
RIO, 5 --- OS MATUTINOS DA CAPITAL CONTINUAM REFERiNDO-SE AO AFUNDAMENTO DO NAVIO BRASILEIRO, "GONÇALVES DIAS".
TODA A IMPRENSA ESTÁ INDIGNADA COM ASAGRESSõES DOS PIRATAS NA Z I - F A S C 1ST A S AOS NOSSOS NAVIOS. UM JORNAL PUBLI
CA UM TíTULO COM AS SEGUINTES PALAVRAS: "COVARDES E DESHUMANOS" E ESCREVE: "REVESTIU-SE DE ESPANTOSA SELVAJARIA O
TORPEDEAMENTO DO NAVIO BRASILEIRO "GONCALVES DIAS". A NOSSA HONRA EXIGE SÉRIA RESPOSTA AOS RISOS COM QUE OS OFI
CIAIS E TRIPULANTES DO SUBMARINO ITALIANO 3SE DIVERTIAM AO VER OS ESFORÇOS DA MARUJADA BRASILEIRA, DEBATENDO�SE NAS

ÁGUAS DO MAR REVOLTO".
Cassada a publicacão

de uma revista

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

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

Fone 1447
De' manhã: 10 às t 2
A tarde: Õ às 6

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORES
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apresentando-se como egresso de
um campo de concentração nazista
e vítima do regime hitlerista, con

quistando, desde logo, as simpatias
gerais. O rompimento das relações
diplomáticas do Brasil com o "Ei
xo" no entanto, veio pôr à mostra

������_��__������. que o verdadeiro padre Emílio In
-=: diekofer não passa de perigoso

agente nazista, habilmente disfar
çado.

Há, ainda, outras cartas reco

mendando ao sacerdote que entre
gasse material de propaganda a de
terminadas pessoas. Foi, também,
arrecadada pela polícia, grande
quantidade de fotografias do pa
dre Emílio' em trajes civís, ao lado
de dois japoneses.

Rio, 5 (C. P.) - Tendo em
vista as conclusões do inquéri
to policial militar, de que foi
encarregado o capitão Olívio
Gondin Uzeda, o ministro da
Guerra determinou que fôsse
cassada, pelo DIP, a licença pa
ra a publicação da revista "Ilus
tração Militar Brasileira", de
que fazia parte o sub-tenente
reformado Edgar Alves Castro,
e proibiu a êsse sub-tenente o
uso de uniforme do Exército.
Edgar Alves de Castro foi acu

sado de ter recebido, antecipa-

�:���ste�a�:tei��!�i�d���l�f�!= 10 padre Emílio era nazista disfarçado [Herói Nacionaldes na citada revista, sem cum-
prir os compromissos assumidos I Rio, 5 (C. P.) - Informam da nesse sentido, a polícia passou a

Ie não ter publicado senão, ape- Baía que chegou àquela capital, observar o sacerdote, efetuando,
nas, dois números daquele pe- procedente de Ilhéus, o padre ale- por fim, a sua detencão, por se te
riódico. mão Emílio Indiekofer, que há vá- rem positivado aquelas suspeitas.

rios anos residia no interior do Es- Foi levada a efeito rigorosa batida
tado. Êsse sacerdote é acusado de em sua residência, onde as autor i
exercer atividades quinta-colunis- dad es apreenderam farto material
tas, tendo as autoridades policiais de propaganda nazista e volumosa
mantido grande reserva em tôrno correspondência comprobatória das
de sua prisão. suas atividades subversivas. Dizia

O padre Indiekofer chegára a o autor de uma das missivas en
Ilhéus há cerca de quatro anos,

I
centradas que era certa a vitória

Pilotos CIVIS convocados para
a Força Aérea Brasileira

Rio, 5 (C. P.) - o ministro
Salgado Filho baixou ato con

vocando para o serviço ativo da
Fôrça Aérea Brasileira dez pi
lotos civis, considerados reser
vistas em disponibilidade e que
satisfazem as condições previs
tas em portaria. Os pilotos con

vocados foram os seguintes: Os
car Ferreira Filho, Olavo Cas
tro Fontoura, Anésio Augusto
Amaral Filho, Ariovaldo Mille
la, Pedro Melo de Araújo, Er
nesto Lisbôa Sobrinho, Edgar
Rocha Miranda, Odil Fernan
des Almeida, Fábio Bonifácio
Olinda de Andrade e Manoel
Carlos Pinto, todos êles com
mais de 300 horas de vôo.
Êsses pilotos civis foram, tam

bém, declarados aspirantes a

oficial da reserva aeronáutica.

Horário de inverno nos

colegios públicos
Pôrto Alegre, 5 (C. P.) - A

Diretoria Geral da Instrução
Pública está recomendando às
direções dos grupos escolares e

regentes de escolas isoladas a

observância rigorosa do horário
de inverno prescrito pelo Regi
mento Interno das Escolas Pri
márias do Estado, segundo o

qual as atividades escolares diá
rias, sem sacrifício de nenhu
ma deverão desenvolver-se den
tro' do período compreendido
entre 8.30 e 12.30 horas.

Caspa 1 LOÇÃO ltIARAVI
LHOSA!

o "cliché" acima é a mais
recente fotografia do capitão
Osvaldo Pamplona, um dos mais
brilhantes ases da aviação bra
sileira e cujos feitos já enche·
ram de glória as nossas forças
aéreas. O capitão Pamplona co

manda uma esquadrilha de

po.\Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade derosos bornbardeiros de patrulhade Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologia do litoral nordestino, em inces-do Hospital Humberto I, de São Paulo.
sante e destemida vigilância e

Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento defesa de nossa costa e de nos
sem operação e sem dôr. ,de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. p�r nrece- sa navegação. E' êle_ um legiti
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coag_ulaçao e Infra mo herói brasileiro, na hora a

Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusao de sangue. tual, e suas ações repercutem a-
CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5. lérn fronteiras.
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_ ft ofensiva que será uma ofensa
Estamos envolvidos na guerra' Há muita gente honesta e

I
"ofensiva da Primavera" se te-

fi
sensata que acredita, com con- nha transformado numa ver-

Rio, 5 (Meridional) - Em artigo de fundo, o "Diário Cario- vícção, que Hitler será fatal- dadeira obsessão, de caráter

ca" escreve: "O Brasil não pode permanecer impassível numa mente derrotado dentro de progressivo e alarmante, no cé-

f dois anos, o mais tardar. Ou- rebro megalomaníaco do anti-
guerra que J' á o atingiu, que já o feriu, que já ez sangrar o cora-

.,

go pintor de portas e [anelas.I d tros, menos otimistas, crem
cão de sua gente. Estamos, de fato, queiramos ou não, envo vi os

que o chefe nazista ainda terá A "ofensiva da Primavera"
na guerra que nos foi trazida pelo "eixo". Resta-nos apenas o ato fôlego para resistir cinco anos, atualmente irrita-o. Quando a

formal de reconhecermos êsse estado-de-guerra que o "eixo" man- mas acabará fatalmente entre- Primavera passar, falar-lhe em

d ferem ucei d dOI it "ofensiva" será uma ofensa ...tém contra nós. Os brasileiros dignos êsse nome pre .erem aceitar gan o a rapa ura. s pa pr es

h " sôbre a duração da guerra, as- Com a aproximação dos ca-
O desafio a viver sem onra. I d V

- - •

dsim, variam de acôrdo com o ores o erao, nao ser a e es-

entusiasmo e a velocidade de tranhar que o Fuehrer entre

da Alemanha e, em consequência,
seria implantada ao mundo a lín
gua germânica.

De posse de várias denúncias

Matou o seu
difamador

Explode uma fábrica
de aguardente

Curitiba,5 (A. N.) - No En
genho Central, que é a maior
tábrica de aguardente da cida
de de Marretes, neste Estado,
houve uma explosão, com a ar ..

rebentação da caldeira princi
pal, arremessando destroços a

longa distância. Houve oito fe
ridos. alguns com certa gravi
dade. Os prejuízos sobem a

mais de 200 contos.

raciocínio dos palpiteiros.
Muito .poucas pessoas, entre

tanto, compreenderam que Hi
tler não será derrotado num fu
turo mais ou menos longo, por
que Hitler já foi derrotado no

ano passado.
.

Efetivamente, o supremo di
rigente do Reich foi militar
mente derrotado, quando pro
meteu passar o Natal do ano

passado em Moscou. Até então,
as promessas solenes do Fueh
rer tinham um cunho de infa
libilidade, porque todas, sem

exceção, se cumpriam espeta
cularmente. A fôrça de Hitler,
junto aos seus soldados e pe
rante o I)OVO alemão, decorria,
em grande parte, da mística
quase profética com que anun

ciava as suas vitór-ias. Êsse en

cantamento foi irremediavel
mente quebrado, em face da
impossibilidade material dos
seus exércitos, tidos como todo
poderosos, entrarem na capital
moscovita.
A propalada "ofensiva da

Primavera" foi o pretexto es

colhido por Hitler para disfar
çar a sua derrota, equivalendo
a uma espécie de injeção de
óleo canforado, para reanimar
as fôrças mecanizadas que en

traram em colapso.
Todo o mundo já percebeu

que Hitler não poderá cumprir
a sua nova promessa de destro
çar a Rússia nesta Primavera.
E isto representa um outro de
sastre indisfarçavel. Compre
ende-se, desta maneira, que a

Lisboa, 5 (U. P.) - Infor
mam de Santarem que, numa

aldeia vizinha àquela cidade,
Aida Conceição Ferreira, de 2?
anos de idade, solteira, par..
vingar sua honra, matou o di
famador, Joaquim Rodrigues
Malfez, de 50 anos.

