
o. (oiftoo _iI li"O$ po� _lAuto
ESTOCOLMO. 30 (u. P.) .. OS SOVIÉTICOS IMPROVIZARAM RECENTEMENTE UMA NOVA E EFICIENTE
ARMA CONTRA AS TROPAS PARAQUEDISTAS ALEMÃS, E ESTÃO-SE UTILIZANDO DELA COM GRANDE
ÊXITO, NA REGIÃO DA BACIA DO DONETZ. TRATA�SE DE "METRALHADORA ANTIaPARAQUEDISTAS",
QUE DÁ 58000 TIROS POR MINUTO É ATÉ AQUI NÃO PERMITIU QUE UM Só "SOLDADO DO AR" NAm

ZISTA TOCASSE INCóLUME O SOLO RUSSO.
.

Com medo da invasão
do continente

Londres, 30 (R.) - O temor
que os nazistas setnem, sôbre a

invasão do continente, obrigou
a remoção do Quartel General
Alemão da costa holandesa
para Arnhem, na fronteira
alemã - informa o jornal ho
landês livre publicado em Lon
dres.
Acrescenta que o Quar�el

General do partido nazista 'foi
transferido da Haia para Híl
versum, no centro do país.

Quer ser submetido ao regime
penitenciário

Rio, 30 (C. M.) � O ex-ca
pitão Luiz Carlos Prestes, por
intermédio de seu advogado,
impetrou ao Supremo Tribu
nal Militar uma ordem de
habeas-corpus, juntando, para
instrução da mesma, numero
sos documentos. O peticioná
rio, alegando achar-se "coagi
do por não estar sendo subme
tido ao regime penitenciário",
solicitou providências no senti
do de reivindicar os seguintes
direitos com que se julga:

1 ° - manter, em caráter
permanente, correspondência
epistolar com a sua mãe, sra.
d. Leocádia Prestes, atualruen
te no México;

20 - receber, semanalmen
te, ao menos, a visita do seu

advogado;
30 - poder executar traba

lhos condizentes com a sua

condição de condenado políti
co, em recinto distinto do seu

cubículo;
40 - tomar banhos de sol,

fazer exercícios físicos em lu
gares apropriados, de modo
a resguardar e garantir o bom
funcionamento de todos os
seus membros e órgãos; e

50 - ler livros e jornais de
sua preferência.

O pedido foi devidamente
autuado, tomou o n. 18.432 e
foi distribuido ao ministro
Bulcão Viana, para relatá-lo.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORES
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AVISO
Dr. João de Araujo
eapectallsta em doenças
e operações de olhos,
ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus clientes
que reiniciou sua clínlca,
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às 12
À tarde: .) às 6

BrasilMorto um chefe da
Gestapo na Noruega Desarticulando de espionagemNos porões da casa, na Penha, duas po

chorou copiosamente, e, em seguida, 111an- tentes estações foram apreendidas. Os
dou comunicar ao secretário de Seguran- porões foram construidos tecnicamente

Iça que estava disposto a falar. pelo próprio Ernest Rubert Matthes. A
Declarou Engels, então, entre outras primeira dessas estações, ultra-potente,

coisas, que existia uma estação de rádio, encontrava-se alí instalada. A outra, rece
à rua Chaves Farias, 94, em São Cristó- ptora e muito sensivel, ficava dentro de

vão, em poder de Ernesto Ramus. A pol í- uma valise e poderia ser facilmente trans
cia foi ao local indicado. Ramus, porém, portada.

rêde noa
Rio (Via aérea) - Foi localizada e

desarticulada; sendo efetuada a prisão dos
seus chefes, apreend idas estações trans
míssoras clandestinas, automóveis, (linhei
ro, documentos comprovantes do crime
ele espionagem, mais uma perigosa orga
nização de agentes do Reich, no Brasil.
Coube agora a realização das impor

tantes diligências a propósito à polícia
elo Estado do Rio, presieliúdo-as, orientan
do-as o próprio interventor do Estado,
comandante Ernani do Amaral Peixoto.
Entrando a diligenciar no Distrito Fe

deral, a polícia fluminense requisitou à
sua colega carioca uma importante fi

I gura do nazismo, que se encontrava de

I tida há mais de vinte dias, Não fora pos
. sivel, porém, arrancar-lhe uma única pa
I lavra. Essa diligência das autoridades
,
fluminenses cercou-se do maior aparato.
O preso teve os olhos vendados e não
sabia para onde o conduziam. Só depois
que se encontrava em Niteroí, dentro ela

,Penitenciál'ja, íncornumcavel, começou o
I interrogatório. Tratava-se do alemão Al

.._"""'......__......"""'.........

_--l�o---io I bretch Gustav Engels, homem de sólidavs. cultura, inteligente. sagaz, com extraordi--------�------

nárra capac ídade de dissimulação, ampla

Von Brauschl"tsch e mal·s 13 fl·guro-es prática de conspiração internacional, já
tendo estado até nas prisões da Rússia.
Engels, a princípio, como vinha fazendo

Istambul, 30 (A. P.) - Notícias aquí chegadas, através no Rio, tudo negou. Durante dias a fio
de canais semi-oficiais, dizem que Hitler mandou prender o arrastou-se o interrogatório. A polícia
ex-comandante-chefe do Exército Alemão, general Walther fluminense, então, mudou de tática: du-

rante quatro noites a fio não permitiu
von Brauschitsch, o ex-chefe dos serviços de alimentação, que Engels pegasse no sono. De cinco em

Walther Darre, e mais treze altas figuras do nazismo, em no- cinco minutos, um investigador batia no

VO movimento de "depuração" nas fileiras do partido. seu quarto e perguntava-íhs se precisava
de alguma coisa. Na quinta noite Engels
não aguentou mais: teve uma crise de
nervos, arrancou os cabelos dos braços,

Londres, 30 (A. P.) A
"B. B. C." registou e retrans
mítiu a notícia de que os pa
triotas noruegueses da ilha So
tra mataram o Chefe da "Ges
tapo" que tinha jurisdição so
bre "a parte ocidental da No
ruéga". Não foi citado o nome
dêsse chefe nazista.

já havia mudado, sem que o próprio
Engels soubesse do seu paradeiro.

Os investigadores não descansaram:
Pelas pistas conquistadas após, descobrí
ram que Ramus havia se mudado para
a Estrada de Entre Rios, em Jacarepa
guá. Mas, nessa casa, apenas residia a fa
m ília que tambem ignorava o paradeiro
de Rarnus. Por fim, poude a polícia í'lumi
nense localizar o novo esconderijo do pe
rlgostssímo espiâo: era na rua Couto, 526,
na Penha. Engels havia prevenido à polí
cia que tivesse cuidado, porque Ramus
era homem de ação e, certamente, reagi
ria à prisão. Cautelosamente a polícia
entrou na casa e surpreendeu Rarnus e111

flagrante, operando na sua estação trans
missora. O homem não teve tempo de
mover-se. Conduzido preso a Niteroi, Ra
mus foi submetido a rigoroso interroga
tório. Soube, então, a polícia que o ver

dadeiro nome de Ernest Ramus era

Ernest Rupert Matthes. Trocára de nome

na Renânia com a morte de um parente
seu, cujos documentos passaram para o

seu poder. E foi com êsse passaporte falo
so que êle entrou no Brasil. Velho cons

pirador, fanático do nazismo, Ernest
Matthes tomara parte em diversos motins
da Renânia, sabotando a ação dos fran
ceses e lutando contra os que se opunham
à remilitarização daquele setor do Reich.

Sem revelar as suas investigações e

sempre procurando colher novos elemen
tos, a polícia fluminense ficou montando
guarda às vizinhanças da Penha. Graças
estações eram transportadas. Êsse ele
a êsse trabalho poude deter um outro
membro da espionagem: Kurt Weíngar-t
ner, que possuia um luxuoso carro de
passeio "La Salle", em cujo interior as

menta fazia, também, as vezes de tesou
reiro do grupo. No seu escritório, insta
lado à rua Gonçalves Dias, a polícia fluo
m inense apreendeu, ainda, em uma pas-
ta colocada dentro de um cofre .

31:200$000, saldo de vultosas despesas
feitas pelo preso no serviço de espiona
gens e propaganda do Eixo.

Enorme confusão
Londres, 30 (U. P.) - Refe

rindo-se à situação na Rússia,
um comentador declarou:
"Não temos confirmação oficial
de referência ao anunciado
novo ataque do marechal Ti
moshenco. A confusão é maior
que nunca".

Dr. Nilo Venturini
dará consultas à rua

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

LOÇÃO MARAVI.Caspa 1
LHOSA!Em suas declarações à reportagem, °

secretário da Segurança Pública do Estado
do Rio, sr. Eugênio Borges, e o delegado
de Ordem Política e Social, sr. Ramos de
Freitas, afirmaram não ter dúvida quanto
à importância política e internacional de
Albretch Gustav Engels que mantinha as

melhores relações na sociedade carioca. e

acobertava suas atividades através de
uma vida mundana intensíssima. Acredi
tam as autoridades fluminenses que, com
a sua prisão, a rede de espionagem do
Eixo no Brasil ficou completamente de
sarticulada.

