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RIO, 28 - COM O AFUNDAMENTO DO "COMANDANTE LIRA", OS PREJUIZOS DA MARINHA MERCANTE BRASILEIRA ELEVAM-SE A 32.512 TONELA DAS·

MA��TI�OE�g���TQANDO O AFUNDAMENTO DO "COMANDANTE LIRA", SÉTIMO BARCO NACIONAL ATINGIDO PELA PIRATARIA NAZI-FASCISTA, UM
, UE HITLER ESTÁ EM GUERRA DECLARADA CONTRA O BRASIL, E QUE, SE MAIS DEPREDAÇÕES NÃO FAZ, É PORQUE NÃO PODE.

ACENTUA QUE O NAZISMO ESTÁ FAZENDO GUERRA CONTRA O BRASIL, MAS NÓS NÃO ESTAMOS AINDA GUERREANDO OS NAZISTAS COM TO-
DO� OS MEIOS AO �OSSO ALCANCE. AS MEDIDAS ATÉ AGORA TOMADAS PARA GUERREAR OS AGRES SORES SÃO INEFICIENTES PARA ESTANCAR SEU
ODIO. A REPETIÇAO DAS AFRONTAS SOFRIDAS PELA NOSSA MARINHA ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERANCIA E DEVEMOS TER CORAGEM PARA

RECO NHECER QUE HITLER ESTÁ DESAFIANDO O BRASIL. O POVO BRASILEIRO CONFIA NO SEU PRESIDENTE, O QUAL FARÁ, DENTRO EM BREVE, A
ALE MANHA, ITÁLIA E JAPÃO, CONHECEREM EM SUAS PRÓPRIAS CARNES, A FÔRÇA DA INDIGNAÇÃO DOBRASIL.

15 divisões italianas
na Rússia

Londres, 28 (Reuters) - Hi
tler pediu a Mussolini a remes

sa de novas tropas para a fren
te oriental, segundo informa
ção procedente de Istambul e

enviada pelo correspondente
da AFI naquela cidade. Segun
do essas informações, Hitler

pretende que o total das for
ças fascistas na d�r�n_te russa

seja elevado a 15 ivisoes, acre
ditando-se que as mesmas já

�I estejam a caminho da Rússia.
1 ). Pelo menos, isso é o que se de

duz da proíbição de todo tráfe
go ferroviário e rodoviário pa
ra os elementos civís, na Ju
goslávia, decretado há tempos,
entre 17 e 20 de maio.

AVISO
Dr. João de Ara ujo
espe.iiatlsta em doenças
e operações de olhos,
ouvidos, nariz, garganta.
avisa 80S seus clientes
que reiniciou sua clínica.
Rua Vitor Me ireles, 24.

Fone 1447
DE' manhã: io às 12
À tarde: II às 6

Os judeus na lula
contra o nazismo

Moscou, 28 (United) - Em
uma roda de representantes do
povo judeu, formulou-se uma

exortação o todos os hebreus
do mundo inteiro para que "lu
tem contra o nazismo até der
ramar a última gota de san

gue".
Constatou-se que na parte

da Rússia, onde se verificou a

invasão alemã, há cidades e al
deias onde não ficou vivo um

único judeu, pois todos foram
assassinados, de acôrdo com as

ordens baixadas por Hitler. De
clarou-se, ainda, que os judeus
da Rússia estão lutando ao la
do das forças soviéticas.

Dr. Nilo Venturini
dará consultas à rua

João Pinto, ri? 7 (sobra
do), até o dia 30 de
Junho. Diariamente,
das 2 às 4 horas.

Melbourne, 28 (United)
Os pilotos dos aviões aliados
de bombardeio informam que
os japoneses estão usando no
va bomba de tempo, cujo me
canismo está calculado para a

explosão no ar, a determinada
altura. Dizem que os caças ni
pônicos, aproveitando-se de

I I
sua maior velocidade relativa-

Florianópolis Quinta feira, 28 je Maio de 1942 N. 8548 mente aos bombardeiros, colo-
cam-se diante dos bombardei
ros inimigos e, a uns 300 me-

A GUERRA ACABARA' E.M 1943 «Ma'qUI-nas de deslrul-ça-o» ��� a����a�ê��Sfó�%Xaa�eC;�:ra, destinada a explodir, na

com a derrota do eixo
linha de vôo do aparelho iní-

«» De uma cidade do interior dos Estados-Unidos, 28 (Reli- migo.
ters) - Aviões do tipo "Bell-Aircobra" estão seguindo, em

As referidas bombas explo
grande quantidade, para as estações de combate, segundo a-

dem com grande potência, lan
nunciou Lawrence D. Bell, presidente da Corporação Bell de çando a grande distância estí
Aviões. Êsses aparelhos são os mais singulares que se conhe- lhaços e balins de que estão
cem, sendo dotadoos de um equipamento especial que lhes cheias. Um piloto aliado, ao

torna possível atingir as mais remotas áreas de batalha em descrever um ataque dessa na

todos os pontos do globo. Bell declarou que sua firma resolvera! tureza, d� qlfe. fo� alvo, disse
satisfatoriamente o problema da produção. "Esperemos ganhar qu.e_2 a. �rll;tClplO, Julgou que o

esta guerra em 1942" - disse Bell, tendo acrescentado. "Po- aVIa0 mimigo se estava desem

rém, não se trata de guerra de combates e sim de extermínio baraçando de um �anque su-

e, para isso estamos construindo máquinas de destruição". plementar de �asolllla, com-
, provando depois que se trata-

��........... 4"HUU ,_;;w� va de bomba, pois o estranho
projétil explodiu na linha de
vôo de seu aparelho.

Nova arma aérea
japonesa

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

ANO XXVIII

Nova Iorque, 28 (United) - O professor Ígnatis Donnelly Tau ..

berneck, que prognosticou o pânico registado na bolsa em 1929
bem como os resultados de todas as eleições presidenciais realizadas
nos Estados-Unidos desde 1924, com dez meses de antecedência,
predisse, também, que os Estados-Unidos entrariam na guerra, em

consequência de um choque com certa potência oriental.
Sua última predição, agora divulgada, é de que a guerra ter

minará em 1943, com a derrota categórica do "eixo". Prevê, tam
bém, que os aliados experimentarão alguns revéses desagradáveis,
porém, em período de 60 dias, a maré voltará a seu favor.

Declarou, igualmente, que existe a possibilidade de que, de
pois da guerra, se registe depressão de tal magnitude, que a última
parecerá brincadeira de criança. Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n, 18 ,Fone 1.467

o ADVOGADO ACÁCIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Decdóro, na 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postall10-Fone: 1277

Escritório de contabilidade

D.
Ex-l ntevno da cadpira de Clínica Círúrglca da Faculdade
de Mt'dicilla. Exestagtár lo do serviço de Pr o ctotogta

do H s irai Humberto I, d e São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ane-retaís. Tratamento.
sem operação e sem dÔr'tde Varizes e HEMORROIDES. Método moderno de
tratamento da GONORR IA CRONII"'A, no homem e na mulher, por proce
sos elétricos. Eletricidade médica - niatermia - lJiatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663.
RESIDÊNCIA: Rua João Pinto, 9. - Tel. 1601.