No momento em que Rodri
gues Maltez abandonava o lo
cal onde se recrutam trabalha
dores rurais, apareceu Aida,
que resolutamente o anavalhou,
prestando-o sem vida.
Aida, que estava noiva de

outro homem, entregou-se à
prisão de Rio Maior.

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

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

Firmas do Inferior do Esfado
Atendemos com

regularizações,
livros,

Caspa �
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI.

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA
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Os chécos vingam-se !

Antes de comprar

veja os preços excepcionais de

Scbretudos-üaberdlnes-Ternos
na A MODELAR

Londres, 5 (Reuters) - Avia
dores checas, nos bombardeado
res da RAF, tomaram parte no

reide contra Colônia.
Foi esta a primeira oportuni

dade que os mesmos tiveram de
vingar a onda de terrorismo na

zista contra os seus compatrio
tas. Todos retornaram salvos às
suas bases. Os aviadores decla
raram que nunca haviam visto
espetáculo igual.

presteza serviços
registro de firmas,
petições, etc.

de
de

Para impedir um levanle
Londres, 5 (R.) - Cêrca de 250.000 guardas de assalto na

zistas estão concentrados em Berlim para impedir um levante
das massas operárias - anunciam as informações recebidas pe
los círculos belgas da capital britânica.

A concentração dessas fôrças foi feita particularmente em

todos os entroncamentos rodoviários do bairro operári? .d� MO�
bit, que estão ocupados por nazistas armados. Os edifícios �ao
atentamente vigiados pela Gestapo. Recebem-se constantes ill

"ormações sóbre o desaparecimento de homens e mulheres, acu
;ados 'de "conversações subversivas".

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

�E SÓLIDA PARA U"1A{jt� 1ST Ê N C I A 5 A O I A

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

Ficaram sem casas
Londres, 5 (United) - A "Ex

change Telegraph" informa de
Zurique que se calcula em 15.000
os habitantes de Colônia que
deverão abandonar a cidade,
em consequência do último I Cabelos brancos 1
bombardeio. MARAVILHOSA %

num período "fuehrioso" ...
BARÃO DE ITARARÊ

A guerra não impede
os casamentos

Curitiba, 5 (A. N.) -- A esta
tística dos casamentos neste
Estado acusa notável propor
ção crescente. Um dos fautores
é a possibilidade"de incorpora
ção dos reservistas amda noi
vos, que, assim, apressam a

realização do sonho nupcial,
uma vez que a legislação mi
litar não permite o casamento

.

de soldados rasos.

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA-

LOÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos órgãos internos

Certos órgãos internos da mu

lheres congestionam-se e intlamam
se com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo forte, uma queda. uma raiva,
uma comoção violenta, uma noticia
má ou triste, raolhar os pés, um

resfriamento ou alguma imprudencia.
Moléstias graves podem começar

assim.
Justamente os órgãos mais im

portantes são os que se congestio
nam e inflamam mais depressa, sem que a mulher sinta nada no Icomê ço.
Nada sentindo no comêço da congestão interna ou da infla

mação, a mulher não se trata a tempo de evitar que a doença
se agrave e vá peiorando cada vez mais. '

E' esta a causa das moléstias mais perigosas !

Para tratar as consgestões e as inflamações útero-ovarianas, use

Regulador Gesteira sem demora.

Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e pertur
bações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a hemor
ragia, provocadas pelos sofrimentos

.

do útero, fraqueza geral e
desânimo provenientes do mau funcionamento dos órgãos útero
ovarianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres
de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer
qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inflamações.

I

Comece hoje mesmo
a usar Regulador. Gesteira

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

E' feita à parle a espionagem amarelas. Paulo, 3 (A. N.) - Contínúa a unicamente para êles. Nada da Ale- trazia consigo, revelou-se aos olhos
polícia paulista a desenvolver inten- manha ou da Itália no meio. O domí- das autoridades a existência no Bra
sa atividade, no sentido de prevenir nio será de japoneses e para japone- sil do "Ta is! Yokusan Doshi Kaí ", o
e reprimir as atividades dos elemen- ses. Êsse plano compreende prel inri- partido nazi-fascista que presentemen
tos pertencentes aos países do Eixo narmente a raça japonesa declarada te domina no Japão. Os planos dessa
neste Estado. Contra os alemães mais I por êles "superior" e sem a qual o

'

poderosa organização visavam o con

especíaltzados em serviço de espiona- I
mundo não poderá ir par?, a frente. trole de todas as .f�n�es de energ ía

gem, a açao policial atinge o seu Nada, como vemos. de arianos. do Estado e era dírigido por um eh
curso final, com resultados defini ti-I Foi quando da suspensão de salvo- retorto central cuja chefia, no mo
vos. conduto aos cidadãos nipônicos para mento, estava a cargo de Yugo Ku
As diversas redes estabelecidas já viajarem, que a polícia conseguiu de- sakabe, O secretário geral era o in

foram desarticuladas e os prínclpa.is ter um indivíduo da referida nacio- dívíduo Masazíro Sugimata. A propa
implicados, a essas horas, se encon- nalidade, que se encaminhava, a pé,. ganda e a articulação eram exerci
trarn trancafiados no xadrez à espe- pela estrada, em direção à cidade de I das por intermédio de numerosos a
ra de julgamento. Os italianos, que Itú. Carregava diversas malas e paco- gentes, muitos dos Quais se encontra
se dedicam também aos processos da tes e era com dificuldade Que se 10-1 vam detidos. Desmantelada a organi
quinta-coluna, acham-se em senos comovia, devido, naturalmente, ao zação, foi apreendido farto material
apuros, pois a pol ícia de S. Paulo peso e cansaço. Examinando tudo que' ele propaganda.
não os perdoou, exercendo contra os
mesmos ação eficiente, de fórma a

inutilizá-los com grande vantagem. Os
remanescentes, tanto de uma como de
outra nacionalidade. estão sob vigi
lância, e em todo e qualquer movi
mento que, porventura, empreendam,
terão pela frente decididas e enérgi
cas as nossas autoridades encarrega
das da ordem pública.

Os japoneses trabalham, ainda, e

conquanto a situação não seja ainda
de absoluta tranqu ilídade, pois, como
é perfeitamente compreensivel, os 11" .'__.'IIIIC" :iiiiiII ••
eixistas não esmorecem, póclem estar
seguros do indiscutível elomínio ela
polícia paulista.
No momento, um caso para ser aín

da l íquidado definiÚva'mente, preocu
pa a atenção das autoridades. E' o
dos japoneses, cuja ação e, mesmo,
os objetivos diferem até certo ponto
dos demais componentes elo Eixo. Ve
rifica-se, com êsse fato, que os n ipô
nícos trabalham exclusivamente para
si, sem a menor atenção para com os
seus pares, os alemães e italianos.
Poder-se-ia dizer até que no Brasil
êles estão isolados e desligados do
Eixo. O trabalho semelhante, tanto
de espionagem como de quinta-colu
nismo, não passa de mera coincidên
cia.
A polícia está de posse de vasto

plano organizado pelos japoneses, vi
sando auferir vantagens no Brasil

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hcepckel

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Industriários

Delegacia de Santa Catarina (Fiorianópolis)

Contribuições do S. E. N. A. I.

o que

30v·17

Fogos AdrianinosPara a.s festas Joaninas de Santo Antônio, São João'
São Pedro e Santana
ALEGRIA DA PETISADA
Encontra-se à venda no

Ar:mazern Kolzias
42 ._ Rua Conselheiro Mafra •• 42
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INDICADOR MEDICO
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

FÁBRICA de MÔVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

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

de pinho. etc.
Rua João PInto, 34

Empregado de
escritório

Precisa.-se de um empre
gado que tenha. conhecimen
tos pa.ra. auxiliar de escritó
rio de representa.ções comer
ciais. Informações na. gerên
cia do ESTADO. 151/"811

Precisa-se
de um casal moço, sem fi ..
lhos, para trabalhar na chá
cara. da ,<A Floricultura»,
preferindo-se easal morador
�e sitio, 15vs-3

1 - Levo a.o conhecimento dos snrs. empregadores
industriais que esta Delegacia está arrecadando as con

tribuições do Serviço de Aprendizagem dos Industriários,
na base de 2$000 por empregado e por rnês. Tal contri
buição é devida a partir de abril do corrente ano.