Caridade à forca
Madrí, 30 (A. P.) - Por de

creto que acaba de ser assina
do, todas as pessoas que entra
rem em cafés, restaurantes,
teatros, cinemas e "bars", nos
dias de coleta pública para a
Obra de Auxílio Social da Fa
lange, serão obrigadas a con
tribuir para essas coletas.dos Comerciárioso Instituto A. P .

AVISA aos Srs. Comerciantes que a Tesouraria des
ta Delegacia, estará aberta nos dias 28 e 29, das 12 às
18 horas e no sábado (dia 30), das 9 às 12 horas, paro.
recebimentos, SEM MULTA, das contribuições do mês de
abril p.passado.

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

AVISO IMPORTANTE bucho de
-

um caça0Em virtude de termos realísado vendas, excepcionalmente volumosas, nesta entrada de estação, e necessitando re
forçar o "stock" com as últimas uovídndes, embarca hoje,via aérea, para fins de compras (segunda viagem de com
pras em menos de 60 dias) o cbefe desta casa.
Essas novidades, pára Senhoras, Homens e Crlanças, estarão aqui na semana próxima, Desde já podemos anunciar

11 vinda de lUAN')'EAUX, typos A�rERICA.NOS, de 150$ a
200$000.

Rio, 30 (C. M.) - A Companhia
lndústrias Reunidas Netuno, esta
belecida à rua Visconde de Itauna
n. 545, em São Gonçalo, com a in
dústria de peixes em conserva, ad
quiriu, ontem, de um pescador, e
norme cação, que media aproxi
madamente três metros.

O referido peixe fôra pescado
fóra da barra pelo aludido pesca
dor, que o transportou até aquela
companhia a bordo do seu barco
denominado "Rosália".
Uma surpresa desagradável es

tava, porém, reservada aos empre
gados daquela companhia, incurn-

bidos de esquartejar o enorme pei
xe. Dentro do bucho dêste, foram
encontrados uma cabeça e um pe
daco de braco de "-1m homem de
CÔl� parda.

"

,

Imediatamente foi o fato do
macabro. achado ao conhecimen
to do delegado regional da polícia
ele São Gonçalo, que providenciou
a remoção ela cabeça e do pedaço
de braço humanos para o necro
tério do Instituto de Criminologia,
para as necessárias perícias.
Tanto a cabeca como o braco

estão em relativo estado de COI1-
servação.

alemães evitam combalesOs
Moscou, 30 (H. T. M.) - o rádio local anuncia que na

frente de Carcove as tropas soviéticas estão repelindo os con

tra-ataques alemães e continuam a avançar em alguns se

tores.
Nota-se que os ataques massiços de carros alemães são

cada vez mais raros.

Sob a pressão das unidades soviéticas, o inimigo foi obri
gado a abandonar uma das suas mais importantes posições.
O contra-ataque desfechado no dia seguinte foi infrutífero,
tendo os russos atacado os alemães à baioneta.

Na maior parte dos setores, os alemães procuram evitar
combates protegendo as suas posições por meio de intenso fo

go de artlIhar:ia e de morteiros de trincheira.

A lUODELAR

Odio aos bunos e desprezo pelos fantocbes
Fronteira Francesa, 30 (R.) - Viajantes que chegaramda França há pouco tempo, anunciam que ocorreram, ultima

mente, em Nice, Lião e Marselha, bem como outras cidades
meridionais, demonstrações de hostilidade ao Eixo. É de notar
que é justamente nesses centros que se mostra mais vivo o
ódio e o desprezo francês pelos fantoches italianos.

Vigilância sobre Martinica
Santa Lúcia, 30 (U. P,) - Informações procedentes da

Martinica expressam que mais de 240.000 habitan�es demons

traram suas simpatias pelos aliados e franceses, cuja causa ga
'nha dia a dia novas adesões.

Entrementes, as patrulhas aéreas e navais norte-america·
nas mantêm vigilância sôbre a ilha, cujas montanhas podem
'ser vistas a 20 milhas de distância, em dia claro.

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência de Florianópolis

Comunicamos ao comércio e ao púbiico que, em virtude
do Decreto-Lei n. 4.328, de 23 de Maio corrente, a par
tir de sesunde-felra, 1.0 de Junho p. f., êste Banco ado-
tará o seguinte horário para os seus serviços externos:

Das 12,30 às 15,30 horas
AOS SÁBADOS: __ Das 9,30 às 11 horas.

UM PRODUTO *RÂUL LEITE*.

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Bx-estag.árto do serviço de Proctologiado Hospital Humberto I, de São Paulo.

Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento.
sem operação e sem dOr•. de Varizes.e HEMORROIDES. Método moderno dG
tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher por nrece
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coaguláção e InlraVermelho. Pêlos supérlIuos. Sondagem duodenal. Translusão de sangue.

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

do Interior do EstadoFirmas 3 v.-2

Tanques com refrigeraçãoBerna, 30 (R.) - Os alemães estão empregando novo ti
po de "tanque", com sistema de refrigeração, na batalha da
Líbia, segundo informam viajantes que chegaram recentemen
te a Istambul, procedentes do Cairo.

O despacho a respeito foi recebido em Berna através de I
uma transmissão de Vichí. Êsse tipo de tanque permite aos Iseus tripulantes combater sob qualquer temperatura. _

Atendemos com presteza serviços de
regularizações, registro de firmas, de

livros, petições, etc.

Organização Comercial Catarineuse
Rua João Pinto n. 18 _- Fone 1467

'6" IH ucacasEN.• *

l.ma onda de liberdade sacode a Polônia
MOSCOU, 30 (A. P.) - A RÁDIO EMISSORA INFORMA: - '�OS PATRIOTAS P�LONESES CON�INUAM A REAGIR CONTRA OS INVASORES ALEMÃES DE SEU
TERRITÓRIO DERAM-SE RECENTEMENTE DIVERSOS INCiNDIOS NA PROVINCIA DE CROCOVIA, SENDO DESTRUIDOS GRANDES ABASTECIMENTOS DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ARMAZENADOS PELO INIMIGO. AS ESTRADAS DE RODAGEM, QUE LEVAM AQUELA CIDADE, FORAM INUNDADOS DE PREGOS E OU
TRos AGUDOS INSTRUMENTOS, DESTINADOS A FURAR OS PNEUMÁTICOS DOS AUTOS ALEMÃES, RESULTANDO EM GRANDES DANOS PARA O EXÉRCITO
OCUPANTE FORAM FEITOS ATAQUES CONTRA TRENS MILITARES. NO DIA 18, NAS VIZINHANÇAS DE BOKHACHEV, UM TREM MILITAR QUE IA PARA LÉS. .

TE DESCARRILOU. MORRERAM MUITOS ALEMÃES, E 8 TANQUES QUE ERAM CONDUZIDOS NO TREM FICARAM DESTRUIDOS'\
�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDIC,\DOR
iDADE PERIGOSA

em que muitos jovens se vêem ata;
cados de cmemic, e de dorose. E

2 O ESTIDO Sábado. 30 ae Maic de 1942
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MEDI(JO
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

IISTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO /

Dr. Oialma MCEllmenn
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prâtíea nos hospitais europeus
CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do etstema nervoso, apare-

lbo geníto-urínarto do homea
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Camnanarlo
São Paulo). Especlatlzado êm Hí
glene e Saúde Pública, pela Uníver
.idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraoia

Laboratório de microscopia e Ianálise clln ica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.i95

ff.ORTANOPOllS

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts
mano- 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 I estranhos ao corpo
clínico da casa.

EMULSio DE SCOTT
C(;ô-niaJ- da&�

o PIOR DOS INFERNOS TERRESTRES
Londres, 29 (Reuters) - A vida

"no pior (los infernos terrestres",
isto é, no "Ghetto" de Varsóvia,
foi relatada por uma jovem judia
casada, que teve a felicidade de
poder escapar dali.
A informante é judia <la Pales

tina, mas, quando a guerra prin
cipiou, encontrava-se, cm compa
nhia de lima filhinha de quatro
anos de idade, residindo na cidade
polonesa de Kaluszyy,

Na referida cidade, havia uns
dois mil judeus, e pouco depois de
haverem ali penetrado as trepas
nazistas, foram todos êles cercados
e postos fóra da cidade. Mulheres
e críancas foram expulsas, ficando
os homens sob a vigilância dos
guardas alemães. Na manhã seguin
te a es Irada estava cheia ele cadá
veres.
A jovem permaneceu e.m Kalus

zyy até a Páscoa do ano passado,
quando foi a Varsóvia fazer uma
visita à sua genitora, que residia
no "ghetto" ali instalado pelos in
vasores.
Atrás de oito pés de paredes que

cercam o "ghetlo", cobertas de vi- alemães, poloneses e judeus. O co

draças quebradas, vive lima popu- mité conjunto americano-judaico
lacão de meio milhão de judeus. destinado a aliviar os sofrimentos
'Como vivem aquelas infelizes dos judeus, instituiu cozinhas pú

criaturas? Elas não vivem, na rea- 'bJicas as quais distribuem pratos de
Iidade, e apenas estão esperando:l sopa uma vez por dia. Foi tão
morte que as virá libertar de tun- grande, porém, a procura, que ago
ta miséria. Muitos dentre êles nem ra a distribuição passou a ser fei
esperam por essa morte, e grande ta de dois em dois dias. Não existe
número resolveu escapar aos 50- 'ílumi nucfío elétrica nem gás no
frimentos, suicidando-se. "ghelto" e enquanto percorria o
No interior do "ghetto" todo o caminho para chegar ao local cru

comércio cessou praticamente e que trabalhava, fui esbarrando,
para a maioria ela população ali através das ruas escuras, nos C01"
encerrada não cx islcm meios de ga- pos de criaturas que morreram du
nhar a viela. rante a noite. Atualmente, umas

- "Para cem mil crianças que 300 pessoas estão morrendo d iar ia
se acham no "gheUo" não existe mente no "ghetto". Duranle o dia
uma gota ele leite. Algumas vezes inteiro avistam-se carros mortuá
os poloneses, condoídos de tanta rios, que percorrem as ruas reco
miséria, tentam contrabandear ul- lhendo os mortos. De tudo quanto
gUI1l alimento, embora sabendo que vi, o mais lancinante é o espetá
serão assassinados pelos alemães culo das infelizes crianças, órfãs,
se forem apanhado em flagrante. que vagueiam, esmolando alimento
Sofre também pena igual qualquer e que nada conseguem, pois não
judeu que tentar sair do "ghetto" existe mesmo nem uma côdea de
sem permissão. Em cada lima das

j pão que lhes possa ser dada para
quatorze portas que se abrem no que não morram de fome",
"ghetto" eneontram-se policiais concluiu a jovem judia.