TOSSE'2 BRONCHITES2. � .

ELIMINA' FORTALECE'-. .

o preparo da mulher nortista

A maioria já
Fronteira, Franco-Suiça, 28 (Reuters) - Um sargento per

tencente a 'um Regimento de tanques, que desertou de Hamburgo
com a ajuda de outros companheiros, conseguiu fugir da Alemanha
e declarou que a maioria do povo alemão está convencida de que a

Alemanha perderá a guerra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Até o Genio!
Uma Calamidade !

Muitas mulheres sofrem de raolêstias que fazem da vida um ver

dadeiro inferne.
Uma Calamidade !
Em certas doenças, até o Genio da Mulher pode ficar alterado

I
e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, abor- Irecida, desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e zangan
do-se facilmente pelas cousas mais insignificantes.
Um martírio!

Para tratar estes padecimentos, consequencias do mau tunciona
mento dos orgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.
r'r'· _ �

REGULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança para
\. "\. -

tr-atar inflamação do Útero, o Catarro do Útero causado pela
inflamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provoca
das pelo mau funcionamento dos orgãos, Útero-cvarianos, a Pou
ca Menstruação, as Dôres e Cólicas do Utero e Ovarios, as Mens
truações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, as, Dô
res da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do Utero
congestionado.

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira
---------------------------------------------------------

SINDICATO DOS TRABALHA·
DORES NO COl\IÉIWIO AR·
llIAZENADOR DE FI.ORIA.

NõPOLIS

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, dc acôrdo com o

.dccreto n. 1.402, de 5 de julho de
1939,
Florianópolis, 4 de maio de 1942.
Frederico Manoel da Silua FO,

10 tesoureiro

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

Móveis perfeitos e mo·
,

dernos de imbúia com
pensada. de canela.

de pinho. etc.

Rua João Pinto, 34

Farmácia ,.I. Senhorê
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
-íece B todos que sem pre
;

he dispensaram a pr e lerên
da e comunica que recuou
a Iarmàcia, deixando encaro

-egado de receber s/contai'
I) sr. Josué di Bernardi, na
:?armácia Esperança, no Edi
Iícío do Mercado.
245 30v.- 21

vs-15

Precisa-se
de um casal moço, sem fi
lhos, para trabalhar na chcí
cara da ,<A Floricultura»,
preferindo-se casal morador
de sítio. 15vs-3

Camisas, Gravatas, Pijarnes, I CASA MISCELANEA, distribui-
Meias das melhores, pelos menores dora dos Rádios R. C. A. Victor,
preços só na CASA MISCELANEA.j Vávulas e Discos. - Rua Traja-
- Rua Trajano, 12. no, 12.

AVISO AO POVO (ATARINEt�SE
ACiAPITO ICOMOMOS e

FAMíLIA
participam às pessoas
de suas relações e aos Empresa Jaeger & Irmãoparentes que com sua S 'd d FI

. ,

,.
.

t
'

b dfilha WANDA contratou 'ai as e orJanopo IS as erças e sa a os
1 casamento o sr. Saídas de Porto Alegre para. Florianopolis
1 AMLETO CERRI às quartas e sábados
, IXlDCIDOOOOOOOOOOO_DD"""""""""'XXX"O Saídas de Araranguá às quartas,
� WANDA e AMLETO sáoados e domingos

apresentam-se noivos

II= FPOli��5-�: v. .: 31�_..._A_Q8_D_I!�_R_8�_ç_!lII!lo...��-a-�)o""":..ON"""'li�'!'I'Iv-:E...�..AB""'�_I�_M_O--URW�!II!II!3.1III!I!II....i 2!!111!&L

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

INDIC L\_DOR MEDICO
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO j

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
nom prática nos hospitais europeus
CIIDlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarIo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radíología Olíníea com o
dr. Manoel de Abreu Camnanarlo
São Paulo). Especializado êm HI·
glene e Saúde Pública, pela Univer
aídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

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. Intorrna
ções: à Rua Cons.Mafra, 64

A TAXA MILITAR
Tendo a lei do serviço militar, de meses após a incorporação de

suai1939, criado a taxa militar para os classe - o respectivo certificado, I
cidadãos que obtiveram isenção, ou caderneta militar, à Circunscri-
temporária O�l .de�initiva., de incor-I ção de ,Hec�'utamento, ou ao delega- - II!Iporaçao no Exercito ou na Armada do do Serviço do Recrutamento, so- -

- o govêrno da União, pelo decre- licitando guia para compra, dos se-

DR. R ICAR I )Oto-lei 8.981, de 12 de março do cor- los devidos. Deve notar-se que as
rente ano, aprovou o regulamento .senções temporárias, ou os ama-

Gl)TTSMAl\.:rNda cobrança dêsse imposto que po- mentos de incorporação, só serão 1.,
derá ser pago, por meio de estam- válidos, quando o interessado pa-
pilhas de 5S000, 10$000 e 50$000, de gar a taxa, militar dentro de três I Ex- chefe de clínica
uma, só vez,' ou anualmente, de meses, contados da data em que Iôr , H' I dacôrdo com o que fôr determinado publicada a cO�lcessão. O que n

.. 3..o,.
do ospita e

para cada espécie. O produto da pagar no refendo prazo f'ica sujei- Nuernbergarrecadação terá fim de muita im- lo à incorporação seguinte.
portância, como seja o custeio dos Todavia" não estão sujeitos ao pa- (Profs L. BUI khardt e
gastos com a execução e com a pro- gamenlo os que não forem incor-. E. Kreute r)paganda da lei do serviço militar.

lJOra.dos:
a) e.

rn consequência de

J.lC-!Tratando-se, pois, de disposições galidade no seu alistamento ou con- Especialista em Cirurgia CLlNICA
.

ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOSque atingem quase todos os reser- vocação; h) por notoria e incontes- G Jvistas de 8a categoria, passa o ES· tável incapacidade física para o era OUVI-dos Narl·z Garganta Cabe�a Pesco�o.CADO a dar, aqui, os esclarccnueu- serviço militar - aleijados, parali- Alta cirurgia, gynecolo- - - -

\I
-

\Itos aos interessados. ticos, mutilados, cegos, morf'ét icos, gia (doenças de se nho- Dr. ARMINIO· TAVARESA taxa é exigida: a) 53000, uma loucos e casos equivalentes; c) por ras) e partos. Cirurgiasó vez, dos que não forem incorpo- serem reservistas de 1a. e 2a. cale-
rados por incapacidade definitiva; gorias; d) por pertencerem aos qua- do sistema nervoso e

_ (Assistente do prof. ôanson)
dos que obtiverem adiamento Lia dros de oficiais da ativa ou da rc- operações de plastica. ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOSI incorporação por serem arrimo de serva; e) por serem aspirantes a J C I 0$0 O b! família e dos temporariamente in- oficial ou guarda-marinha; f) por i Consultório à rua Trajano, I onsu tas 2 00 - perações a com inar