2 - O po.gamento deverá ser feito em nossa Caixa,

Ipor meio de guia própria, e com apresentação do cartão
de ma.trícula neste Instituto.

Florianópolis, 1 de junho de 1942. ..;;ITA<iIBA CAMPOS, Delegado

3VS-31 IDr. Antôpio Moniz

Ht'tler de Aragãose reserva para MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras,
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 I1S
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n, 751.

Washington, 3 (R.) - Coincidindo com o terrível bombardeio da
Grã-Bretanha sôbre o território alemão, o major-general Levin Camp
hell, que prestou juramento esta manhã, como novo chefe da produção
de artilharia do exército norte-americano, pintou em entrevista à im
prensa um quadro negro de destruição, dizendo o que estava reservado
para Hitler, no futuro, declarando: - "Agora os EE. UU. têm à mão, ou
em preparo nas fábricas, um número de canhões 7 vezes maior do que
aquele com que contára durante toda a Grande Guerra".

I
Campbell esteve em visita a várias f'áb rieas produtoras de muni

ções e equipamento de artilharia, inclusive as usinas "Chrysler", onde
também os carros de assalto "se estavam enfileirando gigantescamente,
em número superior ao que jámais poderiamos esperar".

O major-general Campbell adiantou que uma fábrica de pólvora sem

I!!----------·-----i!fumaça, em Kentucky, estava, atualmente, produzindo a média fantás-
tica de 700.000 libras diárias, que muito viriam concorrer para a vitó-

• Dr. Rem igiolia aliada.

CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmldt=-Editi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

ISSTITUTO DR DiAGNOSTICO
GLINlCO j

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
�om prática nos hospitais europeu!
CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnario do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníca com o
dr. Manoel de Abreu Camuanarlo
Silo Paulo). Bspecíalízado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise c1ín ica

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

Rua Fernando Machado, O
Telefone 1.195

s t ORIANOPOllS
---_._---------

------�------------�--�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

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

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreute r)

Especialist!i em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Besídencla â rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA
CONSULTÓRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5
em deante.

RESIDENClA:
Rua Blumenau,

horas

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 18, 28 e 38 classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

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

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

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
__

r. NARIZ, GARGANTA

28

Fspecialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das 10 às 12
...on!u ta!: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 144"7

Dr. MADEIRA NEVES·- médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e LOD'la Prátíea no mo de Janeiro

Consultas diari mente Pele manhã: das �O ás 12 horase a tarde: das 15 as 18 horas
Consultório: Rua Jfãu Pinto n 7, sobrado - Fo no: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

I

Dra. Josephina S<hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNlCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garoanta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARM INIO TAVARES

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

I con.ult�:. RU�:O�i:�-':����R�:nCi'
145ó

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente
A

mes ..

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������aad�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 Schmídt n. 38 - 'I'el. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA Dá�etoJa��a,�SP�:1
Florianópolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
� (próximo ao Teatro).

Cirurgiã geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: ,Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante. AS 48S. e

Sábados: Das 3 às 6 horas, - Fone 1.644

Doenças dos ouvidos. nariz e garganta. e
dôres de cabeças rebeldes

Dr. Nilo Venlurini
Assistente do Professor Kos, do Rio de Janeiro. Especia

lista do Departa.mento de Saúde do Estado.
Consulta.s das 14 às 16 horas, diariamente

Rua João Pinto - 7 (sobrado)

Notí(ia de última hora
Dentro de poucos dias será Inaugurada em Florianópolis

A' CASA METROPOLE-
Com calçados para todo gôsto e todo preço.

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

Silva. à rua João Pinto, 4. 26v l�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE TL. QO Doutor A�������nderley �a JJ2tn · ()Nobrega, Juiz de Direito da la Vara
ela Comarca ele Florianópolls, Estad?

Ide Santa Catarina, na forma da lei, O espírito que considera .com in
etc. . diferentismo a cultura do l inho, é
Faz saber aos que o presente �dl' evidente, não póde converter Sant,atal virem ou dele conhecimento tive- Catarina em grande produtor e tera,

rem, que: de acôrdo com o art. l�S por fôrça, que descrer dessa noss�do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 �e S.e. realidade produtiva e de nossa brast
tembro de 1940, nos autos de . Açao l idade sem véus. Entretanto, essa
Ordinária" movida pela Estado de cultura promete êxito seguro ao de-
Santa Catarina, contra a COMPA- senvolvimento desta terra.
NHIA PORTO DE SÃO FRANCISCO Ê curioso que quando pensamos n�DO SUL, dêste Estado, designou no- cultura do linho a idéia que nos aco

va Assembléia Geral para o dia 9 (n.o- de é' esta: In leia-se tão tarde ...
ve ) de junho próximo vindou�'o, as

No entanto ela é velha; vem' de
14 horas, na sala das audiências do

crerações passadas.
Juizo, no Palácio da Justiça, a qual '"

Documentos existentes no Arquivo
deverá deliberar, principalmente, so- Público Nacional o comprovam .

bre o seguinte: a) _ necessidade �e Em 1747, dez anos depois do e�ta·proceder o liquidante arrecadaçao belecimento do presídio que Sll�amais completa dos livros, documentos Paes fundara junto à Barra do RIO
e bens da Companhia, como ponto de Grande, o Vice-Rei de Estado, Gene
partida da liquidação, apresentando ral Gomes Freire de Andrade, rece
de tudo pormenorizada e documenta· beu ordens da Côrte para fazer os
do relatório; b ) _ conve�iênc,ia de primeiros ensaios de plantio do linho
ser contratada organizaçao teclllcé nos distritos da Ilha de Santa Cata
capaz de levantar ou reconstruir, con- rina e do Rio Grande do Sul.
forme necessário fôr, toda a escritu Não fôra mais feliz o distrito da
ração da Companhia, apresentandc Ilha de Santa Catarina que iniciára
afinal, inventário e balanço da So- também essa lavoura, pois que, em

ciedade, com esclarecimentos cornple- ofício, de 3 de dezembro de 1750, re

tos da gestão dos negócíos sociau.

!
comenda Gomes Freire ao Governa·

c) _ no caso _de adotada esta delib dor a propaganda do C�nhamo, n�oração, indicaçao, desde logo, se pos- obstante a pouca produção que havI�sível, da organização técnica que �e.! experimentada, atribuida, talvez a

verá ser contratada; d ) _ indi�aç�o sêca; asperando que continuasse nes-
dos bens móveis que de preterêncía I sa cliligência. •deverão ser vendidos, pelo preço' Na administração do Governo de
avaliação, para cobrir os encargos ela

I Santa Catarina (1753 _ 1762), fico�liquidação ". E, para que chegue ao
o nome de D. José Melo Manoel Ii

conhecimento de todos mandou expe- gado a um Edital, publicado em 10
d ír o presente edital que será afixado de abril de 1754, em que obrigava
no lagar do costume e publ ícado r todo o lavrador, que possuísse 100
la Imprensa, na forma da lei. I?ad? braças de terra lavrada e_cultiVada,e passado nesta cidade de FIor ianó- a plantar 100 pés de algodão, sob pe
polis, aos 28 dias do mês de maio do na de ficar sem as suas terras.
ano de mil novecentos e quarenta e Produziu essa medida vexatória o
dois. Eu, HYGINO LUIZ GONZAGA, aniquilamento da plantação lucrativa
Escrivão, o subscrevi. Selos a final. do linho, de que obtinha três abun
(Assinado) Osmundo Wanderley da dantes colheitas por ano; porquanto,
Nobrega _ Juiz de Direito da P não medindo a maior parte dos sí-
Vara. tios, superfície superior a 100 braças,

Está conforme. tinham os seus possuidores de em-

Hygino Luis: Gonzaga pregá-los quase exclusivament� no
Escrivão cultivo do algodão que se vendia, en

tão, na Ilha, pelo preço de 20 rs. a

libra.
Depois de vários anos, em que es·

sas iniciativas quase caíram na som
bra do esquecimento, surgiram novos

plantios, em 1769, executados por An
tônio Gonçalves Pereira, o "F'achi-
na", que para aqui veio e onde per-

m��ec��69certo17�e9�1���'am reforçadas, VI-Ior-Iosos OS ch-Ineses em Chanlunupela estimulação do Marquês de La-
vradio e pela animação de Luiz de

Chunquim, 3 (R.) _ Na grande ataques simultâneos converg,in?oVasconcelos, a criação de cochonilha batalha travada na fronteira de I ças chinesas, irromperam de súbito
e a cultura do linho, em Santa Cata-

Chantung-Hopei, que se prolongou e encur-ralaram o inimigo, A batalha
rina e Rio Grande.

