
Grã-Bretanha, Estados Unidos e Rússia assinaram um tratado de amizade e ajuda mútua
Dias decisivos Honras navais
Londres, 12 (Reuters)

"Estamos nos aproximando da
maior crise verificada na nossa
história, afirmou o capitão Sir
Ian Fraser, falando em Ely,
perto de Cardiff. "A nossa vida
está em jogo, e depJ:ro de pou
co tempo, acredito, 'l�m milhão
dos nossos homens s�,á lança
do contra nova frente de ba
talha.

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

I
Londres, 12 (Reuters) - Foi

dado como desaparecido o pi
loto de caça M. L. Robinson,
um dos mais intrépidos ases
da Royal Air Force, condecora
do com a "Distinguished Ser
vice Order" e a "Distinguished
Flying Cross". Robins�n_

tinha
a seu crédito a destruição de
17 aviões alemães.

Dacar apinhada de
«turistas))

Vichí 12 (A. P.) - o corres
pondente do "Petit Parisien"
em Dacar informou que aquela
cidade franco-africana está de
tal maneira congestionada de
soldados, marinheiros, técnicos
e famílias européias, que os

hospedeiros e donos de hoteis
foram instruidos no sentido de
"racionarem os cômodos dis
poniveis" de seus estabeleci
mentos ,afim de poderem ser

alojados c:s milhares e milhares
de adventícios, sem maior atro
pelo.
Acentua o correspondente

que a população de Dacar, de
90.000 pessôas, que era, eleva
se, já agora, a 130.000. No úl
timo censo, havia em Dacar
6.000 europeus e hoje há 30.000.

- Nova Iorque, - "Os fran
ceses livres e os ingleses desde
muito chamam a atenção para
o número crescente de "turis
tas e "técnicos" alemães que
teem chegado a Dakar, - base
ideal para as operações dos
submarinos na batalha do A
tlântico, e para o ataque trai
çoeiro contra a navegação tan
to aliada como dos países ame

ricanos, em geral.
Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos menores

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

TOSSE � BRONCHITES?. � .

�LlM INA , FOQTAUeCE!.. .'

Acusando o

general Nogues
Estocolmo, 12 (R.) - Os a

lemães estão acusando o gene
ral Nogues, residente geral do
Marrocos Francês, de fechar
os olhos' ante o alastramento
da propaganda anti-germâni�a
e antí-víchísta no norte da A

frica.
O "Deutsche Allegemaine Zei

tung" diz que o general Nogues
goza de demasiada liberdade e

acrescenta que Berlim decidiu
empreender um aação contra

aquele general, desde que es

te se negou a ajudar à elabora ..

cão das condições para o con

trole alemão da Tunísia.

A entrada de missionários norte·
americanos no Brasil

Rio 12 - José Francisco de
Paula' solicitou uma exceção à
lei "que impede a entrada de
estrangeiros em caráter de re

stdência " , para o fim de ser

autorizada a vinda de missio
nários norte-americanos.
Despachando o requer�m�n

to, o presidente da Rep.u�llC,a
aprovou o parecer �o MllllS�e
rio da Justiça, que e o segum
te: "Não há uma lei que proíba
a entrada de estrangeiros. Re
gulamentou-se, apena�,. essa

matéria. Tão-pouco esta Impe
dida a entrada de mtssíonârícs
norte-americanos, que contí
nuam a vir ao Brasil pelos
meios normais".

Sidnei, 12 (U. P.) -:- Os ca

dáveres
.

de quatro Japon�s�s
retirados dos submarmos im

migos que foram afundados
neste porto foram incinerados,
depois de lhes serem prestadas
honras navais. Os ataudes es

tavam cobertos com a bandei
ra japonesa.

A LUZ DOS COQUEIROS

Está desaparecido
intrépido piloto

N. 8560 '"
da RAF

c,
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A emprêsa que explora o

serviço de luz e força de S. José
e Biguassú também fornece luz
ao distrito dos Coqueiros, per
tencente ao primeiro dêsses
municípios.
Porém, êsse fornecimento é

o mais precário possível. Em
primeiro lugar, porque não é
pontual; em segundo, porque,
quando é prestado, vai apenas
das 7 às 11 horas.
Apesar da sua pouquidão e da

sua irregularidade absoluta
mente clamorosas, cobra-se por
êle abusivo preço.
'remos em mão, p. ex., um ta

lão referente ao mês de maio,
comprovando a cobrança de
17$000 por duas lâmpadas de
luz apenas, além de 900 rs. de
imposto de consumo e 300 rs.
da quota de previdência (2%).
Total 18$200!
Convenhamos que, por qua

tro horas de luz noturna (quan
do há luz), essa taxa é mais
que excessiva: extorsiva, sobre
tudo se se tiver em vista que,
quer haja luz, quer não, o pa
gamento deve ser feito sem me

nhuma diferença.
Acresce que, como dizem os

moradores dos Coqueiros, o que
rosene anda "vasqueiro"! de
vido ao racionamento (arbitrá
rio) em vigor, ali. Tudo isso co

loca a população do distrito em

situação lastimável.
Já era tempo de se estudar

meio que viesse atender melhor
mente as necessidades da pi
toresca localidade.
Aqui fica o lembrete, com

vistas ao sr. prefeito de S.
José.