. capazes, sendo que, nestas duas hi- serem alunos de institutos de ofi- n. 18 (das 10 às I:?, e das

I
Consultório: Rua Juão Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 145ór póteses, o pagamento será único ou ciais da ativa ou da reserva. en- 15 às 16,30)

'"
anual, conforme deliberar o diretor quanto permanecerem nessa slÍlua- Telefone _ 1285do Recrutamento; b) 10$000, uma ção. Não se compreendem na etra
só vez, dos que, não incorporados b os indivíduos que tenham defeí- Residencia à rua Esteves D SAVAS LACERDApor excedidas as necessidades do tos fisicos, tais como falta de de-

I Junior 20. Telefone 1.131. r.Exército ou da Armada, se torna- dos, de orelha. etc.

t
rem reservistas de s-. categoria; e Chamamos a atenção dos leitores,�-----------------..:;
dos que obtiveram adiamento da in- para esta disposição do regulam�!1-1corporação por motivo de matrí- to, a qual é de importância: "Ter- O BEZERRA LEITE----3

...

0-v-.. """12 cula em institutos religiosos, sen- minado o prazo de três meses para r.
do única ou anual a. taxa segundo o pagamento da taxa militar, as ,

f'ór decidido; c) 50$000, uma só Circunscrições de Recrutamento CLIN ICAvez, dos isentos do serviço militar anotarão a dívida nos registos dos ,

em virtude de crença religiosa, e remissos para a cobrança, quando MEDICAdos que obtiverem adiamento da in- os interessados procurarem regula-
corporação por motivo de matrícula rizar a sua situação com o serviço CONSULTO RIO:em cursos superiores, técnicos ou militar". E' conveniente que as pcs-
especializados no estrangeiro, de- soas sujeitas à taxa peçam esclare- Rua Trajano, 33
_.)endendo de ser fixado se o paga- cimentos às Circunscrições de He- Sobrado
mento é único ou anual. crutamen to, as quais, conforme de-
Isento do serviço militar, ou adia- creta-lei agora assinado pelo sr.

da a sua incorporação, o interessa- presidente da República, incumbe a
do deverá apresentar - até três venda das estampilhas.
_Si_.,,-""""'"

IH�n�!���uc��, '�âl!!T.r�o e����ó r=r=polis à Rua João Pinto n. 1� (Sobr.) de Aragão,.

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo MÉDICOClube CiviJ Catarinense, sob a presidência do sr. capuã« Cirurgia e Ortopedia.Aste: óide Arantes e Iiscaliz ado pelo snr. Frauklin Ganzo Clínica e Cirurgia doDiretor-Proprietário: Otomar Bühm. Inscrição desde torax. Partos e doençaso dia 25 de Maio de 1942. de senhoras.Matrícula: 15$000. - Mensalídade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas CONSULTORIO:

V. 6 Rua Trajano, 33.
Dtarls rnente das 15 às

17 horas.
ltESIDÊNCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Doenças dos ouvidos, nariz p garganta, e

I
dôres de cabeças rebeldes

AssisteE�: pr��o��àS.Y;��';!��r?LeCiQ'
11!i-------------

lista do Departamento de Saúde do Estado.
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Dr. Remigio Rua Joã.J Pinto - 7 (sobrado)
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidl-Edifí
cio Amélia Neto--Fone 1592
·9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENC1A'
Av. Herciiio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AttE:nde a chamados

Rua Femando Machado, e
Telefone 1.195

FlORIANOPOLIS
--_._---------

----,--------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTORro: R. Tra
jano 33. Das 13 às 15 bs.

RESIDÊNCIA:
Rua Tr e jano, 55,

Consultas das 5
em deante.

RESIDENClA:
Rua Blumenau, 28

horas

14
• LiLi

fASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis
\,

ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS
. NARIZ, GARGANTA-----------------------------------------------

Dr.
Especialista, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu ta!! A' tarde, das 3 às 6

I
Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DC)S
Curso de Aperfeiçoamento e Lonza Prátloa no Rio de Janeiro

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu tas ie nsmente à tarde: das 15 as 18 horas
Con-uuórto: Rua João Pinto n. 7, ""brl1.(10 - Fo no: 1467

Residéncia: Rua Presi dente C,·lltlnb(; 2:1.

OLHOS

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

JosephirJ� S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Ora.

Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade
,

Ausente durante o corrente
A-

mes ..

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

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

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua. Felipe Scbmidt n. 38 - TeJ. 1426
Resldencla: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À ·NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AU (iU STO DE PAU LA Dj�etOJa:i�a��Sp�:1
Florianopolis .1Residência e CousultórI«: Rua Visconde de Ouro Preto 51 V

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

Ftstoterapía: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Viulete.
CONSULTAS: Às 11.30 e das 5 boras em d eante. AS 4as. e

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

Notícia de última hOfaI Dentro de poucos dia, será inaugurada em Florianópolis

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

V. S. também é convidado parf4 visitar-nos sem com
promisso. Não compre, pois, o ' u calçado, sem apreciar,
primeiro o sortimento de «A '\ ETROPOLE-., de Sabota & '

Silva, à rua João Pinto, 4. 26v·l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A rOaTA 3)8 ouao (Hold Back lhe °Dawn)
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a saude com ENO! Tenha
sempre à mão o saboroso
E�C? p�IIa evitar enxaquecas,dlsturblOs estomacais, etc.
Em tres tamanhos, ao alcancede todos.
Não sendo em vidros não é
"Sal de Fructa".

I

{'me_Ai
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·
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: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, sao :
; encontradas nos balcões da ;• •

i Oasa SANIA BOS' i• •
• Díáríamente recebemos novidades -
• •

: Rua!Felipe Scbmidt,��54-Fone 1514 :
• •
•.••__•...........•...•............••

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Dr. ALDO AVILA ILimitada DA LUZ
Banco de Crédito Popular e Agrícola

I
ADVOGADO Ide Santa Catarina Rua Vidal Ramos, n°. 30

Rua Irelano n.O 16 - Séde própria ------------'

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certíttcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pemambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Mi,nas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
C/C à díaposlção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C ATiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

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

o Japão poderia empregar cerca de 50
divisões contra a,Rússia

e na Coréia e 15 na China, que
Londres, 27 (R.) - No mo- podem, ainda, ser reforçadas

menta em que os exércitos ale- pelas 20 divisões que foram li
mães investem contra a Ucrâ- bertadas no Pacífico, além de
nia e, talvez, o Cáucaso, em outras 10 existentes no próprio

lface
do resultado da batalha Japão. Portanto, cerca de 50

de Querche, diz-se que a vító- divisões poderiam ser utiliza
ria nipônica na China, onde das para o ataque à Rússia,
os 'japoneses estão atacando que também dispunha aproxí
seriamente, poderia ter como madamente de forças iguais,
consequência a abertura de, antes da ofensiva germânica.
segunda frente de batalha na I A tentação é assim grande
Rússia Oriental. I para o Japão, mas, por outro
Com isso, o Japão teria a llado - acentua-se em Londres

grande vantagem de eliminar 11- o govêrno de Tóquio sabe
a ameaça representada pelo que não tem nenhuma possí
podério militar soviético na I bilidade de conservar as con
costa do Pacífico. quistas, no caso de derrota do
Os japoneses possuem cerca chanceler Hitler, na guerra em

de 10 divisões na Manchúria curso.