por onze dias, as fôrças japonesas durou onze dias, ao longo de ambas
Contra a essas iniciativas culturais, perderam 6 mil homens ,entre mor- as margens de um canal aberto .doapareceu, para esmagá-las irnpíedo- tos e feridos. rio Amarelo, situado e.ntre Puchien

samente, o alvará de 1785, que proí- Os nipões concentraram, em fins e Puiang. As tropas c�lmesas ef�tua·bia a existência de fábricas e teares ele abril, 30 mil homens de infanta- ram 30 cargas de baIOnet!1 c f'inal
existentes no Brasil. ria 5 mil de cavalaria 50 canhões mente desbarataram os Japoneses,O fato de maior importância da ele' campanha" 60 tanq{lCs, 800 vei- que, na retirada abandonaram 3,600
política de D. João VI e os dos que culos c também aviões ao sul de cadaveres no campo ela luta.determinaram a orientação histórica Hopei, a léste de Honan c a oésteda nacionalidade, foi Iíbertar-se, pelo de Chantung, e a seguir lançaramalvará de 10 de abril de 1808, a in- ataques simultaneos convergindodústria em geral de todas as restri-

para, Puchien, onde um poderosoções que se lhe haviam imposto. corpo do exército chinês estava con-Inicia-se, então, nova fase da plan centrado.
tação do linho, se bem que deterrni- Tendo recebielo antecipadamentenadas modificações profundas na ví- a informação elo avanço, o comanda do país vieram aretá-la, por mais dante chinês movimentou o grossode uma vez. ele suas tropas para outro ponto ePassaram-se os tempos, e, da inú- deixou pequena, fôrça para susten-
mera experiência adquirida, em tan- tal' a cidade.Carlos Orilia, Pedro Goulart e família,

I I
to e tão observados Campos, recolhe- Imediatamente as colunas [apo-Miguel Sovas e Senh.or.a con:ridat_'l a�s parentes e pesso-l Dr. ALDO A"VILA mos dados animadores, como vemos nesas atingiram Puchien, vindas ele

as amigas para asslsbrem à missa, que, por alma de a seguir: todas as direções, e, no momenlo
h d LILI G LUZ Valôr da produção: _ 1936, .... "'-,...."-=�""""-"'-....,,,_,,,_;;,,�"'.";",,.,.:,,=====,,,..-sua inesquecível esposa, filha, irmã e cun a a, . OA 535$000; 1937, 3: 040$000; 1938,.... pelas confirmações últimas, e aceitasORILIA mandam rezar na Catedral Metropolitana, no

113:800$000;
1939, 21:470$000; 1940, P01' todos os obreiros do Fomento

altar d� S. Coração de ]esús, às.7,30, sábado, 6. �o

cor-I
ADVOGADO 10:862$000 (deficiente); 1941, , ....

'IAgríCOla,
ninguem com justeza de

d f I t D d 3.000: OOOSOOO. ânimo lhe poderá negar o lugar derente pelo 6' mês e seu a ecrrneri o. es e Ja agro·
Rua Vidal Ramos n0 30 E hoje, que todas as proposições real destaque, entre as demaisdecern a todos que comparecerem a êsse ato de piedade ,..

avançadas ela plantação do linho es. culturas em Santa Catarina.cristã. 3vs-3
-:.-_______________ tão exuberantemente demonstradas A. T. B.

A roa-rA x)8 Otl80 (Hold Back lhe Dawn)

..• Para a perfeita conservação do s�u"-carro, o Snr. esmera-se em trazê-lo �sempre limpo. Com mais forte mo
tivo deve cuidar da conservação do
organismo, fazendo, periodicamente,
a limpeza e desinfecção dos rins
com H E L M I T O L de B a y e r.
• Do perfeito funcionamento do
aparelho renal depende, em grande
parte, a saúde presente e uma velhi
ce forte, sadia e livre de achaques.

A capacidade militar' do
México, 3 (R.) - Todo o ci- a fôrça aérea, em fins daquele

dadão capaz do México entrará ano,
em serviço ativo. A fôrça atual A marinha conta com seis
mexicana se compõe de um chalupas, cada uma delas de
exército regular de cerca de .. 1.200 a 1.600 toneladas e vários
70.000 homens, com uma mi- barcos menores.
lícia de 400.000 trabalhadores

México

o principal armamento dês
ses navios são canhões de qua
tro polegadas. Possuem arti
lharia anti-aérea.
A principal fôrça do México

está na sua Marinha Mercante,
nas instalações dos seus portos
estratégicos e na sua produção
de matérias primas.

e camponeses armados.
O país vem preparando a sua

defesa há algum tempo. Em ..

1940 os peritos navais e milita
res iniciaram a tarefa - orça
da em 150 milhões de esterlinas
-- para a construção de bases
navais e aéreas ao longo do
golfo do México e da costa do
Pacífico.
A fôrça aérea do México é

pequena, mas em setembro o

govêrno anunciou que estava
providenciando a compra de 30
hidro-aviões e 160 caças nas

fábricas dos Estados Unidos, de
modo a elevar a 300 aparelhos

Desde a sua ruptura com o

"eixo", em princípios dêste a

no, que o México permite que
os navios de guerra e os aviões
das nações unidas permaneçam
indefinidamente em território
mexicano, fazendo aprovisiona
mentos ou reparos.

LILI GOULART ORILIA

Anita me mostrou dois tele,,-ra�as, um dêles procedente de Nova
Iorque, oferecendo'nos a oportumdade de dansar nos Estados Unidos.

Conserve em seu

redor, a aura de atração de

·Seu Nariz
se Entope,
Perturba
o Sono?

Ao deitar-se pingue umas quantas
gotas de Vick Va-tr�-nol em �?danarina. Va-tro-nol desentope o

nariz, facilita a respiração, prepar�n
do assim o caminho para uma noite
de sono reparador. Desaloja a �s�or
vante mucosidade, acalma a írnta

ção, contrai as membranas inchadas.
Goze do bem-estar que Va-tro-nol
proporciona, esta noite! •

l'VICtc /�� .
VA-TRO-NOL1

-

L'AIMANT
o PERFUME IMÃ

De finura impalpável e aderindo tão perfeita
mente que se confunde com a côr natural da

pele, o Pó de Arroz Coty contém ainda o

arrebatador perfume L'Aimant - que as mu

lheres adoram e os homens não esquecem.
Experimente-o. E sinta - a Sra. mesma - a

aura de encanto do Pó de Arroz L'Aimant.

) !
. .j' ,

Anita pediu a Emmy para que lhe devolvesse
o seu anel.

PÓ DE ARROZ

Quem achou?
Gratifica-se a quem en

tregar nesta redação um
par de óculos, perdído hoje
no Mercado Público. (3v.-2)
Rádio: Telegrafia - Electricidade
AULAS NOTUR�AS, Início dia
2 de Junho-Rua João Pinto,

13, Sobrado.

Alnga-se nma sala
grande e confortável para
na PENSÃO SUIÇA,
Esteves Junior, 135.

casal,
à ma

V 17

Fiquei mudo e envergonhado. enquanto a pobre Emmy botava
abaixo. uma a uma. todas as suposições de Hammock

Passei os poucos ()iHS que restavam de

nossa lua de mel t.rawndo (l o meu orn

bro. No último dia das férias de Emmy,
regressamos ao Hotel Esperança pm'a re·

colher os objetos que ela deixál'a "111

meu quarto. Enquanto Enl111Y arl'Unl�Va
suas malas, fui ao encontl'o ele: Al11ta.

Disse.me que pensou que eu 11aO mal"

regressasse e mostrou dois telegramas,
- um deles de Nova Iorque -- no qual
nos ofereciam a oportunidade de clansar

nos Estados Unidos. Quando fiz velO qt�e
a coisa não ia ser tão fácil como pensa'
vamos, Anitu ficou um tanto contrariada
e perguntou.me à queima·roupa se eu es·

tava apaixonado por Emmy.
Admiti que apenas gostava de Eml11Y,
_ O suficiente para não lhe dal: um des·

gosto profundo. abandonando-a como a rbu que o anel pertencêra à minha mãe, ções que êle desejasse. Hammock decla- mem cujo passado a Senhora desconhe- se ao menos pensar em defender-ru s Fi.
um cão desprezível. Repeti que ela mere- Anita deu uma sonora gargalhada. rou, porém, em termos bem claros, que ce?". "- Ignorava que seu único propó- quei mudo e envergonhado, enquanto a
cia toelo o meu respeito, e que eu só po- ... Anita passou então a relatar como era com minha espôsa que êle desejava sito era cruzar a fronteira e s6 se ca- pobre Emmy botava abaixo, uma a uma,dia afastar·me dela usando muita diplo- eu havia jogado no ralo a peça elo mo- trocar algumas palavras, e aconselhou-ma sou com a Senhora para lograr êsse in- todas as suposições ele Hammock. Ela o
macia. Enfim, era minha intenção, pela tal': a-fim-de retardar a partida do ôni- a guardar silêncio durante a entrevista. tento?" fez com serenidade e astúcia, _ que re
primeira vez em minha viela, não agir bus, de l:�O,dO ,� que eu tivesse tempo de Quando Emmy desceu, notei que algo Emmy parecia conhecer de antemão fletiam uma mescla de ódio e orgulho _

mo um estúpido. como um desalmado. fazer o Jogo do meu casamento. Pro· se passára, mas nem de longe supunha todas as respostas. Mas como?, - peno mas, não obstante, sorria.co