Empregado de
escritório

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

Berna, 29 (Associated Press, por I pedir
que Tunis ou outro território

Thomas Hawkins) - Noticia-se francês passe para as mãos dos
autorizadamente que as novas ex i- fascistas.
gêricias italianas de territórios se-I Aliás, o sentimento anti-colabo
cularmente de posse da França racionista, que desde muito se alas
produziram decaída sensivel no Ira em Vichi, tomou incremento
scn timento colaboracionista que se ! com a atitude da Itália, que se
vinha alastrando entre vários ele- I diz apoiada pela Alemanha. A ex
mentes do exército e da política citação, pelo menos, em alguns se-

P ULA Diretor do Hospital francesa. tores ela opinião, é agudíssima e

A de Caridade de Entre os que estão, assim, prcs- isso se viu claramente ainda on-
. Florianopolis tes.a �ban�onar a P?litica colabo- tem �a cidade de Béziers, na �ran-li

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51 racionísta figura, ellllllclTt.cnlcntc,.o ç.:l nao oellpad�, _ql1an�lo os simpa-
, . . velho e prestigiado general MaXl- tizantes dos, aliados dissolver-am, a

. . (próximo ao Teat ro). me Weygand, que vinha tomando tiros e pedradas, �1I11a manifesta-
Cirurgia geral e Doenças de Seohoras parte ativa nesses trabalhos de ção de fascistas franceses.

Fisioterapia: ,Diatermia. Infra-vermelho e Ultra-Viuleta. aproximação entre a França e a Preocupado C�1ll ê��es sentimen-
i CONsULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante A') 4a8. e Alemanl�a, COIll?, a �eu ver,O .l1Ie- tos e,_ ao"que d iz, . conc?rdandof Sáb' d . D 3' - 6 h F 1 644 lhor l1IelO de cIcatrIzar as fendas com eles, o propno governo de

I
a os. as a:. oras, - ODe do país. Vichí, teria "adiado a decisão sô-

.

Heveloll-se que 'Ve�'gand inter- bre os pedidos italianos", besitan-
veio violentamente nas discussões do em ceder ao Eixo nas circuns

Doenças dos ouvidos. nariz�? garganta. e com a Itália, tudo fazendo para im- lâncias atuais.

i
dôres de cabeças rebeldes

ASSiste!?!: pr��o��o"Y;�!'t:�r?Lecia.1lista do Departamento de Saúde do Estado.
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Rua João Pinto - 7 (sobrado)

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica.
Ginecológica da Faeul

�1 da de Nacional de Medi-

I'
cína e do Hospital Psi
quiátrico do Rio de

Jnnetro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Tr ajano, M.

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

(Profs L. Bur khardt e
E. Kreute r)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE

CLtN�tDICA
CONSULTÓRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

horas

E"specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I PeJa manhã, das 10 às 12
...on�u t�!: A' tarde, das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS [)()S OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e uonga Prática no Rio de Jauelro

Consultas diariamente pela ta�d��h:�sd�� \� 1� l�orhaO:as
Consultório: Rua João Pinto n 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

, . �FarmaCl8 (�.Esperança» i
do tt

farmacêutica NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Ai'tigcs de borrachd.

,

Garante se a exata observância no receituãrio médico '

j
!

I-"""'""'-......_"""'""'-

PREÇOS MÓDICOS

Precisa-se de um empre
gado que tenha conhecimen
tos para auxiliar de escritó
rio de representações corner
ciais. Informações na gerên
cia do ESTADO. 15vs-8

Forças aéreas autralianas
na Inglaterra

Melburne, 29 (R.) - Comen
tando a notícia de que consi
derável destacamento da Royal
Australian Air Force chega
ra à Inglaterra, o ministro da
Aeronáutica, sr. Drake Ford,
disse que, de acôrdo com o pla
no imperial de guerra aérea,
certo número de membros da
Força Aérea da Austrália, in
clusive alguns artilheiros, es
tavam sendo enviados à metro
pole.

Consultas das 5
em deante.

,
RESIDENClA:

Rua Blumenau, 28

---c

I Dr. Antônio Moniz :
de Aragão � Dr. AÜ(iUSTO DE

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

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESID�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone D. 751.

,IDr. Remigío I.CUNte \. -MEDICA 1

s��I��!�;�e������:; �� 11!.· Notícia de últim,a horaCONSULTORIO :

Rua FeliDc Schmidt-Edifl- .1 Dentro de poucos dias será inauguraàa em Florianópolis
CIO Amélia Neto--Fone 1692 ii

Ó9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

I A CASA «A METR POlE �

Av �-ir�;!�l�NEJ�· 186;. Com calçados para todo gôsto e todo preço.
- Fhune: 1392 - V_ S. também é convidado pau.. visitar-nos sem com·

promisso. Não compre, pois, o dl u calçado, sem apreciarAttende a chamados : primeiro o sortimento de «A METRÚPOLE», de Sabota &
...

14
__----,---'_..1 Silva, A rua João Pinto, 4. 26v-9

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

FONE 1.642

QuAsi meio século de.,.exil
têncía e o melhor reclame
da prefêrencia • JUYE�iiJnE
IlWNORf para llmpar, for
tificar e r e j u v e .e s c e r os

cabelos. Elim., c as p a ,

t..ta do�
e a b c •

I

Jcsephins 5chweidson
MEDICA

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

Rua ,F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Oovidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

_(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinarI Consultório: Rua João Pinto, 7 - Tel. 1461.-Resid�ncia 1456

I
I

Dr. SAVAS LACERDA

p r i .v e os cabelos

I b,.;;,
c o s , sem (H tingir;

d' -Ihe, vIg-or r mocidade.
Não coutem sara de prata •
usa-se com o íoção,

ORATli
Peça-noa Impressoa aoOtt _ C1If
dados do. cabelo. o o melhor '1110
� ,•••••••• AI•••••r••

Vidro .-. CGrNie 11000 _
wat. ÓU...., .......

UI. 'Uft,rlrla amaDa llll.
RA d. IIJacIIn" til .> _ ....

I

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente

PIANO
VAndé-se um piar.o. BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Juninr, 48.

Sindicato dos (ondu
tores de Veículos
Rodoviários de
Florianópolis

De ordem do sr. Presiden
te. levo ao conhecimento
dos srs. Motoristas esprega-.
dos o aos srs. em}-regadores
que este Sindicato está co

brando o Imposto Sindical
durante o mês corrente
(maio). de acordo com as
leis vigentes.

MODESTO GALVÃO
secretário

9vs.�

� Dr MARIO WENDHAUSEN - ������aad�o �:���. de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Deuartamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Ruo. Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Reaideucia: Rua Visconde de Ouro Preto D. 64 Te!. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPÓLIS.

'-�. g;gM' '&aiiUQiIM%Mi§'A':J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Iíii'E':.�'I!;�'��IIltlMII'IIIMl:.iIlIl .O_ISiííTiiiliiíD.()_S.á.b.a.d..o.,.3.0_.d.e.M_a.io_d.e_19.4.2 3
_A _

Farmácia N. Senhora
A parecida

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

regado de receber EI/contas
° sr .•Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, DO Edi
fício do Mercado.

a 245

Vich í, 29 (A, P,) - O prefeito do Havre, Pierre Courant,
declarou que os ataques aéreos brttânícoa contra o Havre for
çaram grande parte da sua população a morar nos rochedos.
Courant veio a esta cidade apresentar relatório ao marechal
Pétain.