APROVADOS PELO O'N'S'P' 50B N� S69 DE 19350

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finaliilade.
em. condições vantajosas.

Consulte: CARU & tia. -- Rua RiachueIo. 44 -- A
RIO DE JANEIRO

Anita minha antiga companheira de dansa. �a� Riviera. surgiu
em'minha frente como se fôra uma aparlçao do nassado

Fiz ver à Miss Brown que no Hotel Esperança havia
um telefone que ela poderia usar para pôr o diretor

do colégio ao par do atrazo
Antes de acompanhar Miss Brown ao hotel, eu havia jogado

a pelaç do motor no rao da garage ...

m=
3
li ,.

Sente dôres nos
RINS E NAS COSIi\S 1
• R�umatismos. dôres nas juntas,
pés inchados, olhos empapuçados
são alguns dos sintomas de uri
cernia, excesso de ácido úrico
não eliminado que envenena o

sangue. Para esta doença, to
me Pílulas de Foster que ihe
devolvem a saúde.

Pílulas d. !'OSTEa
Para os Rins e a Bexiga.
Preferidas porque são;

• Diuréticas e balsâmicas.
• Desinfetam e ativam os rins.
• Fáceis de tomar.
• Indicadas para uricemias, uretrites e

cistites .

A,rDVIda pila D.N.S, sob N,D 230 Im 15-4-42

Estabilizador
Vende·se um,
correntes. Rua
13 (sobr.)

novo,
João

de 2
Pinto.
5'\'5-1

Dr. G. Ielerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1168.

IPPE
(\, grippe segue frequentemente os
.1Sfriados. Corte estes prornpta
mente, friccionando o peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vick
VapoRub. Descongestiona o peito,facilita a respiração, acalma a tosse,

traz prompto allivio.

'1 nervos não puderam suportar o

1
Anita, contou-me que também tivera primeira vez em minha vida, tomei a

re-,
pais dos alunos ficariam assustados se tavam fazendo o conserto. As crianças,I

" eus

I
'I

-

à h t
e eu gracejo, e quando dei acôrdo de mim, que "cumprir sentença" no Hotel Espe- solução de �rocUl-ar u�� es�osa, Qualquei' e

eFs,
nao regàre:,;.asse; ora cer a,

H 1
gritando, chamavam por Míss Brown, en-

'l'ransconel'am cinco meses",
do estava pronunciando um aluvião de rra- í rança, até o dia em que veio a conhecer joven americana servir-ia, Jã que se tra- IZ ver ISS rown que no ate quanto os mecânicos acusavam-nas de ha-

�oHn::�t�;':pe�a�cç���rM�Uq::l�l;IO:l'l:t�'has ses indecorosas, das quais não pude me o jovem chamado ,S�a�ghn�sSy, com tava m�icamente ?e um casamento po� ESper�l1ça �avla um, .telefo�e q�e ela ver roubado uma pequena e ímportantfs-
desculpar. Minhas palavras chocaram quem contl:alU matrllllo�lO, sírnplesmcn- I

convemencia. Carl': ao meu quarto, tO:llE-I p,oderla usar para por o diretor do c�- sima peça do motor do automóvel. E ca
joias e quásí todas as minhas roupas es

tanto à professora elos meninos, que la te porque ele era americano, Disse-mo um banho e mu�el de roupa - o melnor legio ao p:r do atrazo. Ela aceitou m:- so a referida peça não aparecesse, - dís
tavam empenhadas, estando eu ainda a

diri d o carro que êste foi chocar-se que apenas teve de esperar quatro se-I terno que pOSSUla, no momento, Sem per- nha sugestao e quando quis pagar a Ir- ssram ainda os homens da garage - o
dever algum dinheiro ao sr, Flores, PI�O- n�I���t: traze ira 'do auto que ia na fren- manas, depois do seu casamento, pa,ra der um minuto síquer, saí à caça de uma gaçâo inte.I·-urba�a, nã? co�s:ntí que o conserto só poderia ficar pronto no dia
prietário do Hotel. Meus nervos já n:: te. avariando de tal modo o radiador que entrar ,nos Estados UI:idos: A�iantou ain- esposa ,americana" .

fizesse, pOIS eu Já havía solicitado antes seguinte, .pois não havia sobressalentes
obedeciam ao meu controle e minha

foi necessário levá-lo para a garage )0- da mais que se n�clOnalizarla, depois DepOIS de ,duas tentativas sem êxito, ao sr, Flores par� ,que acresc�!l1�asse a no lugar-ejo.

peFraOnl,Çeanti,�o mquOerrce::�lg00l;�U��a � :e()��,�i'0, cal a-firn-de sofrer reparos, de transcorridos tres anos, a-pesar-de se encontrei a mteressante professor íriha des�esa ao meu debito. Aproveitei a

opor-los
mecânicos estavam alarmados e

a

U Entrei num botequim para tomar uma ter divorciado de Shaughnessy pela mo- metida numa imunda garage, à espera tunídade para fazer um galanteio à in- Miss Brown, coitadinha, aflítíssíma. Os
data da Independência dos Estados �;.. dose de aguardente, e enquanto esperava desta quantia de cincoenta dólares se- que consertassem o seu automóvel. Des teressante professorinha, e ela, sorrindo, meninos insistiain em negar a autoria do
dos, Nesse dia, milhares de feste]fu1L!'s

que me servissem, Anita, minha antiga manais, logo depois de cruzar a fronteira. culpei-me pelos transtornos que ínvolun- disse que eu era o homem mais interes- roubo, mas não logravam convencer nin..
passaram da California para o nosso po

companheira de dansa na Riviera, surgiu - Sim, - assegurou-me Anita - tudo tariamente eu lhe causára, e ela, que na- sant� que conhecêra, Modestamente con-I guem de sua inocência. O único que es
voado, a-fim-de celebrar o acontecimjelllo em minha frente como se fosse uma ana- é muito simples quando um dos conjuges via se aborrecido no primeiro momento, tradísse suas palavras dizendo que eu tava convencido de tal era eu, pois antes
e goza!' um di'a de recreio. Camin lava , ,

a Ih t t era apenas o h m 't
'

h Mi Brição elo passado. Nossa última despedi- e amer-icano. passou o ar-me com cer a ernura , ,o em mais riste e solt- de acompan ar I SS rown ao hotel ..•
eu pela calçada, absorto nos meus, pen-

ela fôra tão brusca e repentina que evitei Subitamente pensei em todas as jovens Fiz-lhe algumas perguntas vagas e soube tário que ela já conhecêra... eu jogára a preciosa peça no ralo da ga-samentos, quando um ônibus cnero de
I recordá-la, Nunca esperei tornar a ver americanas que residiam no povoado, e, que nenhum dos meninos que estavam Díspunharno-nos já a regressar à ga- rage. Foi um gesto intencional, justifi.1

"
, perto de mim Um dos

I
'
'

ló
.

bé f fflh rage d dco egiais passou 'e- a linda Anita, e eis que ela surge sorrm- e grco, pensei tam m na pro essora no carro era seu I o, que seu nome era , quan o o grupo e menínos entrou cado por um motivo que para mim sQgarotos lançou a meus pés u:lla p:qUao do, como se nada de mãu tivesse acon- que eu vira guiando o automóvel dos Emmy Browyn, solteira e que estava correndo no vestíbulo do hotel, persegui- afigurava de excepcional importância.na bomba com o estopim aceso qu ,

I tecido entre nós, colegiais. Com íncrivel rapldell e pela multo preocupada com a demora, pais os lia furiosamente .llelos mecânicos que es- (Contfnün n o ))l'ó�m() nlim�l'o�e�plodlr, me fe� retroceder assustado.