O que nunca admiti, porém, ncm se· vou que tudo fôra realizado de acõrdo que Anita tivesse contado a história ele sava eu. Hammock não pode surpreendê- Hammock não desistiu e continuou no
uer imaginei, é que Anita fõsse tão

au-j
com um plano pre·estabelecido, cuja úni· minha vida. Hammock insistiu para que [la em nenhuma contradição, em qualquer seu interrogat6rio, declarando que atéiaeiosa. Nunca pensei que tivesse a co· ca finalidade era facilitar minha entrada eu guarelasse silêncio, enquanto êle a in· deslize ou elúvida. Mesmo ao interrogá·la um cégo poderia ver que eu me casára� a em de l'elatat' toda a verelade a Em· nos Estaelos Unidos. Contou ainda muitos terrogava. Não pude fazer outra coisa

I
a respeito de minhas relações com Ani· com ela visando apenas burlar as leism:' Enquanto eu tomava cel'las provi- episódios da m:nha vida, apesar d�s pe'j

senão fic�r aU sem dizer naela, obser· ta, e dos nossos .planos de dansar juntos de imigração. Nesse ponto Emmy inter.cIências. ela correu ao meu quarto e pe· clldos de Emmy para que ela se retlrasse vando tuc o.
.

nos Estados Ul1ldos, Emmy respondeu rompeu o Inspetor Hammock para afiro
l' 1 a Emmy que lhe de\'olvesse seu anel. elo quarto. Senti vergonha ao oUVu' as perguntas I

com segurança, demonstrando estar ao mar-lhe que todas as suas suposições�I,l lógico que Emmy desejou saber o Quis a fatalidade que o Inspetor Ham- feitas por Hammock, mas não tive âni· par ele tudo. eram falsas, pois, eu, sim, é que come.tinha ela a \'êr com o anel que es· mock aparecesse no Hotel Esperança mo para me defender. O Inspetor ela Imi· Nunca, em toda a minha vida de aven. têra um êrro. Eu nunca a pedira em ca.:��a em seu eledo. Anita replicou que precisamente nesse momento. Eu .0 vi fa· gração c?ntinuava .pel'gunt�ndo: H_ A

fi
tureiro se_ntin;enta:, e.u ,m,; havia encon. �amento, ocorr:ndo tudo ao contrário: ela,

. e anel de casamento que ela trazia lando com o sr, Flores e ao ouvIr dIzer Senhora Já o conheCIa há mUlto tempo ano trado numa sltuaçao ldentlca àquela, em

I
e que me pedIra para ser seu espOso.. ,essl1 elos dedos era o mesmo emprestado que desejava conversar com Emmy, in· tes elo casamento?" "_ Não acha que frent.e a fatos irrefutáveis e ta.o compro- ("O Dia", 21-3-942). .nu 1

1 f d d' f
'

d' h d' (C
._a mim. Quando a bondosa Emmy decla· terv o erecen ""me para ar as lU orma· e um gl'an e 1'1500 casar·se com um o. mete ores para m11n, seljl qUGl eu pUÇlé$' ontlllua no pr(;xilll<) l"Úmor���. '

CAPÍTUJ,O 8
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de seu filho pode tornar-se

pallida e triste, quando a diar

rhea, atacar-lhe o organis
mo. Nestes casos, confie nos

conhecidos comprimidos de

Eldoformio, um produdo de

Ao primeiro symptoma de

diarrhea, dê ao

seu filho com

primidos de

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as er eanç as.

��.Jjl!�W;:·1;JJ��1lI"1ml;;;�' ,."V'

Clarno G. IGalletti
, ADVOGADO

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

Dr.

o ESTADO Sexta-feira' 5 de Junho de 1942
*'WWdif!••BhM4h4;WtCA.-"1tW:$NêiMM-tnrm

Rua Trajano 0.0 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtlficad.r

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para 8 venal;

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

Paga todos os ceupnns das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. .

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

melhores taxas:
C/C à disposição [retirana livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A 'fISO Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

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

Úm valioso atestado sõbre os efeitos
do Xarope Toss

pr .'

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B
A�--=-,,�

I_ �� )
�/

. APROVADOS PELO O'N'S'P' SOB NI? 569 DE 1935

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$
7 valv. 59;j$, na ra pilhas 500$ pa ra
acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. CaD,
IsertoA. peça orçamento.

Não há melhor comprovação da efi
cácia de um medicamento, do que as

próprias opiniões dos que já o usaram.
E assim como a declaração acima, do
sr. C. C. M., do Rio, são inúmeros os
atestados sôbre a ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses,
gripes, resfriados, bronquites e coquelu
che, pois o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sôbre as
vias respiratorias.

O Xarope Toss não contém narcótic os,
nem tem contra-Indicação. Póde ser usa
do com segurança por adultos e crianças.
Com seus elementos perfeitamente do

sados e escrupulosamente manipulados.
o XaroPf Toss atúa sôhre a Hora micro
biana, por sua ação antísséptíca. Elimina
as toxinas, com seus efeitos nos intesti
nos e nos rins. Regula a circulação san

guinea, pela branda ação tônica sôbre
o coração, Age sôbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e for
talece as mucosas da traquéia e dos
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e resfria

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
um vidro e defenda sua saúde, logo aos

primeiros sintomas destas alecções das
vias respíratorias com a ação segura
deste medicamento eficaz. Vidro: 5$506.

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a pr e ler ên
ela e comunica que fecbou
li íarmàcla, deixando encaro
I'f gado de receber s/contar.
() sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
Iícío do Mercado.
')45 30v.-26

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

respiram desinflammam logo as
membranas irritadas.

Ultimos estilos em ,mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR
��, �.

-,

'�"""�Il.'

!

Perfeicão!

I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, ne 13

Notí(ia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó

polis à Rua João Pinto D. 13. (Sobr.).-

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

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

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

v. 12

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

Companhia Baía»« Alíança
Fundada em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Mar itímOG
-----

Dados relativos ao ano

Capital Reauzado Hs
Reservas, mais de •

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros p igos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

de 1940
9.000:GJO$OOO

64.700:000$OUO
:1.924.7 :9.000$000

28.358'717'1>970
1l5964:965$032
7 323:8:!6$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freir e de Carvalho. Epipharno Jose

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

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

Caiu postal 19- Teleohont'I083_;_l!nd. Te!... ALLJANÇA'
Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Ituicri,

IBlumenou e Lcrqes.
...----._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na franca layalizada, quem
tem fome é «bolchevista)Paris, 3 (H. T. M.) - Foi distribuído o seguinte comunicado:
"Pela manhã, às 10 horas e 30, guardas do serviço na rua do

Sena avistaram um agrupamento. Indivíduos tendo penetrado no
mterior da casa "Eco", situada no n. 77, da mesma rua, entre
gavam a um grupo de mulheres, que estacionava diante da porta do estabelecimento, latas de conservas e outros comestíveis do
8rmazem. Os guardas aproximaram-se imediatamente e detive
ra mo indivíduo que parecia ser o instigador da operação. No
momento em que os guardas e o preso chegavam à rua Bourbon
Le Chateau, ouviram-se vários tiros. Um brigadeiro e um guarda foram atingidos mortalmente. Outro guarda foi atingido por
várias balas no abdome. Dois outros foram igualmente atingidos. Os reforços chegados no local permitiram deter os atacan
tes, dos quais um foi encontrado armado, o que eleva para 3 o
número de detenções efetuadas. A identidade dos indivíduos de
tidos demonstra, de modo peremptório, a origem bolchevista do
incidente. De qualquer modo, será feita justiça rápida e rigo
rosa" . ENO 'Jd r,ú, fucIcc:.

V.S. J A' PEN SOU NO FU- I
TURO DE SU A FAMILIA ?
Vá hoje mesmo I

ao
MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes n. o 15, Rio de J0-
neiro, e institua uma

PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
nssequrcmdo-Ihes o pão
de cada dia. I

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

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

IOFIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e ..

ECONOMICO

30 v. alt.-13

Associação Catarinense de Farmacêuticos EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO DE

30 DIAS
Fios A.Y!IORE'VENDEM-SE u�, -bunga-low com to·

do conforto, móveis para ga
binete, quarto para casal e

solteiro, sala de jantar e ví
sita, copa e cozinha. Ver e

tratar à rua Joinvile, N°. 10
15 v. alt.-2

Assembléia Cieral Ordinária
De ordem do snr. Presidente, convoco todosos as

sociados, para a Aasembléia Geral Ordinária a realizar
se no dia 7 de Junho corrente às 10 horas, afim de ser
empossada a Diretoria eleita, na Assembléia do dia 25 de
Maio p. passado.

Secretaria em Florianópolis,;) de Junho de Hl42.
LUIZ OSVALDO d' ACAMPORA, 10. Secretário.