Caspa 1
LHOSA!

J�OçÃO MARAVI·

Migração sem precedentes
São Francisco, California, 12

(A. P.) - Foi determinada a e

vacuação da população japone
sa, de cerca de 110.000 índiví-Fronteira Francesa, 12 (Da AFI

I
acha ainda dividida quanto à ati- duos, nas regiões costeiras dopara a Heutcrs ) - InfOf']):"ções tude_ a ser. adotada em relação às

recebidas de fontes ?utorIzadas Nações Aliadas, l?(? Marroc?s,.e so- Pacífico, nos Estados Unidos
dizem que as ameaças italianas de bretudo, na Argél ia, os italianos abrindo-se, porém, exceção
ocupação de Nice, ela Córs�'g;:} e da conseguiram realizar o "tour de para um grupo de doentes e al
Tunísí�l, por parte dos fascistas, force" de imprimir à opinião pú- guns trabalhadores insubstituíproduziram um violento sentinien- blica um grande impulso a favor
to de ódio contra os italianos na da causa aliada. veis. Essa migração está quali-
Franca inteira e, também, ainda ficada oficialmente como não•

-

f' d' N t Continua a campanha anti-f'ran- t d d t h"mais na A rrca o OI' e. .

it I' "II N' en O prece en es na ístóría
As reivindicações italianas ti- cesa na Imprensa I a iana, IZ-

d E t d Un id O·
veram como efeito fortalecer nu- zardo" pretende, agora, que o ge- os s _a os m os.

.

s japone-
merosos franceses, na metrópole, neral Weygand é "pr ó-Inglaterra " ses estao sendo localIzados em

na sua atitude de expectativa e au- e "prova" essa asserção sali entan- I
acampamentos adrede prepara

mentar, de maneira geral, a sirnpa- elo que o general vive atualmente dos.
lia pelo movimento dos franceses numa vila antigamente ocupada -----------__
livres e pela causa anglo-saxôuica. pelo rajah de Podukota, .príncipe Myrna Loy casou-seUm excelente observador j of'or- indiano que se casou com uma
ma que, se a opinião na Tunísia se ·australiana. Nova Iorque, 12 (A. P.) -

A conhecida estrela cinemato-
gráfica Myrna Loy casou-se
com o publicista John Hertz
Júnior.

Seriam Schmidt
e Rowenstein

Ottawa, 12 (A. P.) - Segun
do se anunciou anteriormente.
chegaram ao Canadá dois ofí
ciais alemães juntamente com
milhares. de outros prisioneiros
alemães. Conquanto a princí
pio não se tivesse revelado os
nomes dos oficiais germânicos, A S.A. PHILIPS do BRASIL comunica que, em

T d g L- b agora, despacho de Londres, substituição a Gerken & Cia., nomeou seu agente« oura a ne ra» em IS oa sugere a possibilidade de se

I
autorizado, em Floric.mópolis, a firmatratar do major-general Ar- J O R G E D A U XLisboa, 12 (A. P,) Os aficionados tiveram a oportuni-I thur Schmidt, que deixou um

dade de assistir a uma tourada em Alges. Os "toureadores ne-I porto do sul da África já há'

I
estabelecida à Rua Cons. Mafra n.O 10 (1," andar),

gros" demonstraram muita coragem, mas falta de técnica. algum tempo, com destino S.A. PHILIPS do BRASIL
Em consequência de acidentes ocorridos foram hospitalizados ignorado, e de Von Ravenstein, (ass.) GUY MARIZ
três toureadores, inclusive o de nome Diestro, que gostava de I

que comandou uma divisão Florianópolis, 1.0 de Junho de 1942.
se chamar a si mesmo "EI Divino Carapinha". I blindada no deserto Q.cideptal. ,_...IIIIilI" ... �--- -_�_.:

Himmler trata de organizar mais vinte
divisões dos Guardas Negros

Londres, 12 (De Wickham Stced, organizar mais 20 divisões para cs
da Heuters) - O velho confli- sa corporação, até o próximo ve
to entre a Reichswehr e o Partido rão. Esses jovens são recrutados
Nazista está-se tornando novamente entre as fileiras do próprio exér
agudo. Os Guardas Negras de Hitler cito alemão.
e a Gestapo de Hirnmler formam n Estas informações confirmam fi.