CAPíTULO 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II!, I
I
p

4 o ESTIDO- Quinta-feira, 28 de Maio de 1942

! ,I

,

II,

I

-� /

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONlcas:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depaup.,.dOI,
Esgotadol, Anêmíc:o" Mã.,
que cri.m Magro.. Criança.
IIquític:u, fleeb.rão • toni-
ficação g.r.1 do or9.IlÍlmo

com o

83 noue n DI
Llc. D,N,S.P. n: 199, de 1'921

Manteaux-Boléros-Capas
Modelos de alta eleg8ncia e distlncão

Agasalhos de inverno
para senhoras, homens e criancas

Grande stock-Mínimos preços

Gabardines-Sobretudos
Casaquinhos de criancas. Novidades

pelos menores preços da praça

\

RECEBEU
IIA MODELAR"

Co.npanhia c Aliança oa Baía»
Sastisfeita, a Austrália, com o auxílio

I anglo-norte-americanoSidney, 27 (R.) - "A Aus- cer homens e equipamentos
trália jamais poderia conceber necessários à Austrália num

Ia esperança de poder deter a futuro próximo, de modo que
avalanche de homens e equí- tivemos que olhar em maior
pamentos que puderiam de- extensão para os Estados Uni
sembarcar no nosso solo, se dos. Fiquei satisfeito em cons

não fosse o generoso auxílio tatar que o Primeiro Ministro
que nos foi prestado no passa- e o govêrno britânicos se mos

do pela Grã-Bretanha e agora traram ansiosos em auxiliar a

pela grande Democracia Ame- Austrália. Já tínhamos, entre
ricana, declarou o Ministro da tanto, provas suficientes dêsse
Guerra, Sr. Forde, por ocasião modo de pensar dos ingleses.
da Comemoração do Dia do "Aventuro-me a dizer que te- !

Império, festejado num jantar. mos visto neste país, durante!
1 "A Inglaterra (continuou o as últimas semanas, o início,
Ministro), com as suas pesadas da fase decisiva de toda a guer-lresponsabilidades no hemísf'é- ra - o primeiro movimento,
.río setentrional, no Oriente da gigantesca campanha que
Médio e outros mais longín- em tempo oportuno, limpará
quos postos avançados, não, os japoneses do Pacífico", con
podia ter esperança de forne-! cluiu 9 sr. Forde.

�� .�������==�=========

�ADde.s�!mA��. BORD,II Farmácia ((Esperança) ,iem ótimas condições. Rua

I.' do
IEsteves Junior. 48. .

Achilles Paulo Gallottl e IBeatriz Bulcão Viana

têm o p�!�!t�e parti- Icipar aos seus amigos,Q

I�noivado de sua filha
VERA com o sr. dr. :HILDEBRANDO MON
TEIRO MARINHO.
Rio, abril de 1942

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo�

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Heepcke),
FONE 1.642

9vs·7 1 _

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

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA-Gladiator 5 valv. 530$
�

R 1�\VlfA\ 7 valv. 59ii$, para pilhas 500$ paraGlAOlATO I:1.WI/»'\ acumulador 700$.
Catákg I grâtís. 400 réis em selos para a remessa. Con
sertos. peça orçamento.

Jea

/fIIwOccasiona-Ihe sérias preoccu
pações principalmente quando
a terrivel diarrhea ataca-lhe o

organismo. Pode-se entretanto
evitar esla grave enfermidade
com os famosos comprimidos
de Eldoformio.
Combala as dier
rheas infantis cem

comprimidos de

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. ' 9.000:000$000
• õ4.700:000$OeJO
• 3.9,29.719:000$000
• 28.358.'717$970
J b5.964:965$032
J 7.323:826$800

e terrenos) t 22 354:000$000

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

�e Souza e Dr. Francisco de Sá., I

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agénte em Florianópolis

CAMPOS l O B O & (ia.
h'UA ,FELIPE SOIMlDl N JH

CtH.u ousia' 19- - Teteohone I083--1!.nd. Tei. cALLlANCA J

Sub-Agente em LaQ'Ulla. Tubarão. Itaiaí.

IBlumenau e Luqea.
r-

10FIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
·V·-21

1.1Quem achou ?
I Perdeu-se, no trajeto da Pra
ça Getúlio Vargas ao largo
Benjamin Constant um ro

sariosinho de ouro. Será
gratificado quem o achou e

o entregar na redação do
ESTADO. 5vs-2

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

(Defronte à casa Hcepcke)
T.:: _

N•• rorlda.,
me.mo do m'o

��+-P'\'I carect.r. oczo
H-l�"'1IIo m•• , ••p'nll••
tlI���. ". h,,'onIntl.........

nllor•• (oo"tr.
.orr1Monlo•• fIe
,..�."o••.

.v-i.
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'Distribuição dos pêmios di! Empre!d Con!itructora Universal nos seu,

imuperêveu plenos de sorteios mensais
PLANO MUNDIAL .B. Menaalidade Bs. 20$ -- Distribue pir mês 11.115 -- prêmios no total de Rs, 500:0rO$ com o prêmio maior de Rs, 30:000$

« ""C" .. "0$ .-

.. "21,115 --" " ,,300:(100$" " " "25:000$
« ""D'·

II

5$·-
fi 21 J 15 --

" 160:000$ " 20:000$ -,.' _4111&&_-.+.'.*,II'IliIl'i!HI'IiI:iWí"IIiIíDil_eap.-I!I!IIà-ilm,,_v_*IlIIHP,�IIIi�(.ZilllL211i111'
Universal "H" " 5$ --

" ::1:,105 -- ,,1.350:000$,
" .. 100:0000

-

EMPRESA CONSTRUCTORA UNIVERSAL
r

Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Governo Federal

Carla Palente n, '92I
Matriz S. Paulo Fone: 2·4550 -Caixa Postal 2999 _ End. Teleg, Reg. «Constructora-
Rua Libero Badaró t03-107 Fílíaes em todos os Estados e agencias no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Maio de 1942
I: Núm

..
=ro Sorteado 6881 - 2' Número Sorteado 7776

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial ./18" .- "C' -_ "D" 66881 -- P.ano Universal "H" 776881

