos

_.,.-

LOÇÃO JlIARAVI·

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

MISSA

historiador ar)
Londres, 20 (Reuters) - "A poderia ser o fundamentpfJ.a

perspectiva de uma

AlemanhajeSperança
para o tuturó. A

incurável, tendo de ser subju- nossa preocupação não deve

gada pela força bruta por to- Tia ser a de punir a Alemanha,
dos os tempos, é tão terrível, mas, torná-la inofensiva.
que não sei de pessôa alguma "Deveriamos tornar a Euro
capaz de concordar com isso - pa economicamente' satisfeita,
até mesmo Lord Vansittart, inclusive a Alemanha, confor
acredita que a Alemanha pode me o indica a Carta do Atlân
ser curada afinal", disse o his- tico. Se a Alemanha, à mercê
toriador Edwyn Bevan, falan- dos vencedores, verificar que
do em Londres. tem participação equitativa
"A docilidade dos alemães nos bens do mundo, sem qual

aos seus governantes não é de quer necessidade de combater
se desconsiderar para o futuro. pelos mesmos, penso que surgi
Se um melhor elemento na ria uma geração de alemães
Alemanha subisse ao poder, a capaz de considerar os povos
própria qualidade que faz com vízinhos como membros da
que os alemães sigam Hitler mesma família de nações".

A de um
.. --

opunae

Domingo - das 15 às 18 horas,
grande "matinée" infantil, com apre
sentação da "hora do calouro".
I - A's. inscrições para "a hora do

calouro", para adultos, já se acham
encerradas. Este programa será apre
sentado em soirée a ser marcada
oportunamente.
II - As inscrições para" a hora do

calouro infantil", estão abertas, até
sexta-feira, na Relojoaria Moritz. Po
dem inscrever-se os filhos de sócios,
com idade até 14 anos. Lindos e

valiosos prêmios serão oferecidos
aos primeiros colocados.

x

o lufa-lufa da cidade
Em toda parte se encontram

motivos para alegrias e triste
zas. Felizes os que se confor
mam com a própria situação,
seja na roça ou na cidade. Há
pessôas, entretanto, que nunca
estão satisfeitas e querem sem-
pre estar onde não estão. Se t

Maria Lentz dos Santos e

na cidade, desejam estar na ro- Carmen Lentz Viléla con-

ça; se na roça, querem' estar . vidam aos seus parentes e

na cidade. Não devem esquecer, pessoas de suas relações,
os que vivem no interior, as para assistirem à missa que rnan

vantagens e facilidades que usu- �an:. celebrar, por alma de sua

fruem nos meios tranqutilos. irma DARCY LENTZ GOMES,
Nas cidades movimentadas I em comemoração à passagem do

despende-se mais energia nervo.' 1. o aniversário. do seu faleci
sa. Os ruidos, os perigos das mento , no dia 22 do corrente

ruas, o lute-luta esgotam e (sexta-feira), às 7.30 horas, no

irritam, sobretudo as pessôas altar do S. Coração de Jesús,
que trabalham sem descanso na Catedral Metropolitana.
nem método. Antecipadamente agradecem a

Para combater as depressões todos que comparecerem a êsse

nervosas, a perda de fosfato, a ato de religião. 2 v.-I

falta de disposição para o tra
�IJCDOOOOOCD!UXXXltIC""""""OO'_ODDDIXJQO""""""",iJUUUClCOQ_ocooaoon I balho tísico e mental, recomen-

, .. �.•=..

-o- -o- da-se um medicamento fosfóri-

CINE REX IMPERIAL co. Dentre os mais aconselha-
_ FONE 1587 - - FONE 1587 _ dos destaca-se o Tonofosfan da

Cosa Bayer, que vem sendo
largamente empregado em adul
tos e em crianças com os me

lhores resultados.

A's 7,30 horas

Sangue de
artista

Com Mickey Rooney e

Judy Garland

Complemento nacional D.F.B.
O Bagageiro (Desenho Colorido)

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

I

Caspa 1
LHOSA!

IVida Social I
Fazem anos hoje:

a sra. viuva Ida Filomeno Si-
mone:

a sra. Etelvina Vieira Zomer;
a sra. Adélia Ramos;
a sra. Zica Santos Borges;
a sra, Bernardina Coelho;
a srita. Olga Lima;
o sr. dr. Tolentino de Carva

lho, chefe do Serviço de Profi
laxia da Lepa;

o sr. Armando Inácio de Oli
veira;

o jovem Alírio Alcântara.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
poltal - 37
Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agent.. nOI principais

muncípiol do E.t.do.
17P.