ponta da lança do partido. Tanto interpretação elada ao último dis
na Noruega, como na, França, o curso de Hitler pelo presidente Be
exército está de olho na Gestapo, nes. O presidente checo interpre
:::0 passo que na Alemanha o descon- tou o discurso do Fuehrer como
tentamento pela fórma como Hitler uma prova ele que êle tinha decidi
vem dirigindo as atuais operações do colocar-se definitivamente ao
de guerra provocou a prisão de nu- lado do Partido Nazista, contra o I

merosas pessôas e a execução de Exército. se a situação na Rússia Ioutras tantas, por ordem da Ges- continuasse a agravar-se,
tapo. Durante toda a sua carreira, Hi-Ifnfor111ações recebidas em Lon- tler oscilou sempre entre o Exér-Idres revelam que o receio de um cito e o Partido. E, se êle, agora,
lev�ntamel?to das massas alem�� I

se ?e�id_ia a _apoia!' o Partido cOl�t�a Iobrigou Hinunler a, aumentar os ja o Exér-cito, e possivel que uma sena:

poderosos Guardas Negras c recru-I crise se desenvolva dentro em breve
tal' novos jovens fanáticos, afim de no seio da Alemanha.

Argentina exporta máquinas
para os Estados Unidas
Cleveland, Ohio, 12 (A. P.)

O sr. Eduardo Rochette, homem
de negócios argentino, que re
presenta cinco Companhias de
Ohio, em Buenos Aires, decla
rou que, conquanto a Argenti
na não tivesse cortado relações
com o "eixo", estava ajudando
o esforço bélico norte-america
no, com a exportação de má
quinas e ferramentas para os
Estados Unidos, sendo a pní
meira vez que máquinas dêste
tipo são importadas, da Argen
tina, pelos Estados Unidos.
Segundo as suas declarações

70 por cento da população ar
gentina é favorável à causa dos
Estados Unidos.

Paz sem escravidão
Estocolmo, 12 (R.) - "A

Suecia deseja a paz, porém,
não pelo preço de sua liberdade Rio, 11 (A. N.) - O Departamento de Imprensa e Propaganda dis-
_ declarou o sr. Per Edwin tribuiu aos jornais ó seguinte comunicado:

"O Lorde Brasileiro teve informação que o navio da sua frota
Skoeld, ministro da Defesa da "Alegrete" foi torpedeado e afundado no dia primeiro do corrente mês, A
Suecia. Essa declaração foi fei- por um submarino, quando em viagem para os Estados Unidos.
ta quando o ministro sueco alu- O refer-ido navio sní ra do Pará com 64 tripulantes, no dia 25 1'1('
dia aos numerosos vôos recen- maio, destinando-se a Nova Jersey e Nova York,

A tripulação, dividida em quatro baleeiras, foi toda salva.
temente empreendidos pelos Uma dessas embarcações com 19 náufragos, chegou a Porto Spain,
aviões germânicos sôbre terr-í-: no dia 4 do corrente; outra, também com 19 náufragos, quando pro
tório sueco. curava atingir o mesmo porto, foi localizada por um avião norte-

"Exigimos que os países be- americano e logo procurada por um destróier da mesma nacionali-
dade, que recolheu os seus tripulantes.ligerantes respeitem a nossa A terceira baleeira atingiu Laguayra, no dia 8 do corrente, com

neutralidade e nosso território 15 homens, que foram recolhidos pelo vapor costeiro "Solon", no

no ar. Nossas medidas de pre- dia 9, próximo à ilha Margarida.
--------------------------------------�--------�------

caução serão reforçadas"
concluiu o sr. Edwin Skoeld.

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Os

Antes de comprar

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirútglca da Faculdade
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologia

do Husnítat Humberto I, de Silo Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operação e sem !lôr .. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. por prece
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.--..-

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

veja os preços excepCionais de

Sobretudos-Gabardines-Ternos
na A MODELAR

o afundamento do «Alegrete»

SigilO da escrita comercial
o chefe da Fiscalização do

I
zado administrativamente o

Imposto sôbre Vendas baixou, funcionário que deixar de cum
ontem, a seguinte circular: prir esta determinação do
"De ordem do exmo. sr. dr. exmo. sr. dr. secretário da Fa

secretário da Fazenda, chama- zenda, embora saibamos que
mos a atenção dos srs. Iíscais até o presente momento não
para que observem o maior si- ocorreu um único administra
gilo sôbre tudo que lhe f'ôr da- tivamente funcional.
do conhecer em virtude de exa- Esclarecemos, ainda, que o
me procedido na escrita co- caso em apreço é considerado
mercial dos contribuintes sob crime por 'disposição expressa
sua jurisdição. do artigo 196-XII do Código

O fiscal tem o dever e I) di- Penal".
reito de examinar a escrita co- (Correio do Povo", de P. Ale-
mercial na parte referente às gre).
transações sujeitas ao impo-sto
sôbre vendas e consignações, Cabelos brancos 1 LOÇÃ.O
mas, tem, também, o dever de l\IARAVILHOSA !
manter o máximo sigilo ref'e-
rente ao segredo comercial que Forcados a combater
conhecer em razão de serviço. pelo nazismo