Quando os ataques começaram, foram cavados abrigos
anti-aéreos, mas os operários, pouco depois de iniciado o traba

lho, encontraram água nas partes mais baixas, O trabalho foi,
portanto, abandonado e a população passou para as cavernas

existentes nos rochedos.
O prefeito Courant disse que os bombardeios aumentaram

Q h?em março e, em abril, se tornaram "inc�ssantes", Os <:!_anos e uem ac ou .

o número de vítimas são grandes, mas nao em proporçao com Perdeu-se, no trajeto da Pro
a intensidade dos bombardeios, ça Getúlio Vargas ao largo

Várias famílias foram evacuadas das áreas mais pobres e Benjamin Constant um ro

mais próximas ao mar, mas 145,000 pessoas permanecem em sariosinho de ouro. Será
Le Havre e nos subúrbios,

I
gratificado quem o achou e

O prefeito declarou que a praia está coberta de casamatas o entregar na redação do
e de cercas de arame farpado. ESTADO. 5vs-4

A "Oa�A 1)8 00-.0 (Hold Back lhe Dawn)

Os cachorros passam a comermenos(e talvez venham a ser comidos ••• )Estocolmo, 29 (Da AFI para a Re t )u ers - As longas Iistr . tidis de execucô es e de d en t
- I .(5 cnn la-

na ,- or ,açoes publicadas aqui _ listas evidente-mente Incompletas e contendo poucos d t Ih 'e a es no tocante a Franca .,_

representam o quadro habitual da Nova-O d .

"

• ,
r em na Europa,Ag-ora, em represália ao assassinato d do i

"

_

• '
' e OIS viajantes alemaes na

Lituama, quatrocentas pessoas foram cond d
'

, ena as a pena de morte Tra-
ta-se, seg-undo d izem os alemães de "co '

t
.

" ,munIS as, sabotadores e polo-neses '

Foram anunciadas novas prisões (Ie, noruegueses. Grande número
das pessoas recentemente encarceradas for' d t d, am epor a as sob vanos
pretextos. Em Blelefeld, na Alemanha quatr f.

,o pessoas oram executa-
das por ter abatido gado sem a devida autorizacão.

Outras notícias procedentes da Alemanha
'

b li d h'"
e pu ica as, oje, pelosjornais suecos anunciam a supressão da ração dos cachorros e a orua-

nização duma nova coléta de pecas de vestuá ['1'0 O f
. " "d, , ,

'
. s uncro nar ios I)

partido nazista dirigirão as investigações e especialmente os habitantes
das grandes cidades são convidados a revistar os seus armários.

.

No ��tant�: pOd,e-se perguntar o que é que ficou nos armários de
pOIS da rafle do mv erno passado. O "Buersen Zeitung" escreve:
"Cada pedacinho de pano tem a sua iml)Ortância".

Enfim, salientamos a nova disposição contida no plano de quatro
anos de Goering, proibindo aos operários das indústrias de guerra a
mudança de posto sem autorização,

Antônio Matos Arêas
Belmiro Matos, Pedro e Noêmia Goulart,
Antônio Matos (ausente), José e Luiza
Matos (ausentes), Jací Matos Arêas (au
sente), Joel e Edite Sousa, Júlio e Arcinoé

Silva (ausentes), avó, tios, irmãos e cunhados de ANTO
l';lIO MATOS ARÊAS, vítima, no cumprimento do dever,
do covarde atentado ao "PARNAIBA", convidam os de
mais parentes e pessôas de suas relações e, bem assim,
todos os que foram amigos do ,extinto, para assistirem
à missa, de mês, que, em sufrágio à sua alma, mandam
rezar na Catedral Metropolitana desta capital, no altar
do Sagrado Coração de Jesús, dia 1.0 de junho próximo,
às sete e meia horas. Profundamente penhorados, agro·
decem a todos que comparecerem a êsse ato de piedade
cristã. 3 vs.·3

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 a: "Laboratório".

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

A população
morar

do Havre passou
nos rochedos

grande e confortável para
na PENSÃO SUIÇA,
Esteves Junior, 135.-----:

Não se póde Irabalhar
tom os 1ànd doeniea l
• Que martírio! Dôres nas

costas, nas juntas, reumatismo,
pés incbedos, urina turva e escal
dente - cuidado com estes

sintomas, Tudo isto pôde ser

sinal de uricernia, eliminação
insuficiente de ácido úrico, que:
está envenenando seu sangue.
Tome Pílulas de Foster e com

bata êste mal.

Pílulas de rOSTER
Para os Rins c a Bexiga .

Preferidas porque são:
• Diuréticas c balsâmicas.
• Desinfetam c ativam os rins.
• Fáceis de tornar.
• Indicadas para uricemias, uretrites,

pielites � cistites.
Aplaudo pela D,N,S, lob H,a 231 Im 15·(·42

Beatificacão de
uma índia

Vaticano, 29 (H. T, M,)
A causa, da beatificação da jo
vem índia Catarina Tekakwit
ka, que será a primeira índia
da América elevada à glória
dos altares, dará em breve mais
um passo avante,

IA Congregação Geral dos Ri-
tos reunir-se-á com efeito no

dia 9 de julho próximo, a-fim
de reconhecer a heroicidade e

Ias virtudes da futura bemaven
turada péle-vermelha.

30v.- 23

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

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

vs-17

dos Caçadores
Florianópolisuma sala De ordem do senhor Presidente, faço ciente todos

casal, os senhores sócios de que, em sessão de 27 do corrente,
à ma ficou resolvido realizar-se uma excursão a BOM RETIRO,
V 14 no dia 7 de Junho p. vindoiro, para a qual são convi

dados os aludidos associados.

I
Os interessados deverão procurar o Tesoureiro, se

G nhor Pedro Fortkamp, até o dia 5 de Junho, para a ne-
.

I
cessária inscrição, sendo indispensável, para essa forma-
lidade, estar quites com o Clube, e com os RESPECTIVOS
DOCUMENTOS em perfeita ordem.

Eselareço mais que, sem tais requisitc>s, nenhuma
í

nscrtçêo será feita.
O ponto de reuruuo será o "Café do Comércio" e

a partida, do mesmo local, no dia 6, às 12 horas.
O secretário: JOSÉ VALLE PEREIRA.

Processo de indenização contra
uma firma alemã

Lisbôa 29 (U. P.) - O tribu
nal desta capital vai pronun
ciar hoje a sua sentença no
processo de indenização no to
tal de 4,000 contos, que a firma
portuguesa Freitas Carneiro
moveu contra a firma alemã
"Mauser Werk", de Berlím.pe
lo fato de ter esta vendido, por
intermédio de seu representan
te em Portugal, diretamente
ao govêrno português, 100.000
fuzís, deixando a primeira de
receber as suas devidas comis
sões por essa transação.

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeitos e mn
dernos de imbúia com
pensada, de canela,

de pinho, etc.
Rua João Pinto, 34

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

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes n.> 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
casequz-o.ndo-Ihes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

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

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

30 V. alt.-12

......................
'

•.............•
• ce__c rse

Aluga-se

Dr. (Ierno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1.68.

Ela contemplou sua própria mão, maravilhada. Sim ...

era... era um anel de casamento I Eu o colocára em seu
dedo, naquela noite, enquanto ela dormia

CAPITULO 4 ,
Temel'osa e emocionada, ela pedm·me

para deixá-la sozinha, Implorei-lhe que

não tivesse mêdo, porque eramos como

dois u-ens detidos por um instante nurr.r

mesma estação, porém com rotas diferen

tes, sendo tão impoSsivel mudar o curso

de nossas vicias como impedir que SUl'·

g isse a aurora daquele dia ,,'

Para !VI iS5 Brown, nossas relações, ou

melhor, nosso conhecimentio nasceu de

uma pequenina e valiosa peça de mo

tal' '" Mas, para mim, tudo não pasosa_va
'de uma prometida e fria conspu'aça?,
Contudo nada podia confessar·lhe, pOIS

além d� brusco, iria inutilizar todo l�meu urdído plano. Só me rest!lva mu .

111 urar frases amorosas que a deixassem

cada vez mais enamorada, Fiz-lhe ver que Sim, frizei eu, estava 11101'tO e muitas

começava a clarear um novo dia, e que vezes perguntára a mim mesmo porque

dentro em pouco, seus alunos desperta- não me enterravam, porque devia eu con

riam, as casas comerciais abririam suas tinuar respirando, falando e caminhando,
portas, o lugarejo ia palpitar de viela e urna vez que estava morto, bem morto,

agitação, e, mais tarde, a "minha" Miss Mas a resposta er� S'impl�s e sempre a

Bt-own ele�apareceria para sempre de 1111' mesma: meu coraçao continuava alll;,en.
nha triste vida, Aproximei-me pouco a

,
tanelo a esperança ele ressuscf tar ouvindo

ouco do local onde ela se encontrava, -

'

a voz doce de uma mulher, meus lábios

;pezal' elos seus protestos, Nunca havia teimaval;' em ambicionar um beijo quen

encontrado antes uma jovem cujas emo- te e apaixonado, Disse estas e outras fra

ções fossem tão mescladas de temor e ses mais ou menos bonitas ,,'

desejo. Tornei a ped ir-lhe que não tíves- Miss Brown parecia disposta a fugir,
se medo, pois ela estava ao lado de um mas lhe assegurei que não tinha razão

homem sem vida e consequentemente, de ficar temerosa, Tremendo levemente,
inofensivo, ela contemplou seus alunes, que dormiam

30v'l4

Sábado -dia 30 - «soírêe» ofe-

recida aos sócios do Clube.