«Dois Cachorros» e «Pescador»
(Torcido e Destorcido)

Armazem Kotzias
o Doutor Osmundo Wanderley da Nó

brega, Juiz de Direito da la Vara da Co
marca de Florianópolis, Estado de Santa

Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

de citação de herdeiro, com o prazo de
trinta dias virem ou dêle conhecimento
tiverem que, tendo-se iniciado neste Jui
zo o inventário dos bens deixados por fa
lecimen to de Francisca Carolina Carpes
e Maria Amália Carpes, consta das dacla
rações fornecidas pela inventariante Lí
dia Carpes Mafra, dados como residentes
em Joinvile, dêste Estado, os herdeiros
maiores Cecilia Carpes Mafra, viuva, e

I-Ieraclito Carpes, casado, pelo presente
cito os mencionados herdeiros, para, den
tro do prazo de trinta dias, comparece
rem em Juizo ou se fazerem representar
a-fim-de se manifestarem em todos os

termos do feito em aprêço, até final seno

tença, sob as penas da lei E, para que
chegue ao conhecimento de todos, mano

dou expedir o presente edital que será
afixado no lugar do costume e publica.
do pela imprensa, na forma da lei. Da
do e passado nesta cidade de Florianó
polis, aos vinte e oito dias do mês de
maio do ano de mil novecentos e quaren·
ta e dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, es

crivão, o subscrevi. Selos a final. (Assí
nado). OSII111ndo 'ValldeI'ley da Nóbrega,
Juiz de Direito da P Vara. Está confor-
111€. O escrivão, Hygino Luiz Gonzaga.

Vendem-sePor 7:000$,umterreno de
14x29, cercado de arame far
pado, uma casa de 5X.7 mts
com luz elétrica, água potá
vel, móveis etc., à rua 15 de Estocolmo,3 (H. T. M.) - Não há mais qualquer produto ali

Novembro, na ,. Ponta do Le- rnentício que se possa obter sem cartão de racionamento na Ale
ai" (praia). Tratar à rua -Ioln manha - escrevem os correspondentes suecos em Berlim, anun-
-I N 10 15 lt 2 ciando a introdução do racionamento para todas as espécies deVI e, � o. , - v. a .

-

f
__---__- __�_- rutas, bem como para as bagas ou folhas de murta e produtos

similares.

42 - Rua Conselheiro Mafra - 42

deClube dos Caçadores
Florianópolis

De ordem do senhor Presidente, faço ciente todos
os senhores sócios de que, em sessão de 27 do corrente,
ficou resolvido realizar-se uma excursão a BOM RETIRO,
no dia 7 de Junho p. vindoiro, para a qual são convi
dados os aludidos associados.

Os interessados deverão procurar o Tesoureiro, se

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

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

Esclareço mais que, sem tais requisitos, nenhuma
inscrição será feita.

O ponto de reunião será o "Café do Comércio" e

a partida, do mesmo loco.I, no dia 6, às 12 horas.
O secretário: JOSE VALLE PEREIRA. 7vs- 5

Todos' os alimentos estão racionados

Todos os legumes, inclusive rabanetes, tomates, etc., estão
racionados desde outubro passado.

De outra parte, os mesmos correspondentes anunciam que a

partir do dia 10 todos os vagões-restaurante na rêde ferroviária
alemã foram suprimidos e substituidos por vagões comuns. Co
gita-se igualmente de introduzir restrições ao uso de vagões de
segunda classe.

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

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

Cobertores - Sobretudos - Pantufas
A

AGENCIA CASAS Precisa com·

prar ou vender
uma casa? Procure Campo
lino Alves. Rua Deodoro 35

30 v-8

vs·?O

PIANO RENNERVende-se um piano, BORO,
em ótimas condições. Rua

RUA DEODORO -- 23 V'-26

50Mil me-tr-os de retalhos em pelúcia, sedas, tobrelco, vorl, opala, casimiras
e chitas. Está saldando a CASA ORIENTAL

Inegualavel Liquidação de Sedas .. Não perca ocasião, vá correndo à CASA ORIENTAL e

aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:
Finissimos sobretudos para homens, I

Colchas de sêda com bico para
5$800 todos íorrad.is de seda 150$000 casal 49$000Seda Laqué lisa e listada mt.
7$500 Cobertores bebê, artigo superior 7$000 'I

Colchas de pura sêda com franja)) Laqué, lavrada, mt.
3$800 Cobertores xadrez para solteiro 14$500 para casal« Façonné mt.
6$500 Cobertores xadrez para casal 17$500· Etamine para bordar, metroli Graníté, mt.
7$500 Cobertores xadrez, 'superior para Filó Mosquiteiro Larg. 3.50 mt.» Crepe tl.omano mt.
10$500 solteiro 19$flooD Givré superior mt. C b t d' TECIDOS

» Frlsotine mt. 10$500 o er ores xa rez, superior para
O d I' t $. I ( ) t 12$000 casal 25$000 rgan Y ISO, me ro 4 500

» Frísotíne díagona novo m.
7$000 Cobertores para casal, da melhor qua- I VoU estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 3$500

» Ajour de 6$000 e
8ri1'ooo I

lidade, com duas estarnpartas 48$000 Voil sutsso estampado moderno, mt. 5$500
• Fustão mt. II'

C b t A r
.

I Fustão estampado 4$, 4$500 o 4$800 DIVERSOS� Tafetá Escoceza, de 7$500 e 9$000 o er ores rgen IDOS, especra ar-
.

•

tigo nara casal 44$000 Cambrala, estampados modernos, dr Capas para recem-nascidos,J Tafetá lísa, de 7$500 e 8$50 ....j, t'

4@.00@.0$Cobertores Argentinos para solteiro 33@.000 ,",5 u, 5",,50 e c 000 Capas felpudas para recem-nascidos� Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$000 ""
• Coberteres de bôa qualidade com Crepom para Kimonos, metro 3$500 Faixas mercerisadas, metro� Tafetá Moír é mt. 12$000 Ftló t 4$•

.

t 8$800 belos desenhos para. casal 36$000 I ,me ro uoo Véos de filó de sêda para noivas» L�stada para VCa���as m .

9$500 Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Grinaldas para noivaslt LIstada para es I os mt.
� Opala lisa assetlnada, larg, 8Q mt. 0$000 Casaquinhos de malha para bebês» Estampada de 7$500 e 9$JOO CAM A, MESA e QUARTO Tricoline listada, metro 3$000 Blusas Olimpicas para moças" Estampada em beüíastrnos des. 12$000 Zephír metro 2$000 B b dPano para colchão mt. , 1 $900 ' a a ores

» estampada natural (novidade) mt. 18$000 Pano enfestado para colchão, mt, 4$800 Tricoline listada para pijamas, mt. 4$000 Jogos de batizados a começar de
D Lumlere Lavrada, largo &0 mt. 10$$000 Granité, de Jinlro, largo 1,613 mt. 9$500 Cambraia finissima, larg. 80 mt. 5$000 Jogos de couro para rapaz� Lumi ere Lisa, largo 80 mt.. já

10 000 Reps para cortina larg 80 4$500 J d h
• I;; Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 ' . ogos e couro para omens
» Lumíere Lisa, largo 90 (arugo Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para cortina, largo Suspensorlos de couro para rapazbastante conhecido em nossa

12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 8$000 1,40, metro 4$500 suspensoríos de couro para homens
« casa) mt. Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 8$500 Pano Rendado superior para cor- Suspensorios para meninos
II Veludo Chifon Reclame mt. 52$000

Cretune meio linho em cores, larg. 1,4C 6$400 tina, largo 1,40 metro 6$500 Suspensorios de seda para homens
« Organza lisa, finíssima, mt. 9:500 Cretone meio linho em cores, larg. 2,00 8$800 Pano rendado em cores para cor- Ligas de Borracha para senhoras
« Parou (Pechincha) mt.

.

15 000
Morim peça de 10 mt. 18$000 tina, largo J,40, metro 7$500 Fita metrica

E rsaís uma grande quanll�ad.e Cambraia mercerizada, enfestada, Pano para cópa, metro 2$500 Porta escova. de dois lugaresde retalhos a preços barallsslmos
peça de 10 jardas 27$000 Fustão mercerisado em cores, mt. 4$800 Camisa de Física para homens

NVERNO Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homemART IGOS DE I
5 40 25$000 Tricoline lisa, metro 4$800 C mí a d 'd pa a1. o x J, a IS e manga cornpn a r

d cores mt 4$000 Toalhas Híglenlcas, dz. 7$500 Brins a começar de 2$000 homem
.

Pustão Pelucia em to as o.B .

2$300 B
.

I
.

h I' I t 3$Toalhas de rosto, de 1$4, 1$8, nm azu marm O. co egia m. 000 Camisas Socega Leão, para homens

C:����2����,��500, e 4$000 2$5, e 3$ 4$500 PERFUMARIAS Camisas Socega Leão, para meninos
Pelucia estampada para Quimono, Toalhas de banho, legitimas alagoanas 8$500 Leite de Colonía 5$800 Camisas para homens. 8 começar de4$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar decores firmes mt.

para vestidos e Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens aCasimiras Angorá 15$000 Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Artstoííno 3$300 começar deCostumes, mt.
Vestidos e firmes 32$000 Pasta Kollnos, Lever e Odol 3$200 Ternos de Brim para homens aCasimiras Xadre�, para 17$000 Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500 começar deCostumes, mt.