�lundial Mundial «C»
i: Premia 66881 Valor 25:000$000
2' Premio 76881 Valer 14:000$000
3· Premio 86881 Vfilo r 8:000$000
4' Premio 96881 Valor 5:000$000
5' Premio 6881 Valor 3:000$UOO

Os títulos com os
4 Iínaes 6881 Valor 1:500$000

Os títulos com os
3 finais 881 Valc.r !OO$OOO

Os títulos com os
2 Iinaes 81 Valor 20$000

Os titulos com o final do
I' Premio 1 Ficam isentos do paga

mento da mensalidade seguínte
Os tltulos com o final do

2: Premio 6 Ficam isentos do paga
mento da mensalidude seguinte,

Plano UNIVERSAL "H"

I Mundial «D»
I: Premio 66881 Valor 20:000$000

/2· Premio 76881 Valor 1O:00n$OOO
D' Premio 86881 Valor 5:000$000
14, Premio 96881 Valor 3'000$000
5' Premio 6881 Valor 2:000$000

, Os títulos com os
'4 finaes 6881 Valor 500$000
I O títulos com os

13 Iinaes 881;: Valor 50$000
'

i Os titulos com os
2 Iinaes 81 Valor 10$COO

OE títulos com o final do
J' Premio 1 Ficam isentos do pagamen

to da mensalidade seguinte,
Os títulos com o final do

2' Premio 6 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte,

I' Premio 66881 Valor
2' Premio 76881 Valor
3' Premio 86881 Valor
4' Premio 96881 Valor
5° Premio 6881 Valor

30:000$000
30:000$000
3Q.O( 0$000
30:000$000
3J:000$OCO

Os titulos com os
4 tínaea 6881 Valor 9:000$008

Os titulos com os
3 Iínaes 881 Valor 200$000

Os títulos com os
2 rínaes 81 Valor 4('$000

Os titulos com o final do
t premio 1 ficam Isentos de pagamento
da primeira mensalidade seguinte,

I' Premio 776881 Valor 100:000$000
2' « 876881 « 25:00()$000
3' « 976881 « 20:000$000
4'« 76881 « 15:0(10$000
5· ti 176881 « lO:OOO$ono
Os títulos Com os 4 Iinaes 6881« �OO$OOO
Os titulos com os 3 Iinaes 881« bO$OOO
Os títulos com os 2 Iinaes 81« 10$000

Os títulos com o final do t: premio 1 ficam isentos de pvgam ento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 6 ficam isentos de pug-memo da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites para lhes Iaz.er a entrega imediata dos pre

mios a que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Arino Mei relles Dr. Alfredo Alce :..... Diretor·Gerente
(Fil'cal dn Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE JUNHO DE 19lt2, às 15 horas, na sé�e secíál
Avis-mos os nossos DD. «epresentaru:s e estimaveis prestanustas que a oariir deste
resultados dos sorteios são irradiados pela p. R. A. 5 Rádio São Paulo, depois das 17 tis.

com intervalo de meia hora

Aviso -

os

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal
dono de sua casa, despendendo apenas

5$ooolo$ooo·ou 20$000 por

e seja o

A

:mes

Na Empresa Constructora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para
com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmu obrigações.

garantia. Maxima pontualidade.. In<ontestável lisura
.

Absoluta

mes

ue sua

t&O �"(oVa� Jf®��o/o

Há poucas batatas e as
autoridades são espancadas

Estocolmo, 27 (R.) - Diz o correspondente em Berlim do
"Dagens Nyheter" que a escassez de vegetais na Alemanha é
séria, principalmente de batatas, cujas safras foram destrui
das em parte pelo frio,

Em recente apêlo feito aos agricultores, foi dito que
"qualquer quantidade que pudessem apresentar seria de im
portância", fato que vem revelar a falsa afirmativa de há
dias, segundo a qual as colheitas nada haviam sofrido,

Informes de fonte fidedigna adiantam também que é cada
vez maior o descontentamento dos camponeses alemães com o

govêrno. De fato, em princípios do corrente mês, as autorida
des nazistas começaram a requisitar os gêneros alimentícios
que haviam sido armazenados pelos agricultores em determi
nado número de aldeias da Saxônia. Isso causou-lhes profunda
revolta e os campônios não hesitaram em atacar e espancar
as autoridades encarregadas de efetuar buscas em suas casas,
Diante disso, foi convocado um destacamento da Gestapo, o

qual realizou inúmeras prisões,
____________________________________1���

RepresentanteProcura-se um para trabalhar por conta própria com

preparados farmacêuticos. Exige-se que tenha organiza
ção de propaganda médica com viajantes para o inte
rior, - Pedem-se referências. Cartas n: "Laboratório".

Caixa Postal 2554, São Paulo.
3 v. alto - 2

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

fábrica «Nascimento» S_ Paulo
Representante para Santa Catarina:

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

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

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & o,

6 DE MAIO
Foi entregue as prestarntstas Norma Menezes Reis e

Nodyr Reis" residente em Rio do Sul,
possuidora da caderneta n, 10824 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

4 DE JUNHO
Mais um formidável sorteio r e a llza rá a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de Junho (ôa.Ietr a),
com prêmios no valor de

Não vacile adqu�:;��!�22neta na séde da ICrédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

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

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1 $00

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. freciso de agentes e re

presentantes em todas as cidades, Escreva à Caixa PoSt1l1. 3717 -S,Paulo.
�I_�rl L i.H?IJIT��:";,;?;:..��_·��,
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o ESTADO 28 ue Maio de 1942

IVida Social I �""���;��;�d���;!;��;:t:,:"-'" - hoje, a respeito das exigências italianas contra a França, que as tropas
Fazem an08 hoje: concentradas por Mussolini, com o seu equipamento completo, eram

O sr. Antônio Borges; destinadas à f�en�e �cidental,. po�ém foram �etidas na Itália à espera da
-o estimado jovem Arnaldo 1 resposta de Vtchí, as notas italianas. Isso induz a crer que Mussolini

Régis, que ora cursa, com brio não hesitaria .em a�otar medidas de caráter militar contra a França,
lhantismo, a Escola Preparató- apesar das estipulações do �rat�do d� f\-rmis�ício, se não foram satísfei-

.

d C d t d P t AI
tas as suas exrgencras por via diplomática. Diz-se, entretanto, que a acãona e a e es, e or o egre. '1"

. • .•

-

mi ítar somente seria empreendida contra Nice e Corsega, que apenas
Casamentos: estão protegidas por diminuto número de tropas. Acredita-se que Mus-
Civíl e religiosamente realizou- I solini, antes de tomar decisão definitiva, meditaria imediatamente sôo

se ontem' às 16 horas na resi- bre a eventualidade e consequências da ocupação da Tunísia, visto que

dências 'dos pais da' noiva, o
os efetivos militares franceses, nêsse protetorado, se elevam a 250 mil

enlace matrimonial da prendada homens.
. .. _ . . . .

senhorita Maria das Dores A. As aludidas mformaçoes particulares dizem que a energrca nota ita-

breu, filha do sr. João Batista liana � � s�gun_da enviada à Franca, conte�do minucios� especificação
Abrêu e de sua esposa, sra.

das reivindicações. Embora o documento nao tenha carater de ultima
Clarinda Vilela Abrêu, com o tum, segundo consta, a Itália, exige a revisão da situação dos italianos
sr. Galilêu Simas. residentes em Tunis, ponto êsse que, segundo se diz, é o único à cêrr a

do qual Vichí está disposto a negociar.