Dias 6 e 7 -

I

grandes «soirées»:
com apresentação de inédito

«show»: canto, música, bailados.
Dia 13-recital de Norina Greco

Dia 23 - grande festa joanino.

x
I

10FIL
limpar metal
e cristais

PRÁTICO e
ECONÔMICO

Para

V'-23

rendaAumente sua

desde jáPessoas residentes em qualquer praça deste Estado ou
do pais, sem pr-ejuízo das suas ocupações; terão sua, ren
da aumentada imediatamente, num ramo distinto, Iacll e
de futuro. Escreva-nos sem compromisso, pedindo mais
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo.

----------------------------------------_.---------��

RepresentaçõesOrganisação largamente relacionada no paiz interessa
se em ampliar o quadro de representações já existentes.
Cartas por obsequio ao Escritório Comercial «CIVER»,
rua Barão de Itopetininga, 50-Sala SI6-SAO PAULO .

Clube de

7vs-2

Ela se sentia como se estivesse diante do altar de uma
pomposa e imponente catedral, ouvindo os sinos

repicarem alegremente
ceptível mur-mur io. A sua resistência es

na última quietade daquele amanhecel"l tava meio vencida e quase deixou de exis·
Comentei que aquele vestíbulo mais pa- til' quando a tomei em meus braços e

recia uma sala de aula com a professora I beijei
seus lábios vermelhos, Pedi·H",',

e seus discipulos, com horários, regula- então, que olhasse sua mão,
meritos de bom comportamento e diSCi., Miss Brown a contemplou, maravilha,
pliua. da, Sim, era, era um anel de casamento!
Ela eia multo estrita - não admitla Eu o colocára em seu dedo, naquela noí

que êsses regulamentos fossem violados, I te, enquanto ela dormia. Disse-lha que o

assim como não tolerava rebeliões nem anel pertencera à minha querida rnâez i
desejos veementes. Eu estava certo que nha. Perguntei-lhe se ela já começara a

ela, se estivesse diante de um dêsses de- ver como as coisas aparentemente imo
sejas, seria capaz de colocá-lo de lado, P05E'V;>is poõem tornar-se realidade um
num canto qualquer de sua mente judio momento para outro, Não quis. por Sm,
ciosa, O rosto de Míss Brown voltou-se forçá-la a qualquer decisão precipitada
para o meu lado e como resposta às mi- e despedi-me, não antes de ponderar que
nhas palavras obtive apenas um �mper· ela era ba�ante prl1dlmte e dana de seu

destino,
Saí para a rua ainela deserta e comecei

a vagar pelo povoado.
Eu acabára ele atirar algumas miga

lhas de romance num coração faminto.
A ratoeira estava armada, Mas ." e a

presa? Ela não tardou a aparece!', Miss
Brown veio correndo em minha direção.
Não lhe dei tempo para se arrepender; a
cerimonia do casamento foi breve, na
casa do próprio juiz. Para a ingenua e
confiante Miss Brown aquele ato era. po

rém, o mais importante de todo o seu
universo e ela se sentia como se estívesse
diante do altar de uma pomposa catedral,
ouvindo os sinos repicar alegremente.

I Contln1\$ no ll)'ó:dnlo. nÚIDWvl.
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Os ataques desesperadores e violentos da
asma envenenam o organismo. minam a

energia. arruínum a saúde e debilitam ,0 co

racão. Fm a minutos, Me n d ti C o, receita de
UIll famoso módico, corneca a circular nd
sangue. dominando rapidamente os ataques.
Desde o lJ r i m c i r' o dia começa a desapa
recer II dillculdade em r' e s p i r' a I' e volta o

sono reparador. Não é preciso continuar
usando drogas, ciganos ou injeções. Tudo
o que se faz necessário é tornar 2 tabletes
de Mondaco às releições e ficará cornple
tarnente livre da asma. A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de casos r�bel
des e antigos, Mandaco tem trdo tanto exrlo
que se oferece com a garantia de dar ao

paciente rospíração livre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com a asma
em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser

restituído o pacote vazio. Peça Mandaco em

qualquer farmácia, Nossa garauüa o protege.

Men fia eo A:a::::::"

;
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Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

.a......_............�

S' a n g u enol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANAOA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. OlpauPI,.do.,
Esgotados, Anêmico., Mõ ••
que criam Magroa, Criança.
raquítical, receberõo • toni·
ficaçõo g.r�1 do org.nhmo

com o

Sa ooue 001
Llc. D.N S.P. n: 199, da 1921

�PAOVAOOS PiLO O-N,·s·p· SOB N� 569 DE '193&

Camisas, Gravatas, Píjames,

\
CASA MISC��ANEA, distr�

Meias das melhores, pelos me- ouidora. dos Radl�s R.C.A. VI
nores preços só na CASA MIS- ctor, Vavulas e PISCOS. - Rua
CELÁNEA. - Rua Traiano, 12. Trajano. 12

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

SINDICATO DOS TRABALHA·
nOItES NO COMÉRCIO AR·

______________________
:.

MAZENADOR DE FLORIA-
NÓPOLISPARA DEBELLAR

lA GRiPPE IMPOSTO SINDICAL

Elegância!

--_._._- ---------......--,-����

Perfeicão!

I

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-25

Logo ao! primeiros symptomas
_ um leve formigueiro na gar
ganta, olhos lacrimejantes. co

meço de resfriado, peso na ca

beça - tome duas capsulas de

Eurythmine. A grippe e as dô
res desapparecem com o uso de

Eurythmine. É inoffensiva e

não tem contra'indicação.

De ordem da Diretoria, levo ao

conhecimento dos srs. empregado
res e empregados que êste Sindi
cato efetuará, durante o corrente

mês, até o dia 31, a cobrança do
Imposto Sindical correspondente
ao ano de 1942, de acôrdo com o

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

.

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n- 13

10 tesoureiro Notícia de última hora
Dentro de poucos dias se-á inaugurado em Fíortanó.

poíls à Rua João Pinto n. IR. (Sobr.)--

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Gsnzo.

Diretor-Proprietário: Otomar Bõhrn. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

Matricula: 15$000, - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

v. 8
-

Para alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

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

COipanhia Baía J)« Aliança
FlJndad� em 1870 Sé,.), 'l,A·IA., If

Seguros Terrestres e Meuit ...m09
I

Dados relativos ao ano de
Capital Realizado Rs
Reservas, mais de »

Responsabitidades assumidas, »

Receita
Ativo em �H de dezembro »

Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) »

1940
9.000:000$000

54.700:000$000
:-1.929.719:000$000

28.35R·7t 7$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & Cia.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caixa postal 19·--- Teleohone I083-End. Tel. c ALLlANÇA)I

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,

.1Blumenau e Laqes. }

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4$000
3$000
3$800
2$000
3$300
5$800
3$500
3$000
1$200
9$000

Mil aviões farão tremendo bombardeio' noturno
CLOANNADSRESo' 29 (R.) -- SEGUNDO ANUNCIOU UMA DAS RADIO-EMISSORAS NORTE-AMERI

, PRIMEIRO RESULTADO DA ATUAL VISITA DOS CHEFES DA AVI,AÇÃO DO
EXÉRCITO E DA MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS A LONDRES, SERA O LANÇAMENTO DE
UM TREMENDO ATAQUE AÉREO NOTURNO AO TERRITóRIO ALEMÃO. O LOCUTOR ACRES
CENTOU QUE TOMARÃO PARTE NESSA "FORMIDAVEL AÇÃO" NADA MENOS DE MIL APA-

RELHOS DE BOMBARDEIO.
50Mi' m tro-S-d-e-r-e-a-l-h-o--fJj-\-e-m-p-e-I-ú-(:-ia',--s-e-d-a-s-,-to-b-r-e-lc-o-,-v-o-i-J-,o-p-a-I-a-,-c-a-s'-I-·m-i-r-a-s

e fchitas. Eatá saldarldo a CASA ORIENTAL
Inegualavel Liquidação de Sedas. Não perca ocasião, vá correndo à CASA ORIENTAL e

aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:
Casacos feitos para senhoras 80$000

I
Colchas de sêda com bico para I Rouge Royal Bríar

Flntssirnos sobretudos para homens, casal 49$000, Batom Michel, Zande e Tangee
todos forrados de seda 150$000 Colchas de pura sêda com franja Batom Colgate

Cobertores bêbê, artigo superior 7$000 I para casal 70$000 Pó de Arroz Adoração
Cobertores xadrez para solteiro 14$500 Etamine para bordar, metro 6$800 PÓ de Arroz Royal Bríar e Gally
Cobertores xadrez para casal

17$500j'FiIÓ Mosquiteiro Larg. 350 mt. 15$000 Pó de Arroz Coty
Cobert?res xadrez, superior para TECIDOS

Pó de Arroz Colgate
solteiro 19$1)00 Pasta Colgate

Cobertores xadrez, superior para l Organdy liso, metro 4$500 Oleo Oyrce e Realce
casal 25$000 Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 3$500 Laminas GilIete Azul, dezena

Cobertores para casal, da melhor qua- Voil_suisso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS
lidade, com duas esramparfas 48$000 Fustão �stampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascidos,

Cobertores Argentinos, especial ar- Cambraía, estampados modernos, de Capas felpudas para recem-nascídos
tigo, para ce sal 44$000 4$50 \ 5$500 e (;$000 Faixas mercerisadas, metro

Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos, metro 3$500 Véos de mó de sêda para noivas
Coberteres de bôa qualidade cem Filó, metro 4$uoo Grinaldas para noivas
belos desenhos para casal 36$000 Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Casaquinhos de malha para bebês

Capas de Borracha para hume ns 110$000 Opala lisa assetínada, largo 8Q mt. 3$000 Blusas Olímpicas para moças
CAM Il, MESA e QUARTO Trico.liue listada, metro 3$000 Babadores

Pano para colchão mt. 1 $900 Zepblr.. me.tro ..
2$000 Jogos de batizados a começar de

Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 TrlCohn.e l�s�ad.a para pijamas. mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz
Gruníté, de linho, larg. 1,60 mt. 9$500 Cambraia fIDlss.lma, largo 80 mt, 5$000 Jogos de couro para homens
Atoalhado superior, largo t ,40 mt. 5$500 Reps para corttna, largo �O 4$500 Suspensorios de couro para rapar
Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para co rtlna, largo Suspensorios de couro para homens
Cretone meio linho branco, largo 2,00 8$000 1,40, metro. 4$500 Suspensorios para meninos
Cretone meio linbo branco, larg, 2,:!O 8$500 Pa�o Rendado superior para cor- suspensortos de seda para homens
Cretune meio linho em cores, larg . 1,4C 6$400 tina, largo 1,40 metro 6$500 Ligas de Borracha para senhoras
Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$800 Pa�o rendado em cores para cor- Gramplnhos, caixa de 12 duztas
Morim peça de 10 mt. 18$000 tID6, largo 1;40, metro 7$500 Fita metríca
Cambraia mercerizada, enfestada, Pan<: para copa, metro 2$500 Porta escova de dois lugares
peça de 10 jardas 27$00() Fustão mercertsa do em cores, mt. 4$800 Camisa de Ftslca para homens

ART IGOS O E I NVERNO Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homem
Pustão Pelucía em todas .... s cores mt. 3$500 1.50 x 1.40 25$000 Tr�coline lisa, metro 4$800 Camisa de manga comprida para
elucia lisa, mt, 2$300 Toalhas Hígienlcas dz 7$500 BrIDs a começar de 2$000 homem

Cachá, 2$500, 3$500, e 4$000 Toalhas de rosto' de
.

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

,

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

Casimiras Angorá para vestidos e Jogos rendados para quarto, 7 peças õ5$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar de
Costumes, mt. 15$úoo Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$õoo Ternos de Casimira para homens a

Casimiras Xadrtz, para Vestidos e Guarnições pintadas para Chá, cores Sabiio Arístoüno 3$300
.

começar de ;;9$000
CostUmes, mt. 17$000 firmes 32$000 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200 Ternos de Brim para homens a

Oastmírus lisas, para Vestidos e Cos Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$�00 começar de
tumes, mt. 15$000 Colchas Iustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para colegiaes a

Casimiras para Casacos, a começar 15$000 Colchas mercertzadas para casal 22$000; Talco Malva 2$900 e 4$000 começar de
Casaquinhos de malha para c-íauças Colchas de veludo para casal 27$000! Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de física rara meninos
de 5$500 e 6$500 Cotchas meio linho para casal 28$000 I Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, ex. de 12 duz.

Terninhos de malha para crianças 13$000 I nlchas meio linho para solteiro 19$500 I Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrtnhas modernas de Seda
Clisaquinhos de malha para Moças 12$000 Colchas brancas, para solteiro 12$000 live é Gessy 1$5:0 Sombrinhas modernas em gorgu-
Casaquinhos listados para Moças 15$0(1(, Colchas Iustã para solteiro 12$000

I
Sabonete P�lmolive" Realce, cor- rão chamalote

Casaquinhos Bordados para Moças 17$00(J Colchas íustão mercerlsadas para gate, Godíva e Cheramy 1$<;00 Escova para, roupas
Pullowers para homens, a começar de to$úuu .. olteíro t 5$000 Rouge Adoração

' 2$000 Boinas de pura lã
pullowers de lã. para homens 22$001' Colch-s brancas para casal 16$000 Rouge Realce, com pluma 1$700 Carapuças para chapéos

E milhares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
Prefira a OASA O I� 1 }1JNTAL e o lucro será vosso:

Vendas SÓ a dinheiro.. Rua Conselheiro l\lafra, 15 - Florianópolis

SEDAS
Seda Laqué lisa e listada rnt. 5$800

7> Laqué, lavrada, rut, 7$500
• Façunné mt. 3$800
» Granité, mt. 6$:'00
lt Crepe t{omano mt. 7$500
» Givr é

superior mt, 10$500
» Frisotine mt. 10$500
» Frtsotlne diagonal (nov.) mt. 12$000
» Aj0ur de 6$000 e 7$000
• Fustão mt. 8$000
» Tafetá Escoceza. de 7$5QO e 9$000
J Tafetá lisa. de 7$500 e 8$50"
» Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$l100
» Tafetá Moiré mt.

.

12$000
» Listada para Camisas mt. 8$8o()
» Listada para Vestidos mt. 9$500
» Estampada de 7$500 � 9$500
» Estam pada em belliastmos des. 12$000
» Cstampada neturaí [novidade] mt. 8$000
» Lumí êr e Lavrada, larg. &0 mt. 10$000
» Lumier e Lisa, larg. 80 mt. 11,$000
» Lumier e Lisa, le rg. !:lO (artigo já
bastante conhecido em nossa

« casa) mt.
« Veludo Chiíon Reclame mt.
« Organza lisa, finíssima, mt.
« Parou (Pechincha) mt.
E maís uma grande quantidade
de retalhos fi preços baratíssimos

j 2$000
52$000
9$500

15$000

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

O embaixador Noel
Charles agradece
Rio, 29 ("Estado") - Em

resposta à saudação que a A.
B. L enviou ao embaixador da
Grã-Bretanha, por motivo do
transcurso do Dia do Império,
S. excia. assim se dirigiu ao

sr. Herbert Moses: "Apresso
me em remeter a V. S. a expres
são de meu sincero agradeci
mento e apreciação pelas feli
citações que teve a grande a

mabilidade de me enviar, por
ocasião da comemoração da
nossa festa nacional, o "Empi
re Day". Profundamente sensi
bilizado pelos sentimentos ex

pressos em nome da A. B. L,
rogo a V. S. a fineza de t�an�
mítir àquela Importante mst�
tuição, que goza de tao feliz
presidência, para fiel interpre
tação dos desejos e das simpa
tias dos seus membros nesta
momentosa época, a viva satis
fação que senti ao receber a

sua missiva. Cumpre-me ainda
adiantar que não deixarei de
transmitir ao govêrno de S. M.
as felicitações da Associação
Brasileira de Imprensa, como

intérprete dos nossOs bons
amigos, os jornalista� do Bra
sil. Cordiais saudaçoes. (a)
Noel Charles".

«Caixa Beneficente dos Emprega
dos do Ministério da Fazenda no

Estado de Santa Catarina»

1a.Convocacão

..... -

pamco ,•verdadeiroGrassa , Este aluno hobi
litou-se em es

crituração mero
canti I, calculos
comerciais, por
tugues prati co,
direito comer

ciai, correspon
dencio, em sua
cosa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais visto, A verdade seja dito: sou professor ha mais de
20 anos, mos nunca vi isto, é verdadeiramente Iorrnidcvel ! Peço
prospeto, com todo confiança, 00 Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrado
P?r quem de direito sob n,O 548 em 1918: habilitou já uma gera
çao de alunos e todos estão trabalhando. Junte· envelope selado
com seu endereço bem cjoro. Os preços são modicas e em pe
quenos prestaçães. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 o 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, o
um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com o lei bem cloro, poderá comprovar o suo alto habilitação.

Estocolmo, 29 (R.) - Fontes bem informadas desta capi
tal adiantam que as tropas germânicas na Noruega estão to
madas de verdadeiro pânico, em face da possibilidade de inva
são do continente, pelos aliados.

Além de cogitarem de evacuação em massas, de todos os

habitantes das áreas costeiras da Noruega, as autoridades ale
mãs de ocupação determinam a abertura de minucioso exame

de toda a região oriental do país, afim de que sejam assinala
dos os locais que possam oferecer possibilidades de aquartela
mento para tropas inimigas, no caso de que logrem invadir o

território norueguês.
Estocolmo, 29 (R.) - Correm rumores, em certos círculos

bem informados desta capital, segundo os quais o comando
alemão estuda a possibilidade de retirada em massa do povo
norueguês, como medida acauteladora contra provável invasão
do continente.

De ordem do sr. Presiden
te, éonvido a todos os sócios
para assistirem à reunião
de Assembléia Geral Extra
ordinária, a realizar-se no

dia 4 de Junho (5a·feira), em

uma das salas da Guarda
Moria da Alfândega desta
Capital, afim de tratar de
interesses de urg�ncia.
Secretaria, em 28 de Maio

de 1942.
Marciliano A. Roberge

lo Secretário 7vs-3_111.'2 jiMN'MA

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

12 mezes de ef<tudoB. Mensalidade míntms. ereciBo de IIgentes e re

presentantes �m todas as cidades Escreva à Caixa Postal. 3717 -8 Paulo

_... 'é"w, ......,."",..,..iM!'T'i'ti'V��tt;.·

o novo «caça» germânicoMoscou, 29 (R.) - Observa-se aquí que os alemães já co

meçaram a empregar seus novos aviões de "caça", os "Mes
serschmidt-115''', que não passam dos "Messerschmidt-10!J"
mais modernizados, com a fuselagem mais alongada e mais
fina, com um motor mais potente e maior velocidade, tanto ho
rizontal como vertical.