V tíd seCoS Colchas fustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para colegiaes aCasimiras lisas, para es I o
15$000 Colchas mercerízadas para casal 22$000; Talco Malva 2$900 e 4$000 começar detumes, mt. íauças Colchas de veludo para casal 27$000! Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de física para meninosCasaquinhos de malha para cr
6$500 Colchas meio linho para casal 28$oüo I Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, ex, de 12 duz.de .5$500 e

Ih para crianças 13$000 COlchas meio linho para solteiro 19$500 I Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de SedaTernm�os de ma a
ara Moças 12$000 Colchas brancas, para solteiro 12$000 live tl Gessy I $500 Sombrinhas modernas em gorgu-C8saqu�nhos �e �a�h�a�a Moças 15$000 Colchas Iustã» para solteiro

12$0001
Sabonete Palmolive, Realce, Col- rão chamalots

Casaqu�nhos lIsta o�
ara Moças 17$000 Colchas fustão mercerisadas para gate, Godiva e Cheramy 1 $000 Escova para roupasCasaqumhos Bordados � começar de 10$000 solteiro 15$OOCl Roug� Adoração 2$000 Boinas de pura lãPullowers para�omens'homens 22$000 Colch3s brancas para casal 16$000 Rouge Realcl', com pluma 1$700 Carapuças para chapéosPullowersie �ilhares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
Prefira a OASA ORIENTAL e o lucro será vosso:

Vendas só a dinheiro_ - Rua Conselheiro l\fafra, 15 - Florianópolis

Esteves Junior, 48.

SEDAS Rouge Royal Briar
Batom Michel, Zande e Tungee
Batom Colgate
Pó de Arroz Adoração
PÓ de Arroz Royal Bríar e Gally
PÓ de Arroz Coty
Pó de Arroz Colgate
Pasta Colgate
01eo Oyrce e Realce
Laminas Gillete Azul, _ dezena

70$000
6$800
15$000

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

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

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

39$000
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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l>8 aoos.v.t.� AVAaCAS
A PROPóSITO DA NOTíCIA DO AFUNDAMENTO, POR UM AVIÃO DA F. A. B.) DE UM SUBMARINO QUE OPERAVA NO ATlÂNTICO CONTRA
A NAVEGAÇÃO INTER-AMERICANA, O PRESIDENTE GETúLIO VARGAS RECEBEU O SEGUINTE TELEGRAMA DO PRESIDENTE ROOSEVELT:
"FOI COM GRANDE INTERÊSSE E SATISFAÇ,t\O QUE SOUBE DOS BEM SUCEDIDOS ATAQUES LEVADOS A EFEITO CONTRA SUBMARINOS
INIMIGOS AO LONGO DA COSTA BRASILEIRA. A INTREPIDEZ E A PERíCIA DOS PILOTOS DA FÔRÇA AÉREA BRASILEIRA, QUE TOMA..

RAM PARTE NESSAS OPERAÇÕES, ESTÃO ACIMA.DE QUALQUER ENCÔMIO. DESFECHARAM VIGOROSOS GOLPES COM SUA CAMPANHA DE
PROTEÇÃO À NAVEGAÇÃO DÊSTE CONTINENTE. TORNO-LHES EXTENSIVOS, POR INTERMÉDIO DE V. EX., AS MlNHAS SINCERAS CONGRA ..

TULAÇÕES E MEUS MAIS CALOROSOS VOTOS DE FELICIDADE. --- FRANKLIN D. ROOSEVELT".
w ...._"!'f:PIllI"W" • J I

'Ecos e Notícias IVida Social I
lUORRElJ o PROTE'rOR
Heydr-ich, o odioso protetor (la

Boêmia o. Mor-ávia, o terror dos

países ocupa elos e um dos organí
zadores elos cruéis métodos ele sub
,iugaç[lo ela í'am igerada Gestapo, foi
dado como morto, ofícíalmen te, pela
agência de propaganda elo ale ijadi
nho dr. Goebbels.
A história dôsse verelugo, que mor

re aos 38 anos ele idade, póele ser

contada ern poucas palavras.
O decurso ele sua existência de

linquente. no seio elo parti elo nazis
ta, data ele 1931.
Fez elos seus crimes e das suas

atrocidades o caminho ele uma im
pressionante e escandalosa carr-eira
sob as órrlens elo pintor austríaco
que gover-na a Alemanha.
Orientou e eleu execução aos pla

nos elo expurgo de 1934 e era, na

Gestapo, o lugart-enente de Himmler.
Há pouco estivera na Holanela, ela

borando, à moela ela Inquisição, o

Regimento para os seus polícias no

país elos canais e elas tulipas.
Pouco depois, isto é, em 22 ele

maio, retornanelo ao "protetorado"
ela Boêmia e Morávia, teve os seus

elias contaelos pelos revólveres tl�
elois patriotas checos, que lhe que
braram a espinha dorsal com três
balázios vingadores,
Sàmente por isso já foram exe

curadas em Praga 243 pessoas, 23
elos quais eram mulheres, e entre
estas, uma anciã ele 73 anos ele
ielade!

O nosso conterrâneo sr, Tico
Brae Fernandes, escriturário da
Delegacia Fiscal dêste Estado,
foi promovido da classe F para
a classe G ..

.*

Da Prefeitura Municipal de
Florianópolis recebemos" Bole
tim Estatístico", ano I, n.? I,
apreciável trabalho estatístico do
sr. Antônio de Pádua Pereira,
relativo ao nosso município. Sábado e domingo - dias 6 e 7

- elegantes soirées, com a}.>re
sentação de programa inédito.
Artístico e original «shaw», em
que tomarão parte elementos

de nossa alta sociedade.
Canto, música, bailados,

surpresas
Mesas à venda na Reloj oaria

Moritz.

*

Acaba de. ser dado à publi
cidade, pela Editora" A Noite")
o magnífico trabalho do sr, C.
Luiz Tenan, intitulado" Aspectos
da Aviação Comercial", concer

nente ao desenvolvimento, apli
cação e estudos da aviação, tra
tando em sua mór parte da
aviação comercial. O autor dedi
cou êsse livro aos aspirantes
aeronáutas da Panair do Bra
sil S.A.
E' livro que merece ser lido

por todos quantos se interessam
pela aviação comercial.
Somos gratos aos srs. Siríaco

T. Aterino & Irmão, represen
tantes da Panair, pelo exemplar
que nos enviaram.

Como o verdugo Heydrich, acaba.
rão todos os que pretenderem pr í
var o homem ela liberelaele, condi
ção sem a qual ele naela vale viver.

P. F,

Sábado .. dia 13 .. Recital de
Norina Greco.
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Jornalistas, estudantes e funcionários
fazendo força como bombeiros

Rio, 5 (C. M.) - o Curso de Defesa Passiva da Cidade
vai receber a primeira turma de candidatos que acabam de
concluir as primeiras instruções práticas, realizadas na esta
ção do Corpo de Bombeiros de Humaitá.

,

A última aula consistiu de manobras com máquinas e

aparelhos próprios para extinção de incêndio. No manejo das AnIversários:
pesadas mangueiras verificou-se, a princípio, certa atrapalha- Ocorre hoje a data natalícia
ção dos bombeiros improvizados. Mas foi só no princípio; pou- do nosso prezado conterrâneo
co depois, as dificuldades desapareceram. O instrutor da turma, sr. Evaldo Schaefer, destacado
tenente Humboldt quino, deu preleção sôbre o manejo de vá- . funcionário da Contadoria Esta
rios tipos de extintores, fazendo preparar pequenos incêndios dual.
afim de por à prova a habilidade dos alunos, na maioria jor- - Faz anos hoje a prendada
nalistas, acadêmicos e funcionários públicos, senhorita Vanda Wilke, fino or -

O incêndio provocado por gasolina deu ensejo a demons- namento da sociedade lagunense.
tração diferente de meio de extinção, que, nesse caso, é feita
com espuma, e não com água, o que seria, como se sabe, íne- Fizeram anos ontem:
ficiente .e até prejudicial, espalhando ainda mais o fogo. O sr. Solon Vieira, chefe do

Serviço do Registro de Estran-
geiros em nosso Estado;

a exma. sra. viuva Olindina
Mendonça Mira;

a exma, sra. d. Maria Assump
ção Rupp, esposa do sr. dr.
Henrique Rupp;

o sr. Lindolfo Sousa, funcio-Inário da LO.E.;
o sr. José Aurino Bruno, te

legrafista;
o sr. Wily Kersten, funcio

nário postal.

Sua morte constituirá uma espc·
rança e um alívío para aqueles que
ainda vivem sob o jugo elos Laval,
elos Quisling, elos Mussolini e cios
Hitler., .