É MAIS QUE UM
NOME, É UM
SIMBOLOJ
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA

ULTIMA HORA
Moscou anunciou oficialmente que suas Perto de Chaeleroí, os patriotas bél;;'08

forças cercaram, em grande parte, a cí- dinamitaram importan te represa.
dade de Paulogrado, a 18 kms. ao sul de *

Carcove. Berlim, também oficialmente, A cidade de Pilsen, onde ficam as fa-
declarou que a sub-península de Querche mosas usinas "Skoda" (Checoslováquia)
está livre dos inimigos. acha-se' em estado de sítio. A ref�rl,la

* usina é verdadeira penitenciária, pois
Um porta-voz elo govêrno de Chun- caela grupo de 5 operários é vigiado por

quim declarou que o Japão prepara a um soldado alemão.
ofensiva total contra a China e pediu *

urgente auxílio, pois, do contrário, a re'l
O presidente Roosevelt declarou que

sistência chinesa fracassará. mais forças norte-americanas seriam cn-

* víadas para a Europa.
O general Bacarcheff, chefe ela mobili

zação civíl da Bulgária, foi destituido do
cargo, por pressão alemã.

*
49 aviões japoneses atacaram a base

aliada de, Pôrto Moresby (Nova Guiné),
e outros 16 uma área próxima. Apesar
da violência cio ataque, os danos causa

elos foram ele pouca importância. Um
bombardeiro foi abatido, 3 provavelmc-r
te destruidos e 6 caças avariados.

*

Chunqulrn informou que 50Q 'lvju("� ja·
poneses operam na Birmân.ia.

*
Quando a Orquestra Municipal de Ber

Iim real lzava um concerto em Lião,Os aviões de caça ingleses fizeram no- 1.500 estudantes franceses vaiaram-na
vas incursões ao norte c1� Fr-anca, per- estrídentemente, ouvinelo-se gritos de
dendo 2 aparelhos. Os alemães, em corn-j "Abaixo Hl tler l " e "Laval à fôrca!"
bate contra êles, perderam 3. I

.

*

No litoral da Argélia (África Francesa
do Norte) ocorreu um choque aéro-na
val entre franceses e ingleses. O inci
dente começou, quando um avião de ca

ça francês atacou um avião britânico
que voava perto do litoral. Ambos os
aviões tombaram no mm'. Em seguida,
surgiu um destróier britânico, que tro
cou tiros com um vaso francês. Em Lon
dres não se tem notícia oficial do fato,
que Vichí, por sua parte, qualifiCOU de
"incidente sem importância",

o presidente Roosevelt condecorou on
tem o general norte-americano que d ir i
giu o bambardeio aéreo de Tóquio, :',a
goia e Iocoama. O condecorado disse
que alguns aviões desceram até aos 3(1()
metros elos objetivos e lançaram suas

bombas com perfeita exatidão. Foram
alcançados um estaleiro, que construía
um couraçado ou cruzador pesado; u.na

fábrica de aviões e outra de tanques.
Continúa o mistério à cerca das bases

donde teriam partido os bombardeiros.
*

Inaugurou-se ontem em ótava (Canadá)
a Conferência de Treino Aéreo das Na
ções Unidas.

_Quando os alemães executavam opa.
trIota francês Henri LégaJle, êste recusou
vendar os olhos, acendeu um cigarro e,
quando o pelotão lhe apontou as armas
gritou: - "Viva a Inglaterra! Viva D�
Gaulle!"

Aviões britânicos voaram sobre a al
deia de Chatelelon, onde fica a mansão
de Pierre. Lava], e arremesaram volantes,
declarando que a ilha de Madagáscar foi
ocupada, apenas, para não servir de base
ao "eixo".

Hitler pretende incorporar a Holanda
no Reich, como província, com o nome
de "Níederrnai-k",

Von Rommel sonha com Alexandria
Lisboa, 20 (U. P.) - As for- ceber que a maioria dos íta

ças italianas e alemãs do nor- lianos se mostra cética quanto
te da África estão-se preparan- à possibilidade de êxito de uma
do para plena ofensiva, em di- ofensiva em larga escala no

reção ao Egito, mais ou me- norte da África baseando-se
nos, dentro de um mês. no fracasso experi�entado pelo

O correspondente da Uníted , marechal Grazziani em 1940.
Press que escreveu estas linhas Iesteve internado na Itália du-

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

rante cinco meses e, de acôr
do com o que ouviu, o princi
pal objetivo dessa ofensiva se
rá a conquista de Alexandria
e não do canal de Suez, porqu�
Von Rommel, o general alemão
do deserto, acredita que o ca
nal cairá automaticamente se
as forças do Eixo puderem re

pelir os britânicos da forte ba
se naval de Alexandria.

O correspondente poude per-

Dr. Nilo Venturini
dará consultas à rua

João Pinto. nO 7 (sobra
do), até o dia 30 de Ju
nho. Diariamente, das

2 às 4 horas.

lOvs-l

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI·

"VIRBEII ESPECIA I ADE"
o Sabio

Comunidade da
Campanha do Fõle

510 foi o número dos aviões
abatidos pela RAF durante
o mês de Abril p.p.

Guarda-livros
Precisa-se de um, com bas
tante prática. Exigem-se re

ferências. Cartas, do pr6prio
punho, para a Caixa Pos
tal, 129 5vs.2

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSA0 SUIÇA, à rua
Esteves Junior, 135. V-8

tliM INA I FO�rALECEJ. ' .

)�&Ã� .�'�C(A,• • 'l'
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De WETZEL & CIA.-JOINVILLE

TORNAA ROUPA

Marca registrada
BRANQUISSIMA
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