Até agora, êsses aparelhos aparecem no combate em pe
quenos grupos, em g,eral aos pares e mais raramente em gru
pos de três ou quatro.

Apesar do reclamo feito pelos alemães a respeito dêsses
aparelhos, diz-se que os caças soviéticos, principalmente os

"Lagg", estão perfeitamente à altura de disputarem com êles

I
a supremácia aérea.

LXU&.·••azacz:zu" a"WiJP#1S94i4_�A2 wn-.
MAQUINAS - MATERIAIS E, ARTIGOS

MANUFATURADOS
Podemlls fornecer para qualquer industria ou finaUdade.

em condições vantajosas.
Consulte: CARO & Cia. -- Rua Riachuelo. 'lJ -- A

RIO DB JANBIRO

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua ConselheirO Mofra, 4 e. 5 - FONE 1.6lt2

(Defronte à casa Hrepcke)

o (hile adquire paraquedas I. Santiago do Chile, 29 (U. P.) - O jornal "Ultimas Notí-

Precisa-se cias" anuncia que a fôrça aérea chilena adquiriu nos Estados-
,

. f' Unidos uma partida de paraquedas no valor de 825.000 pesos,de um casal moço, sem
h

��j
afim de formar o primeiro corpo de paraquedistas do Chile.

Ilhos, para trabalh�r �a
c a

Acrescenta que a missão aeronáutica chilena nos Estados-Uni- Ruacara da {<A Flor1lcu tur;», dos está em negociações para a compra de doze aviões
preferinc;lo-se casa mora or

"Vultee" ..,.,...... _q, ,itio. 15v�-5' .-

Dr. ALDO AVILA
DA LUZ
ADVOGADO
Vidal Ramos, n°, 30

10$000
13$500
2$000
14$,)00
5$000
4$000
6$000
2$000
15$000
9$000
10$000.
6$000
7$000
2$500
10$000
2$000
4$500
2$500
2$000
2$800
3$400

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

44$000

10$006
2$500
7$000
35$000

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nha, Itália e Japão.

Honra aos aviadores nossos!

Interventor Herêu Ramos CONVITE TODO'1
o ESTADO 30 de Maio de 1942

IlNoll!llW .... �

À MAIZENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL, f· S. PAULO
Peço enviar·me, gratis. o "Meu Livro de Receitas"
Nome __ . __ . __ _ _ , ..

Rua ,, _._ , .. , .

Cidade Estado ..

--_II1II

4 O

Marcou a esposa com.cferro em brasa!
Londres, 30 (H. T. M.) - O Tribunal de Worcester conde

nou a 18 meses de trabalhos forçados o indivíduo de nome Ja
mes Taylor, que marcou com ferro em brasa, nas costas da
sua mulher, a palavra "mentirosa", por motivo de ciumes.
Suspeitando que ela o traísse, ordenou-lhe, quando em estado
de embriaguez, que se despisse e se estirasse diante do fogo.
A seguir, aqueceu, um ferro ao rubro e fez a inscrição. Mais tar
de, quís, recomeçar, mas, então, a esposa queixou-se às autori
dades. Na audiência, esta declarou que estava pronta a perdoar
ao marido.

I E�� e Notícias
_......""'�

•

Estará de plantão amanhã a

farmácia Rauliveira, à rua Tra-
jáno.

*

Foram postas à disposição
da Inspectoria de Educação F'í
sica, para que façam aquele curo

se, as seguintes professoras: Ali·
ce Santos Goulart," Anair de Al
meida, Desauda Bosco, Edite Go-

Cabelos brancos �
r MARAvnHOSA !
I �------------------------

o
.

México em �uerraMÉXIC 0, 30. • .• Ontem à tarde o Con- aU,toridades ClVlS. e nülita:es,alem de seus amigos e admira-
gresso discutiu e aprovou, unanimemente, a II dores. IO ilustre viajante procede do
mensagem do sr. presidente Avila Camacho, Rio, aonde o levaram motivos

da sua administração.pedindo a declaracão de guerra à Alema·

Rio, 30 - Beíeríudo-se ao .afuudamento de um submaríno
alemão por aviadores brasíleíros, o "Jornal <lo Comércio" es
creve: "O povo hrasileiro, que não póde ver sem revolta o sa
cl'ifício de tantos patrIcíos, assassinados covardemente nos

ataques feitos aos nossos navios mercantes pelos submnrfnos
totalitários, rejubila, hoje, patrioticamente, com a notícia de
que a Fôrça Aérea Brasileira, em defesa da nossa soberania,
atacou três submarinos Inlmígos nas costas do Brasil, logran
do pôr a pique um deles, Demonstram assim os nossos bravos
pilotos sua coragem combativa e sua habilidade profissional.
As costas braslleírus acham-se hoje defendidas pejo denôdo
dos nossos valentes aviadores, que acabam de provar estar a
nossa defesa aérea aparelhada para rengír contra o Inímígo
que trouxe às águas e terras livres da América os horrores da.
guerra desencadeada UH Europa para dominação e escravísa
ção do mundo".

Por sua Tez, diz o "Correio da ]Ianhã": "Os pilotos patrí
cios, que realizaram a magnífica operação tão coroada de êxi
to, tiveram a primazia, víngnndo-nos dos ultrajes contra nós
lançados, e cabem-lhes os louros, as honras e, sobretudo, 4)
carinhoso aprêço da. Nação, que não lhes conhece os nomes,
mas saberá Inscrevê-los oportunamente entre os que nesta. ho
ra pódem chamar-se "hrasileiros de verdade", ]�les deram ao

ínímígo a resposta merecida, e o Iuímígo saberá, em momento
próprio, além da verdade de que apenas estamos iniciando a

reação, que será enérgfea e decísíva, a extensão do feito que,
em poucas linhas, o estilo oficial dá a conhecer para fazer Ti
hrar de entusiasmo o sentimento nacional da crença em nos
sos destinos, associados aos de toda a. humanidade Iivre em

guerra contra u ignomínia axial".

No dia de hoje e no ano de
1918 falecia, em S. Paulo, Vir
gilina de Sousa Sales, a primei
ra iornalista no Brasil.
Vencendo as terriveis dificul- I

dades, inerentes à sociedade bra
sileira de seu tempo, mercê de
sua tenacidade, cor.seguiu fun
dar, em 1914, a "R.;;vista Femi
nina", em cujas paginas apa
recerarn os nomes mais su gesti
vos da intelectualidade brasi
leira.
Inteligente, ativa, afeita ao

trabalho, Virgilina grangeou lo
go a admiração e a estima da fa
mília brasileira, recebendo sua

revista a aprovação eclesiástica
do cardeal Arcoverde.

110 19 Era casada com o jornalistaOcorreu ontem a data nata- ,-,

1,· do i li
.

h M
------------- pátrio João Sales e nascera em

Caspa 'loreia o inte igente garotin o ax gioso, na residência dos paes da S Pulo
..,

filho do sr. Arí S. Pereira, . a .

LHOSA !noiva, à Rua General Bitten- Homenageando-a a A. B. L
cour t 84, às 17,30 horas, o tez inaugurar, há tempos, seu

enlace matrimonial da srita. Lucí retrato, em sua séde. Seu nome
Barbato com o sr. Laudelino orna, também, uma das ruas

Wagner. da Paulicéia.
Paraninfarão o ato civil, por *

parte da noiva, o sr. Alberto Foram designados, por atos
Barbato e exma. esposa d. Olin- do titular da pasta, para esta
dina Barbato e do noivo, o sr., giar na Escola de Aeronáutica,
Oscar Wagner e a srita. Maria no parque dos Afonsos, na Es
Wagner; no religioso, por parte cola de Especialistas e no 1°
da noiva, o sr. Jorge Barbato e Regimento de Aviação, respecti .
exma. esposa d. Aurea Benta vamente, os seguintes segundos
Barbato e do noivo, o sr. Pedro tenentes médicos: Artur Borges
Wagner e a srita. Lurita Vanda Dias, Clóvis Bulcão Viana, Luiz
Wagner. Palmeiro Lopes e Valdemar Lins

Filho.A exma . sra, d. Iolanda D'A·
lascio Camisão, esposa do sr. Nascimentos:
Perí Camisão; César Seàra Junior é o nome Segundo dado� recentemente

- a exma. sra. d. Angela do primogênito do distinto ca- divulgados. existem em circula
Duarte Faria, esposa do sr. co- sal sr, dr. César Seára e d. Zil- ção em:todo o Estado de Minas
missário Juvenal Faria', ma Fernandes Seára. . .

d 9 diâ 5338 jornais, sen o: iarics,
o sr. Amaro Coelho; _. Está em festas o lar do bi-sernanais, 176 semanais. Ores.

- o jovem Erico Linhares; sr. João Octávio .Neves e de tante compõe-se de publicações
- a exma. sra. d. Alda Car sua exma. esposa, sra. Ivone quinzenais, mensais e indetermi-

neiro da Cunha Ferro, esposa Andrade Neves, pelo advento de nadas.
do nosso prezado conterrâneo sua filhinha Suelí.
sr. Raulino Horn Ferro, desta- Falecimentos:
cado funcionário de nossa Polí
cia Civíl.