Se o comerciante tem o de- L o n d r e s, 12. (Associated
ver de apresentar sua escrita Press) - O govêrno polonês
para confronto com a escri ta no exílio recebeu informaçõesfiscal, tem, também, o direito seguras segundo as quais os
de exigir sigilo, por parte do cidadãos da Polônia ocidental
fisco, como lhe assistem com teriam sido forçados a alistar
referencia aos seus emprega- se nos exércitos do Reich. Essa
dos, quanto às partícularída- medida violenta está sendo
des de sua escrita comercial. considerada como um dos efei-
Assim, pois, cumpre-nos es- .tos da visita de Himmler àque-clarecer que será responsabili- la região. !

BRASIL I

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. :8 - 'Fone 1.467

S.A. PHILIPS do

,

Violento sentimento de
contra os italianos

ódio

UM ,PRODUTO *RÂUL LEITE*

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDI(jO

Centra a cubiça fascista
Moscou, 11 (Reuters) - Informações dignas de todo cré

dito, aquí recebidas, adiantam que desde há quatro semanas
os comissários especiais de Chamonix e de outras cidades da
alta Sabóia receberam ordens das autoridades de Vichí para
fazer evacuar as respectivas cidades, caso as tropas italianas
não mantenham a linha fronteiriça escolhida pelos fascistas
para tomar posse dos territórios franceses cobiçados pelo go
vêrno de Roma.

I,.STITUTO DE DIAGNOSTICO
VLINIVO J

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Suíça]

Berna, 11 (A. P.) - O segundo aniversário da entrada da Itália na

presente guerra, a 19 do corrente, veio encontrar o povo italiano des
provido de muita coisa e ainda acreditando nos cálculos de seus che
fes fascistas e, de certa maneira, dando ainda alguma fé às suas pré
dicas inflamadas

O Itália vê-se, presentemente, sem o seu famoso Império Colonial,
embora a imprensa fascista, no sexto aniversário da "fuadação do Irn
f,ério", 110 dia 9 de maio. tivesse estampado, em grandes caracteres e

cm todos os jornais, enormes manchettes, prognosticando que a Itália
e os italianos voltariam para a Etiópia ...

Depois de dois anos de guerra a Itália, e os exércitos de Mussolini
possuem pequeno, senão, nenhum prestígio. Foram os exércitos nazis
tas que tiveram que salvar a Itália na campanha da Grécia; foram as

tropas nazistas que tiveram de tornar a si a defesa das linhas italianas
11a própria Líbia Italiana; idem, no Balcãs. onde a esfera de influên
cia italiana está reduzida e onde mais soldados italianos morreram
neste último inverno do que em qualquer outra frente A própria Itália
está ocupada por tropas alemãs, tendo um cálculo recente orçado em

200 mil soldados alemães espalhados em pontos estratégicos da penín
sula, Os alemães, por seu lado, mandaram seus "turistas" à Itália, para
fazê-los trabalhar na indústria de armamentos e encomendaram mais
tropas italianas para serem mandadas para a Frente Oriental. Conse-
guiram também que Mussolini mandasse regressar 300.000 trabalhado-

N de ü I h
res italianos da Alemanha e os alemães esqueceram-se de mandar bus-

ot'lcl-a e u ti-ma ora cal" as tropas nazistas que estão na Itália ...

I�,' labo��ã:�i�o�ez:a�s:: de ::eerl�:od:i�:;t:atica::el;::c::t�:.a�aar: ';::�Dentro de poucos dias será inaugurada em Florianópolis tarem manter o ânimo interno, estão renovando a campanha pelas

A CASA METRÓPOLE�. "restituições" da Córsega e Nice. Mesmo que isso se consiga, a situa-

I
«A � ção interna do país não será alterada.

Os italianos, todavia, e apesar de tudo isso, ainda se sentem capa-
Com calçados para todo gôsto e todo preço.

-

zes de pjlheriar. Uma das anedotas que correm, diz que Mussolini tele ..

,:' V. S. também é convidado para visitar-nos sem com- grafou a Hitler, angustiosamente: "Mande alimentos com toda a pres

promisso. Não compre, pois; o 8tU calçado, sem apreciar: sa ", Recebeu a seguinte resposta: "Não temos mais alimentos. AperAttende a chamados t primeiro o sortimento de «A METRÓPOLElt, de Sabota & tem.o cin,!o". Mussolini então mandou outro telegrama a Hitler: "Man-

....;,1.;,4 " Silva, à rua João Pinto, 4. 26v·17 i de cintos •

D.: enças dos ouvidos, nariz e garganta, e

I I
dôres de cabeças rebeldes

ASSiS,.E�: pr��o��àS.Y;�����r?L.cia=----.----.----.; lista do Departamento de Saúde do Estado.

I Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Dr. Remigio Rua João Pinto - 7 (sobrado)
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

CONSULTORIO:

I',
i�ua Felire Schmidt=-Edlti
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 As 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
A v Hercilio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

Com prática nos hospltaís europeus
CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urtnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paufo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Campanarlo
Silo Paulo). Especlalízado em HI
gene e Saúde Ptíhllcll, pela Univer-
81dade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de íisioterania

Laboratório de microscopia e
análise elín ica

Rua Fernando Machado, I
Telefone 1.195

PlORIANOPOllS

�------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da CHnica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi.
cína e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

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

(Profs L. Bur khardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia á rua Esteves

I Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA

MÉDICA
CONSULTÓRIO:

Rua Trfljano. 33
Sob:-ado

horas

U 4 8 d- I CASAS ��:�i(�� vecnod��
m nevíO em Ias urn i casa? Procure Campo-

• tino Alves. Rua Deodoro 35
Em um pôrto da costa ocidental dos Estados Unidos, 11 30 \'-13

(United) - Foi entregue ao serviço um dos aviões de 10.000
toneladas, da denominada "Frota da Liberdade", assinalan
do-se notável progresso nas construções navais, já que a sua

entrega se verificou 48 dias após a colocação da quilha. Ante
ontem, a companhia construtora havia melhorado de três
dias o seu recorde anterior, ao entregar um cargueiro em

56 dias _

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

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

e F'arádíca,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Eurico Hosterno e Maria IBittencourl Hosterno
participam a parentes e co-

nhecidos seus o

naSCimen-,I
to de seu tilhinho
CHILDERICO

.

Fpolis., 3-6-942.

3v.-3

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V':_33
�.o:;�!ICIIiIIrII!U g,."

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 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.

DANIEL L DI PIETRO e
IRMA MUND DI PIETRO

participam a seus pa
rentes e conhecidos o
nascimento de sua
filhinha JOYCE.
Pnelts.. 7-6-19ft2

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

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

�,-==------=----------------
5 v.·3590

Representantes:
MACHADO & Cia.

Cão desaparecidoNo dia 5. tiesapareceu dá.
casa n-. 17 da sua Visco de
Ouro Preto um cAo de raçafi

basse+ ". de côr preta .com
coleira, pernas curtas e ore-
has g n.ndes. Atende por
, Bô b '). Serà gratificada a

pessoia qne o encontrar e o
levar à dita casa. 3v.-3

o ADVOGAfiO ACACJO MO-
REIRA comunica aos 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-Postal 110-Fone: 1277
------

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS
_r______ NARIZ, GARGANTA
Especiatista, assistente do Professor Sanson

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

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

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

AVISO AO POVO CATARINEHSE

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

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

de pinho, etc.
Rua João Pinto, 34

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

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu tas larlamente á tarde: das 15 ás 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

.

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Linha direta Porto Alegre- Florianópolis

------�------------....�
30v, 2 t

Empresa J�eger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Ftorianouoüs"

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas.

sacados e domingos
Aqente em FlorianoDolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 15 !_)E NOVEMBRO

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.)

Ora.

ICLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS
._ s,,_ .

Oovidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço VandalismOs híIIerianosDr. I-\RMINIO TAVARES Londres,11 (Reuters) --: A famosa cat�dr�l de São P.aulo•
sofreu danos de guerra avaliados em 150 mil libras esterlmas,(Assistente do prof. ôanson) d d 1

'

I E S Sh
.

di dArOMODACÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS segun o ec arou o venerave . . arpe, arqui- iacono e
� , Londres. O altar-mór e o órgão foram destruidos por uma

I Consultas 20$000 - Operações a combinar bomba, que atravessou a grande cúpola do norte, durante

I
Consultório: Rua João Pinto, 7 - TeI. 1461.-Residência 145à uma incursão inimiga, em abril de 1941.

Cêrca de 13.350 igrejas, paróquias e escolas foram des
truidas ou danificadas pelos ataques na área de Londres, se-

Dr. SAVAS LACERDA gundo os últimos dados.

;:-:?��·:;·:-:;.::.�,�,":;,.t1<:':�"�.�XX:::��.li.lD;:.E����§�-··-�-m"""·�...WiliD
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ausente Reu as - Pulôveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCI

durante o corrente
A-

mes .. 1i

«Aperlexn os cintos I»
«Mande cintos l»

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

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

CLINICA MÉDJCA
Moléstias internas de adultos e crta nças,

Consultório: Rua. Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426
Resídencía: Rua Visconde de Ouro Preto n, 64 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

ENNER
RUA DEODORO -- 33

Dr. AUCiUSTO DE PAULA Dj�etoéa��a��SP�:1
Florianopolis

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras ..
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Às 11 30 e das 5 horas em d eante. 1\.S 4a8. e

Sábados: Das 3 às 6 horas - Fone 1.644

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BRASILEIROS E RESERVISTAS DO EXÉRCITO
NACIONAL!

nQuereis �elhorar a vossa situação militar de Reservistade l CategorIa? '

Quere�s ser Caho e Sargento da Reserva de la Categoria?
. ,Q.uerels ,ser Especialista de ln Categoria (Sapador, _ Veterinàrio, Sa�de, C�n�utor de Boléa, Observação e Transmissoes Telefom�ta, RadIo-Telegrafista e Sinalisador?Ingre,ssal na;,,�ompanh�a, - Quadro do 14° B. C.! .MatrIculas aHltas, ate as 10,00 horas do dia 13 do corrente mês.