*

o sr. Marcos Moukarzel, au

tor do livro "Robinson Brasi
leiro", recebeu, ontem, do palá
cio do Catete, o seguinte tele
grama: "O sr, Presidente da
República agradece os cumpri
mentos, que teve a amabilidade
de enviar-lhe, no dia de seu

aniversário. Cordiais saudações.
(a.) Alberto Andrade de Quei
roz, secretário da Presidência,
em exercício".

No novo posto po Corpo de
Bombeiros da Capiaal Federal
iniciaram se, no dia 28 do mês
proximo findo, no Meyer, os

primeiros exerccíios práticos de
educação preventiva contra in
cêndios. Para atender a necessi
dade dêsses exercícios em toda
a Capital, toram organizados ou

tros postos, tendo sido :matricu
ladas ceutenas de jovens de vá
rios estabelecimentos de ensino
secundários.
As inscrições que haviam si

do encerradas no fim do mês
passado, novamente forarn jaber
tas por prazo mais longo.
O povo carioca vai, assim,

adaptando-se às- contigências da
guerra, atendendo solicitamente
a todas essas convocações pa
trióticas.

Agradecimento e Missa

tJeSUinO
José de Espfndolo e esposa vêm , por ês te

meio, agradecer a todos os que os confortaram no

duro transe por que acabam d.e passar, com a morte
de seu f�lho IVO JESUINO DE ESPÍNDOLA, bem como

a todos que enviaram flores, cor8as, cartões e tele
. gramas quando de seu sepultamento. Estende seus

agradecimentos à Casa Moellmann S.A. pelo carinho
manifestado durante a longa enfermidade do extinto,
como tambem à União dos Chauffeurs, que se fez repre
sentar nos funerais. Aproveitam a oportunidade para
convidar seus parentes e amigos para a missa de 7.° dia,
a efetuar-se amanhã (sábado), às 7 horas, na Catedral
Metropolitana. lv.-l

Fazem anos hoje:
O menor Nilson Vaz Vieira;
a exma. sra. d. Cora Gon

çalves Schmidt, esposa do sr.

Dilermando Schmidt;
a sta. Rute Silva;
a sta, Altair Tzelikis, tilha

do sr. Constantino Tzelikis.
Oliveira

Nascimentos:
o lar do nosso estimado con

terrâneo sr. Eur ico
"

Hosterno
está em festas, pelo nascimento
de um menino que receberá o

nome Childerico.

Cartazes do diEl
�t.CIXJDDDQDDDOCICDQ �IDCIDDaIDlDDODDDaDDtx:lDDQDrXJDDOCIXIDOCIlJOrXXJDDCDCJIXJQCOOD�DOIXJIDDDD.mIX'l:llXlllX.laOCDDlJDDODOOOIlODDDDUlDCIQD CIIDDIX1DDbOCOllODl:!JO
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL·
- FONE 1602 - - FONE 1581 - - 'FONE 1581 -

A's 7,30 horas A's 7,30 horas A's 7,30 horas

A duzia do diabo
Clubes:
Animada soiree vai amanhã

realizar o Clube R, Limoense,
e para o qual recebernçs gentil
convite.

Menina raptada
Com Lina Iegros

Ao compasso do amor
Com Rita Hayowth e Fred

Astaire
Com Charles Farrell

Complemento Nacional (D:-F.B.)Complemento Nacional (D,F.B.)Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços: 2$000, 1$500 e 1$000

Livre: de Censura

Viajantes:
Acham-se de passagem por

esta capital os srs. dr. Carlos
Gomes de Oliveira e José de
Diniz, altos funcionários do Ins
tituto do Mate.

- Regressou de S. Paulo o

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos

A partir de

Preços: 2$000 e 1$500
Livre de Censura

7 de junho: A PORTA DE OURO, com Charles Boyer, OUvia de Havilland
e paulette Goddard

REMEDIU
ANTISEPTICO

as

PASTI LHAS

L
evitam e combatem as TOSSES ,

CATARROS, as dôres de GARGANTA
os laringites, as Bronquites.
to \Licença do D. N, S. P. Nó 186
""'.. . de �6 de Fevereiro ç6'"lvte", . •

.de i935 OOS ç-

hO/1l.002, Eucalyplo\ 0,0

Novo gOlpe dos «comandos»
Londres, 4 - Quinta-feira - (Reuters) - O comunicado

do quartel-general das operações combinadas emitido esta ma
nhã Iníorma t "Foi realizado um. desembarque de reconheci
mento nas primeiras horas de hoje, na costa francesa ocupada
pelo Inímígo, na área de Boulogne-Le 'I'ouquet . .A rôrca brítâ
nica era composta de tropas especiais. O reembarque �de tais
tropas, pelas unidades da lUal'in11a Real, roi coherto 1)01' aviões
do Comando de Caça da RAF. A :Jlarinha Real forneceu rOl'te
escolta naval para as nossas fôrças",

BERÇO DE JESÚS

I'
.

-

� .

A Asociação "Berço ele .Iesús", anexa Clínica de Olhos, Ouvidos, Narlz
ao Centro Espírita Amor e I-Iumilelade C Garganta do
elo Apóstolo, iniciou, ontem, a entrega DR. 'l'ULIO RA1lIOS
dos enxovais às crranças recernnascídas, �s�is�,?nte efetivo ,da �el'\'iço> d� �Il?os
pobi es desta Capital, O primeiro enxo- Gabr-iel de. Andr ade .

na Poltclíntoa
,J Geral do RIO elo .Ianei ro , COIll curso

vai fOI entregue a uma creança elo sexo I de espectalizacüo e prática de ouvi-
masculino, nascida no dia lOdo correu- dos, nm-iz e gm-gantn 110 Serviço do
te na restdência de seus pais .1 rua

Prof. Davíd Sansoll,. na PoliclÍl.'ica de I, 'Botafogo - RIO de .Ianeíro
CUl'ltJbanos, Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
Mais cmco enxovais já se eneonnam

I Fone, 1009
prontos para atender os pedidos elêstc Diariamente, das 9 às 12 horas _

mês. Cada enxoval se compõe ele 'iI 1)<'- Segundas, quartas e sextas elas 17
ças ele roupas, ll1teiramente novas e fei- às 19 horas
tas à máquina pelas senhoras espíritas )
encarregadas da respectiva secção de

--

elistribuição. O rei Pedro irá a
o "Berço de Jesús", segundo _108 in- W hformam, continua recebendo adesões va- as ington

liosas e grande tem sielo o número ele
pessôas que se inscreveram na lista elos
contribuintes espontâneos.
Toelas as informações a respeito dês

se Departamento de caridade podem se,'

prestadas aos interessados, pela presí
elente, exma. sra, Ida Moura Coelho.

Londres, 5 (United) - Acre
dita-se que o rei Pedro da Jugo
eslávia viajará proximamente
para os Estados Unidos, acom
panhado de vários membros do
seu govêrno, refugiado nesta
capital. A visita durará de qua

� tro a seis semanas. Durante a

I) estada em Washington, sua ma

jestade entrevistar-se-á com o

presidente Roosevelt e outras

r

RUA VIDAl RAMOS, 19.

EUGÊNIO DO NASCIMENTO
GARCIA e MARIA BER·

NARDINA GARCIA
participam aos parentes e

pessoas de suas relações que
seu filho Abelardo Elói
Garcia contratou casamento
com a srita. Áurea Lima.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Gr.nde T6nico

Vva. ETELVINA LIMA
participa aos parentes e

pessoas de suas relações
que sua filha Áurea Lima
contratou casamento com o

sr. Abelardo E1ói Garcia,

ÁUREAABELARDO e o ADVOGADO ACÁCIO MO
REIRA comunica aosapresentam-se noivos.

Fpolis., 3-6-942.
seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s n- 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112,

Caixa-Poslall10-Fone: 1277

3 vs.-l

conceituado clínico sr. dr. Pau
lo Tavares, do "Instituto de
Diagnóstico Clínico" do dr. Djal
ma Moellmann.

CONC1JRSO
Afim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta SUCUl'

sal e nas Agências a serem instaladas, brevemente, neste Estado, fica,
a. partir desta data, aberta a inscrição para candidatos solteiros às pro
vas para cargo de praticante, devendo os do sexo masculino apresen
tarem caderneta de reservistas, certidão de idade e atestado de saúde;
e os do sexo feminino, atestado de saúde e certidão de idade.

Só serão inscritos os candidatos que provarem ter mais de 18 e

menos de 30 anos de idade. .
O concurso constará das seguintes disciplinas: Inglês e Francês

(tradução), Contabilidade Bancária, Geografia, Matemática, Português
e Dactilografia.

A inscrição encerrar-se-á no dia 17 do corrente, às 13 horas.
Quaisquer outras informações poderão ser prestadas aos interes

sados, diariamente, das 13 às 15 horas, na Séde desta Sucursal.
Florianópolis, 5 de junho de 1942.

BANCO NACIONAL DO
Guido Bott

Gerente

COMÉRCIO
Orlando Fernandes

Contador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