Fez anos ontem a travessa
garotinha Paula-Maria, filha do
sr. Alberto Barbato , digno ofi- CASA MISCELANEA, distribui-

dora dos Rádios R. C. A Victoreial de nossa Marinha Mercante. ' ,

Vávulas e Discos. - Rua Traja-

Deverá chegar hoje a esta ca

pital o sr. dr. Nerêu Ramos, In
terventor Federal. S. Excia. será
recebido no aeroporto por altas

Cial. Agostinho dos Santos
Chegou ante-ontem a esta ca

pital o sr. general Agostinho dos
Santos, comandante interino da
5" Região Militar, que aqui veio
em visita de inspeção ao 14°
B. C.
S. S. foi recebido por altas

autoridades civís e militares. No
Palácio do Govêrno foi-lhe ofe
recido um jantar íntimo, pelo
sr. Interventor federal, interino.
Acompanha-o o sr , major Hu

go Silva, do Estado Maior da
5' R. M.

O Instituto Brasil-EE.
Unidos convida as �xmas.
autoridades civís, mili
tares e eclesiásticas, o

professorado de todos os

gráus, os alunos do Curso
de Lingua Inglesa do Irrs
tituto e o público, em

geral, para assistirem à
conferência, que, hoje,
às 20 horas, será rea

lizada, no Instituto de
Educação. pelo sr. Rone
Amorim, secretário geral
da União Cultural Br cr
sil-EstaJos Unidos, de S.
Paulo. A conferência ver

sará sobre" Aspectos cu I
turais dos Estados Llrri
dos" e será ilustrada com

a projeção de filmes edu
cacionais com legendas
em língua portuguesa.

LOÇAO

Machado & (ia.
Agências e

Representações

Antes de comprar

Vida Social
CÉSAR SEÁRA e SENHORA. Ipar ticiparn o nascimento de

I
CÉSAR SEÁRA . Jm�IOR,

Iocorrido a 21 do fluente
nesta Capital.

3v.·2

Doriot está ancioso
pelO pOder

C.iXl pOltal - 37
Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agente, nOI pril'lcip.h

munciples do Estado.
t7P.

...

veja os preços excepcionais de

Sobretudos-Ciabardines·Ternos
na A MODELAR

Genebra, 30 (R.) - O nome
de Jaques Doriot está sendo I
cada vez apontado com maior
insistência para substituir
Pierre LavaI no govêrno de Vi
chí, sobretudo depois da en

trevista, que teve com os re

presentantes de Mussolini, e
da cristalização das pretensões
fascistas sôbre Nice, a Córse
ga e a Tunísia.
Assim, o grupo chefiado por

Doríot está-se mostrando par
ticularmente ativo na zona sul
da França, tudo fazendo para
obter . a satisfação daquelas
pretensões.

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande T6nico

LOÇAO MARAVI.

A terrível «bomba foguete»

ANIVERSÁRIOS:
Ocorre hoje a data natalícia

do distinto cavalheiro sr. H. W.
Stallion, ex-chefe do Western
Telegraph (Cabo Submarino),
em nossa capital e que com

grande dedicação também ocu

pou o honroso cargo de vice
cônsul do Império Britânico.
Afastado de nosso meio por

motivos de serviços, o ilustre
aniversariante não se esqueceu,
contudo, de nossa terra e de
suas belezas naturais. Suas
cartas bem o atestam e me
lhor mostram o seu desejo de,
um dia, aquí voltar, revendo,
assim, as inúmeras amizades
que seu espírito elevado e seu

coração nobre angariaram.

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Maria-Ante

nieta de Diniz, viuva do sr.

Leopoldo de Diniz;
- a prendada senhorita Ana

Cecília Carvalho, filha do nosso

prezado conterrâneo sr, Luiz
Oscar de Carvalho, funcionário
das Coletorias de Rendas esta-
duais;'

- a prendada senhorita
lia Osório, aplicada aluna
Instituto de Educação.
Fazem anos amanhã:

Represen tações e Agencias Habilitações:
_______________________3_v_s_._Q_l_t_.-_1 Estão-se habilitando para ca-

EM ALAGOAS FAl-SE ASSIM'�::�::�:::�:a�Z';;;v= sr ita.

Zé·
do

Por telegrama particular, sa

bemos ter falecido, em Porto
Alegre, o nosso conterrâneo Os
mar Gonçalves dos Santos, que
durante muitos anos exerceu,
nesta capital, atividade comer

cial. O extinto deixa viuva a se

nhora Diamantina Bittencouot
Machado e sete filhos,

A'sv 7,30 horas

üuertos Alugam-se
.., .I 0 quartos mo-

blliados, para solteiros, e sa
las para escrnórío, n08 altos
do Café" Bubí ". Tratar cem
() proprietário, no mesmo fS
tabeec'm-r.to. 3vs.- 1

ettmann, Edite Pereira, Esme
ralda Rateke, Eugênia Bueno
Cavalheiro ,Helena Sousa, Hilda
Venzon, Ione Vieira, Jací Oli
veira, Maria Alves e Marina da
Silva Schutel, percebendo os
vencimentos de acordo com o

decreto lei nv. 184, de 10-9-938.
.

Requereram inscrição na Oro
dem dos Advogados do Brasil,
secção de nosso Estado, os drs.
Hélio Ramos Vieira e Telmo
Vieira Ribeiro.

Será inaugurada, dia 31 do cor
-rente, no Caçador, uma ponte
sobre o rio 15 de Novembro,
mandada construir pela Prefei
tura Municipal.

Essa ponte receberá o nome
dr. Altamiro Guimarães.

li<
O sr. Frederico Jafet foi au-

torizado a pesquizar carvão mi'
ner al e associados nos mUnICIo

pios de Bom Retiro e Rio do
Sul, neste Estado.

Cartazes do dia.

�E SÓLIDA PARA U"1A
EXISTÊNCIA SADIA

Maceió, 30 (A. N.) - A Chefia de Polícia do .Estado pros- Na residência do prezado sr.

segue na campanha para coibir a ganância dos proprietários Carlos de Sousa Martins, cornis
de casas desta capital relativamente ao aluguel das mesmas. sârio da Marinha Mercante na·

Não obstante os avisos publicados na imprensa local, amea-. eional, realiza· se hoje, às 15 ho·
çando de punir severamente os contraventores, a Secretaria: 1'as, o enlace de sua gentil filha,
do Interior teul; recebido, nos últimos dias, inúmeras queixas I srita, Ju�elina Martins, com.o
de inquilinos sôbre a majoração de aluguéis, da parte dos pro-I sr. dr. RIcardo Mayr, A cen

prietários, As queixas estão sendo devidamente apuradas e as, mônia religiosa se efetuará às
autoridades, logo que estejam de posse dos documentos a res- /16 horas na igreja de Santo
peito, processarão os infratores de acôrdo com as determina-: Antônio. . .

ções do Tribunal de Segurança. I - Reahza·se hOle, civil e reli·

Alô, America !
Com John Payne e Jack

• Oakie
Complemento Nacional (D.F.B.)
Pequeno Furacão (Desenho)

A voz do mundo
(Notícias da guerra)
Preço 2$000 e 1$500

Livre de Censura
_ ..-

A's 5 e 7 horas

Teimosia de amor
Com Gene Raymond e Wendye

Barrie

Complemento Nacional (D.F.B.)
Atualidades R.R.O Palhé News

(Jornal da Guerra)
Preços 1$500 e 1$100
Livre de Cen sura

Londres, 30 (R.) - A fôrça aérea soviética está esma ..

gando as divisões couraçadas de Hitler com uma nova arma,

mortífera: a bomba-foguete, Os caças "Hurricanes" e os bom
bardeiros "Stormovik" russos lançam as novas bombas, de
efeitos devastadores, entre as formações de tanques,

A revista "Aeroplane" descreve a "bomba-foguete"
que foi recentemente inventada pelos russos - como, possí
velmente, o maior avanço tático nas armas aéreas. As vanta
gens - acrescenta a revista - são um poder explosivo sufi
ciente para paralisar os tanques e ainda maior precisão no

lançamento de bombas que os aviões de mergulho ou os ata-
ques a pouca altura.

'

As bombas são colocadas numa espécie de trilho sob a asa.
Fazendo pressão sôbre um botão elétrico, a bomba é projetada
para a frente por um disp�itivo de foguete, situado na cauda.
O efeito é o mesmo que o de uma grande granada de canhão
atirada com pouca velocidade.

BRI..NQl.TEDOS
Pedimos a atenção dos Snrs. comerciantes para a

exposição de parte do variado e belo sortimento de ornos

tras de brinquedos da Fábrica FAMA, n/representada da
praça do Rio de Janeiro, nas vitrinas de n/escrit6rio
à Rua Felipe Schmidt ri ." 34.

JURANDYR LINHARES & CIA.

Pequena esbanjada
Com Ann Sheridan

E
CAVALEIROS DA MORTE

Com Buck Jones

Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços 1$500 e 1$000
Imp. até 10 anos

A partir de 7 de junho: A PORTA DE OURO, (om Charles Boyer, Olíyia de Havilland
e Paulette Ciodard

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