.

O BSE R V A ç Ã O:Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos (todos com a firma reconhecida):
..

1) - �testado de conduta passado pela autoridade policial da loca,bdade onde residir·,
l) - Certidão de idade;
3) - Consentimento do pai ou tutor (os que tiveremcompletado 18 anos não precisam apresentar êste documento).

}.
l

Nefandos processos japonesesNova Iorque, 11 �Por Nathan seado no qual o Secretário daBarkan, da AssOclated Press) Fazenda fez as seguintes de.
- Uma informação oficial pu- clarações à Imprensa:blicada em Washington de- "Há vários anos o Govêrnomonstra a má fé com que o norte-americano vem exigindogovêrno japonês tem agido do Japão que ponha termo ao
nos últimos dez anos. Os [apo- seu tráfico ilícito de substân
neses - segundo declaração cias narcóticas em territóriodo enviado especial do govêr- norte-americano; as queixasno americano, Harry J. Anslin- formuladas tiveram como res
ger - vêm tentando utilizar-se posta apenas simples e vagasdos tóxicos e narcóticos como desculpas. Assim, constatou -semeio de obter a degenerescên- a participação do govêrno j'sl_cia das populações da China, ponês, cuja cumplicidade se
do Manchucuo e, mesmo, dos tornou evidente. Um fato deve
Estados Unidos. ras denunciador dos injuriososMediante a introdução de desígnios japoneses foi o em
drogas entorpecentes nos paí- barque de grande carregamen
ses visados, o govêrno japonês to de tóxicos no'mesmo navio
preparava o ataque contra os em que viajava o príncipe Chi
mesmos, cavando, antes, por chibu, irmão do Imperador Hi
êste meio ignóbil, o debilita- rohito".
mento dos recursos morais da Certa vez aportou a Seattle
sociedade e o esgotamento fí- um carregamento de um mi
sico dos cidadãos. lhão de amostras de morfina,

O uso de narcóticos e drogas enviadas pela Emprêsa Farma
estupefacientes nesses territó- cêutica de Osaka, estabeleci
rios e, mesmo, nos Estados Uni- mento semi-oficial japonês.
dos forma parte de vasto e lon- "Os japoneses - declarou
go plano da política nacional afinal o sr. Anslinger - tent�japonesa, dirigido à conquista vam enve�enar a população
dos países que o Japão achava norte-americana com drogas
oportuno ocupar. nocivas. Durante vários anos
Há dez anos passados iniciou os navios guarda-costas do Go-

o Japão a guerra contra a Ci- vêrno estiver�m �tentos às che
vilização, mediante uma ofen- gadas de n�vlos Japonese.s, consiva que tinha como armas: tó- seguindo mterce�t�r dlver�osxicos e narcóticos. O Comissá- desembarques de OpIO, morfina
rio do Govêrno americano pre- e outras drogas de fórmula

. . '" . '"

parou. laborioso relatório, b3- partIcularmente mpolllca ....

-

Crédito Mútuo Predial
._------- --------- -_.--- -

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

Foi entregue as ;>restamistas Norm.a Menezes Reis e

Nadyr Reis residente em RIO do Sul: .

possuidora da caderneta n. 10 824 o premio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

Mais
18 DE JUNHO

um formidável sorteio rr-alizará 8 _Cré�ito Mú
tuo Predial, DO dia 18 de Junho (õa terra),

com prêmios DO valor de

6:250$000
vacile adquira já a s�a caderne.ta na sé de da
Crédito Mútuo Pr ediel à rua VIsconde-

de Ouro Preto n° 13.

Não

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

Con� ulte médica gratis !

1$000Contribuição apenas
L. --------���--I----

I Farmácia "Esperança)) I1

do Ifarmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

.

O
.'

e estrangeiras.--Homeopatlas.rogas necroners

PerFumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R C nselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

. M rcado frente à Casa Hcepcke),e 'FONE 1.642

Fogos AdrianillosI Para as festas Joaninas de Santo Antônio, São João,
___.__....... � São Pedro e Santana

3vs-2 ALEGRIA DA PETISADA

VELOCIDADE E NERVOSISMO
A civilização trouxe, a par de

muitos benefícios, também alguns
prejuizos para a humanidade. Nes
ta época da velocidade, nem todos
os pobres mortais conseguem ada
ptar-se às novas contingências tu-Imultosa� e :xhal�stivas da vida ..