Jluga-se uma sala A A· Mgrande e confortável para casal," nton10 atosna PENSA0 SUIÇA, à rua .

Esteves Junior, 135. V 13 Belrrrirc Matos, Pedro e Noêmia Goulart,
Antônio Matos (ausente), José e Luiza

Três navios por dia Matos (ausentes), Jccí Matos Arêas (cru-
Pittsburg, 28 (Uníted) sente), Joel e Edite Sousa, Júlio e Arcinoé

O almirante Land, presidente Silva (ausentes), avó, tios, irmãos e cunhados de ANTO
da Comissão Marítima Mer- NIO MATOS ARÊAS, vítima, no cumprimento do dever,
cante, predisse que, dentro de do covarde atentado ao "PARNAIBA", convidam os de
três ou quatro meses, serão mais parentes e pessôas de suas relações e, bem assim,
construidos nos Estados 'Uni- todos os que foram amigos do extinto, para assistirem
dos três navios diários. Indi- à missa, de mês, que, em sufrágio à sua alma, mandam
cou que o programa de COllS- :t'ezar na Catedral Metropolitana desta capital, no altar
trução de navios se desenvolve do Sagrado Coração de Jesús, dia 1.0 de junho próximo,
de acôrdo com os planos tra- às sete e meia horas. Profundamente penhorados, agro.
çados e acrescentou que, atual- decem a todos que comparecerem a êsse ato de piedade
mente, a maior dificuldade cristã. 3 vsv- I
"reside no fornecimento de
aço".

DMas:
Completou dia 26 do corren

te suas bodas de prata o dis
tinto casal sr . Natália dos San
tos, do alto comércio paranàen
se, e: sua exma. esposa, figuras
de larga proj eção na sociedade
de Curitiba.

Viajantes:
De sua viagem a Curitiba

regressou, acompanhado de seu
filho Iosmar, redator desta fo
lha, o nosso prezado conterrâ
neo sr . João Maria Ferreira da
dilva, funcionário, aposentado,
dos Correios e Telégrafos.
Enfermos:
Encontra-se recolhido ao leito

o acatado comerciante desta
praça sr. Salim Mansur.

({Caixa Beneficente dos Emprega.
dos do Ministério da Fazenda no

Estado de Santa Catarina»

1a.Convocacão
De ordem do sr. Presiden

te, convido a todos os sócios
para assistirem à reunião
de Assembléia Geral Extra
ordinária, a realizar-se no
dia 4 de Junho (5U-feira), em
uma das salas do. Guarda
Moria da Alfândega desta
Capital, aHm de tratar de
interesses de urgência.
Secretaria, em 28 de Maio

de 1942.
Marciliano A. Roberge

lo Secretário 7vs-1

O Instituto A. P. dos Comerciários
AVISO aos Srs. Comerciantes que a Tesouraria des

ta Delegacia, estará aberta nos dias 27 e 29, das 12 às
18 horas e no sábado (dia 30), das 9 às 12 horas, para
recebimentos, SEM MULTA, das contribuições do mês de
abril p.passado.

Florianópolis, 27 de maio de 1942
Frank de Barros Monteiro, Delegado.

«Canhão com asas»

Patrulhamento das
ruas mexicanas

México, 28 (A. P.) - Além
de soldados do exército vêem
se marinheiros e fuzileiros na
vais patrulhando as ruas desta
capital e especialmente guar
dando as casas de comércio
pertencentes a cidadãos dos
países do Eixo, as quais se
acham prudentemente fecha-
das, sem se avistarem seus Iproprietários. Cons. ÚLTIMA HORAAnunciam de Nova Iorque,

Os drs. Alari;o Abelardo EIí Sub-.gente. no. principllt
Buenos Aires f; Montevidéu que
chegaram ontem na ilha de Fer-

e Heitor Medina, médicos do muncípio. do E.t.do. nando de Noronha 22 tripulan-Departamento Estadual de Saú 17P. tes de um submarino alemão,����_"""""'_�_"_"""""""'OOD< <UXXXUD""""""",m""""",,", de, de Porto Alegre, fizeramO>

WOOUUUUQOHOJE Sa.-feira HOJE
.

recentemente afundado em águassensacional revelação à impren- do nordeste brasileiro ...

�"""""_""oon<lDl
__�"""""""""""""oaaaocco sa, sobre a identidade do vírus para idêntico cargo na comarca As mesmas fontes noticiamCINE REX IMPERIAL da raiva bovina e da paralisia da�Palhoça, de 2" entrância.

_ FONE 1587 - - FONE 1587' - infantil. • ��e s�����noao d:��:�o�ere�;::�A's 7,30 horas Atirmam aqueles médicos que Reune-se hoje, às horas do

I
do-se às autoridades brasileiras,suas experiências permitem tal costume, o Inst. Hist. e Geogr. não se sabendo se por falta de

11• _ V I I assertiva, acrescentando que o de S. Catarina.
ava O a "ava o I combustível, ou por motivo de

U leite se apresenta como veículo
•

avarias.
20 Inicio do seriado. daquela terrivel moléstia. Foi nomeado Alípio Pedro Per

Na próxima semana apresen- feito para escrevente jurarnen- Heydrich, sub-chefe da "Ges-
tarão o seu primeiro relatório tado do cartório do Tabelião do tapo" e "protetor da Boêmia e

parcial a respeito. Público, Judicial e Notas, Es Morávia", foi ferido à bala, em
• crivão do Civel e anexos, Ofi- Praga. Esperam-se perseguições

Complemento Nacional (D.F.B.) A nos.s� Polícia Civ�l ·?caba cial do Registo de Hipotecas furiosas. As autoridades nazistas

I
de adquirir uma ambulância pa- da comarca de São José, cujo prometeram 10 milhões de co-

Preços 1$500 e 1$100 ra seus serviços, dotada de to- serveutuário vitalício é Arnoldo roas a quem descobrir o autor
Imp. até 10 anos dos os requisitos da técnica mo- Sousa. do atentado.

derna. Traz a marca Chevrolet.· *
• O dr. Nicoláu Glavan de

Oli-I
Em represália pelo assassinato

Foi promovido, por antigui- veira foi removido da Premo- de 2 oficiais alemães na Lituânia,
dade, o dr. Zulmira Soncini, ju- toria Pública da comarca da La- o comando nazista de ocupação
i� do direito de la entrância, guna para a de Bom Retiro. mandou fuzilar 400 refénl.