Em
consequencia, reina um sem nume-

1'0 de vítimas, dando impressão de
verdadeira epidemia de nervosismo,
sobretudo nas grandes capitais.
Muitas vezes esse nervosismo .0-

corre em pessôas aparentemente sa

dias, mas com desordens do meta
bolismo celular. Para estes casos

basta, muitas vezes, o repouso de
algumas semanas, um regime ade
quado, ou mudança de clima para
corrigir o estado psiquico. Casos há,
entretanto, em que é suficiente, es-

I timular o metabolismo celular por
um medicamento fosfórico, para que
tudo entre nos eixos. Neste senti-
do, o melhor medicamento é o To
nofosf'an da Casa Bayer. Ele levanta
as energias perdidas, com o uso de
poucas injeções, fazendo desapare
cer as manifestações erroneamente
capituladas por "nervosismo ou

neurastenia" .

NARIZEN!M"�»:r) c"
� �--Bastam umas gotas ..•

e V. S. pode respirar!
"Desentupa" seu nariz! Como? Sim
plesmente pingando umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol. el� cada
narina. A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante
mucosidade, alivia a irritação, con

trai as membranas inchadas e faz
desaparecer essa sensação de entupi
mento. Va-tro-nol é o favorito mun
dial para aliviar resfriados nasais.

rlt;1l'llliel1;r,II
ADÃO MIRANDA

e

JOCELINA C. MIRANDA
participam aos parentes e

pessôas de sua relações o

nascimento de seu filho
WALTER

Fpolis., 8 - 6 - 1942

Jornaleiro morto pelo sôco
dum fascista

no, aplicando-lhe as penas me-
Rio, 11 (C. P.) Causou recidas.

profunda revolta em todos os Conquanto ainda foragido,
espiritos a brutal agressão so- Petucci dentro em pouco será
frida pelo inditoso jornaleiro detido e ver-se-à processar pelo
Raimundo Ferreira Maurício, brutal crime. No inquérito ins
mais conhecido na Estação Ba- taurado já foram ouvidas vá
rão de Mauá, onde apregoava rias. testemunhas, que fazem
e vendia diários que se editam contra Petucci as mais graves
nesta capital, pela alcunha de acusações.
"Aliado", dado o ardor com O corpo do inditoso jornalei
que defendia a causa da demo- 1'0 Raimundo Maurício já foi
cracia, agressão em consequên- necropsiado, tendo os médicos
cia da qual veio a falecer, dei- legistas atestado, como causa
xando viuva e quatro filhinhos mortis fratura do crânio com
menores. hemorragia meningo-encefáli-

O seu agressor Eugênio Pe- ca. Foi, como se vê, um soco

tucci, que lhe vibrou tremendo de ferro, que o infeliz recebeu
soco mortal, praticado o crime, dos punhos de Petucci.
fugiu. Rio, 11 - Realizou-se, com

Carregadores e motoristas, grande acompanhamento, o en-
de serviço na estação inicial da terro do jornaleiro conhecido
Leopoldina, revoltados ante a por "Aliado", dadas as suas
perspectiva da impunidade de convicções democráticas, e bru
Petucci solicitaram e obtiveram talmente assassinado a socos
do delegado especial da Ordem por um italiano partidário de
Politica e Social, capitão Ba- Mussolini. No subúrbio onde
tista Teixeira, imediatas pro- residia, os motoristas, que esti- Vai passar cinco
vidências contra o criminoso. mavam a inditosa vítima da sa-· anos entre gradesEm consequência dêsse pedido, nha de um fascista, tocaram a Chattanooga, 11 (United) _

foi aberto rigoroso inquérito buzina, demoradamente, em George W. Christians, dirigen
para apurar o crime de Eugê-l sinal de pesar. te dos elementos de tendência
nio Petucci, que é súdito ítalía- O italiano continua foragido. fascista, conhecidos por "cami-
asIllZ_IiíXJ*p,..* III s Wili!., sas brancas", foi condenado a• -

cinco anos de prisão, sendo a-CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA: cusado de ter incorrido no deli-
(Por correspondência). to de sedição, ao enviar cartas12 mezes de estudoe. Mensalidade mínima. !'reciso de agentes e re- às fôrças armadas, cujo conpresentantes em todas �s cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Pau)o teúdo, a juizo do govêrno, se

destinava a incitar a ínsubordi-

---------- Coléta de borracha

O
.. ..