Estocolmo, 28 (Reuters) - As últimas informações aqui
recebidas, provenientes da frente russa, adiantam que os na

zistas estão empregando, agora, um novo tipo de avião, nos
combates travados sôbre a frente de Carcóve, dando-lhe o no

me de "canhão anti-tanque de asas". Trata-se de um "Stuka"
blindado e munido de canhão especial, anti-tanque, que, por
sua vez, dispara grandes granadas especiais, "capazes de
penetrar nas mais fortes couraças dos carros blindados ini
migos"

Arêas

ANTI-NAZISMO PARA USO EXTERNO
Indaial, 28 (Estado). - Continuando a série de diligências

contra o quirrta-colunismo , encetadas quando de sua r-ecente
nomeação para o cargo de delegado de Polícia, com jurisdição
em Rodeio, o sr. sub-tenente Pedro Nogueira de Castro conse

guiu, há dias, apreender, em várias residências alemãs, copioso
material de propaganda da doutrina nazista, bem como distin
tivos, máquinas fotográficas e sigmas integralistas. Foi encontrada,
também, grande quantidade de armas. Na residência do pastor
protestante, o mesmo que se dizia ferrenho anti-nazista, foram
encontrados dois grandes retratos de Hitler, livros de propaganda
nacional-socialista, revistas alemãs e correspondência.

Conforme foi apurado, grande parte da correspondência,
bem como do material de propaganda, foi queimada, pelos seus

detentores e distribuidores, prevendo, talvez, diligências do novo

delegado de Polícia.
Em Timbó continuam as prisões ror transgressões à lei que

proíbe o uso dos idiomas dos países do "eixo". No Rodeio foram
efetuadas as seguintes prisões: Leopoldo Frainer, Tercílio Moser,
Ernesto Maiochi, Serafim Girardi, Honorato Stolf, Luiz Girardi,
Antônio Fronza, Olívio Franza, Euclides Gadotti, Tercilio Della
giustina e Mauro Pedri. Em Timbó estão detidos: Olga Klug,
Nair von Gilsa, Frida Steuck, Mina Steuck e Alfredo Schlei.

Pecas �enu�nas FORD
Só com os concessionários:

Tuffi Amin & Irmão
Mafra, 54-Caixa postal, 171-Fone 1665

Cartazes do dia
A's 7,30 horas

(OMBOIO

_ ..-

A partir de 7 de junho:

A's 5,30 e 7,30 horas

Com Clive Brook e Judy Com Alice Faye, John Payne,
Campbell : Cesar Romero, Jack Oakie, e os

Ccmplemento Nacional (D.F.B.). Nicholas Brothers (A dupla má-
_ , . i xima do sapateado)

Sorteados na Estaçao (Comédia

I'
Complemento Nacional (D.F.B.)

duas partes) Pequenos Furacão (Desenho
" 1$ 1$ Colorido de Walt Disney)Preços. 2$úoo! Soo e 000 A voz do mundoImp. ate 14 anos

Alô América !

_ ..-

CAVALEIROS DA MORTE
Com Buck Jones

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

A PORTA DE OURO, com Charles Boyer, Olivia de Havilland
e Paulette Godard

,

i

•...... ,- •.....................•....
•

: EQUITATIVA TERRESTRE, BCCIDENTES
i E TRANSPORTES, S. A. :
: CAPITAL :
: Subscrito: 3.500:000$000 Realizado: 2.600:000$000 :
: Matriz: RIO DE JANEIRO :
: (Avenida Rio Branco, 125) :
: DIRETORIA •

• Dr. Affonso Penna Junior--Presidente •

• Dr. José Mendes de Oliveira (estro-Yke-Prestdente :• Charles Barrennes-Diretor •
• Dr. João Prcence-üíretor
• Dr. Roberto T. Boavista--Diretor :• CONSELHO FISCAL ..

: �r�M::i?�er�!T�u��le :• Dr. Cesar Rabello •
:m Dr. Heitor Beltrão ••••

·
-

•
•

•
SUPLENTES: tt
Dr. Carlos de Saboia Bardeira de Mello •

• Ernani Coelho Duarte •
.. Dr. Arthur de Lacerda Pinheiro •
• •
• Gerente Geral:-R. CASSINELLI

•
• DADOS RELATIVOS AO ÚLTIMO EXERCíCIO. •
I ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1941: •
• Receita de prêmio 14.045:8121500.• Sinistros pagos 5.691:9811700 •
• Bônus e Dividendos aos Acionstas 383:3331300 •
• Reserva 3.749:0471200 •

: Opéra em : Incêndio-Tra"sporles-Responsabilidade ••Civil-Acidentes Pessoais-Acidentes do Trabalho. .

: Agentes gerais em Santa Catarina: :
: MACHADO & CIA. :
• RUA JOÃO PINTO, 5-CAIXA POSTAL 37-FlORIANÓPOllS

•
•

•
•

•
• 8.PAQA SEGURO� DE VIDA:
• 11 EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL •.
: FUNDADA EM 1896 :•• •••••••••••••_:e••••••••••••••••••••••••
-

,. i Os alemães no exército espanhólEcos e Noticias I San Francisco, 28 (A. P.) - Um rádio ouvido aquí íntor-
.

\ ma: "Lugares-tenentes de Hitler estão organizando apressa-
---- ,

,'damente o exército espanhól. Todos os estrangeiros foram
O D t t Ad

. .

t
mandados retirar-se das cidades espanholas da fronteira <\.3epar amen o mIDlS ra- .

f
- �

l'
-

. .

. .

.

d S
.

P' bli (D"
111 ormaçoes tem igaçao com os intensos preparativos de guer-tivo o ervlço u ICO lVI- -.

.

-

d S I
-

D )
.

d
ra que estao sendo feitos na Espanha. Sob inspiração alemã

Sai
e

C
e

e�ao),
e egacia

.

e foi organizado recentemente o comando único de todas as fôr-anta atarma), por nosso 111-
ças espanholas"termédio, informa os interessados

.

de que as provas iniciais para
os concursos de COLETOR,
ESCRIVÃO DE COLETORIA Empregado de Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, Delas me-

escrnõri-o nores preços só na CASA MIS·
e POSTALISTA serão realiza- I. CELANEA. - Rua Traiano, 12.
das nesta Capital no dia 16 de' Precisa-se de um empre- .

agôsto próximo, em local e ho- gado que tenha conhecimen- I Cabelos brancos 1 LOÇÃ O
ra a serem oportunamente in- tos para auxiliar de escritó- MARAVILIIOSA !
dicados. rio de representações comer-

* ciais. Informações na gerên-
cia do ESTADO. 15vs-6

FRACOS e

AN�MICOSO popular diário paranàense
"O Dia", que se edita em Curi
tiba, está passando agora por
sérias reformas. Seu serviço de
redação será melhorado, bem
como o respectivo prédio em

que se acha instalado.
Em visita que fizemos àque

Ia redação aquilatámos, mui
bem, a grandiosidade daquele
plano, obra de seu digno diretor
sr. Caio Machado.

TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grtnde T6nico
Machado & Cia.

Agências e

Representações
C.lxl pOltal - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Caspa � LOÇÃO MARAVI·
LIIOSA!
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