S EE UU Washington, 11 (A. P.) - OS priSiOneirOS Japoneses no . • ���S!�l���iS�:o:�i:��re�es�a���Nova Iorque, - (Inter-Ame- serão empregados, na agrícul- está planejando uma campanharicana) - Muito diferentes do tura, em fábricas de conserva nacional para a coléta de todosmétodo das ditaduras, que in- e outros fabricando móveis pa- os fragmentos de borracha queternam os inimigos estrangei- ra as suas próprias vivendas. existem no país e acrescentouros, conservando-os inátivos Está também planeado um que um dos problemas, relacioatrás de vedações de arame I vasto programa de recreios, nados com a atual situação dafarpado ou arrebanhando-os incluindo campos para "base- gasolina e da borracha, foi oem brigadas de trabalhadores ball" e outros desp?rtos, assim fato de que não havia cálculosescravizados, é o método ame- como programas cínematogra- exatos sôbre o aproveitamentoricano em Owens Valley. ficos. dos fragmentos de borracha.A evacuação dos elementos Serão ali estabelecidos um I Respondendo a uma pergunta,considerados perigosos na Cos- liceu e uma escola primária; e declarou o presidente que a cota do Pacífico resultou numa um serviç� religio.so aos dO-!léta será voluntária, mas, semultidão de problemas, o prí- mmgos sera organizado para não obtiver completo êxito,meíro dos quais consistiu em aqueles que o desejarem. tornar-se-á compulsória ..encontrar local apropriado pa- A manutenção da ordem, nara onde levar aqueles elemen- área de Owens Valley, ficará
tos. Oficiais militares e civis a cargo dos próprios resíden
estudaram esta questão e vá- teso Alguns regulamentos se
rios comités percorreram os Es- rão afixados, um dos quaistados ocidentais em procura consistirá em proibir o regresde locais que reunissem as con- so ao território reservado a to
dições precisas para a sua re- dos aqueles que de lá se ausen
instalação. tarem. Owens Valley servirá
Decidiu-se montar centros como modelo de outros centros

de recepção e registo em locais identicos a estabelecer em di
onde as pessôas pudessem per- versas áreas.
manecer temporariamente, até
que sejam instalados definiti- Cabelos brancos � LOÇAOvamente durante o período da MARAVILHOSA !
guerra.

Os carpinteiros estão com-
pletando a toda a pressa, em
Owens Valley, moradias cons
truidas em série, cantinas, sa
las de recreio e lavanderias,
enquanto o Exército prepara
a evacuação, mooílízando edi
fícios apropriados para os cen
tros de recepção e registo.
Owens Valley, c mais moder

no "boom town" da California,é o melhor exemplo do que foi
possível fazer durante a primeira fáse da evacuacão da
população japonesa da Costa
do Pacífico. O local escolhido,
com uma área de 6.000 ares,
será o lar temporario de cerca
de 10.000 japoneses. Todos �li

Instituto Brasil -- EE. Unidos,
de Florianópolis

1.a CONVOCACÃO
De ordem do sr. Presidente, convoco os srs. sócios

para uma Assembléia Geral Extraordinária, a rea

lizar-se no próximo dia 13 (sábado), às 16 horas, na
séde social, à rua Artista Bittencourt, n. 2.

ORDEM DO DIA: I - Preenchimento de cargos
vagos na Diretoria e Conselho Consultivo; II - Refor
ma dos Estatutos.

A reunião exige o comparecimento de 2/3 do
número de associados.

Florianópolis, 11 de junho de 1942.
TELMO VIEIRA RIBEIRO, secretário em exercício.

3 v.-1

Dr. ALDO ÂVILA IDA LUZ

I
ADVOGADO

Rua 'Vidal Ramos, n-. 30
.

Figueirense F. ,1
J,

CONVITe
De ordem do senhor Presi

dente tenho a subida honra
. de convidar 0<; senhores só
cios dêste clube, Imprensa e
Diretores dos Culbes Espor
tivos desta Capital para assis-

I
tirem à Sessão Solene, que
será res lizada em nossa sé
de social à rua Cons. Mafra
n-. 9 (sobrado), no dia 12. do
corrente (Sexta feira), às 19 e
30 horas, em comemoração
à passagem do 21 ° aniversá
rio de sua fundação.
Secretaria do Figuerense F.
(". 9 de junho de 1942.
OSCAR ABR '\HAM, secretá
rio geral.

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

Esteves Junior. 48.

m1tmlJ
fN.�.................... _
'.a .

tr 's 'TC r ce._

Comprai na CP. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Contrôle de ônibus
Washington, 11 (A. P.)

O Bureau de Transporte de
Defesa assumiu o contrôle de
todos os ônibus inter-urbanos,
mantendo, embora, a extensão
de todas as linhas atuais. O
serviço expresso foi eliminado.
Depois do dia IOde julho ne
nhum ônibus poderá ser utili
zado com o fim de servir a par
tidas de golf, corridas de cava
los ou outras diversões.

nação.

Empregado de
escritório

Precisa-se de um empre
gado que tenha conhecimen
tos para auxiliar de escritó
rio de represerrtoções comer
ciais. Informações na gerên
cia do ESTADO. 15vslS

COMUNIDADE DA CAMPANHA
DO FÓLE

383
foi O número de aviões abatidos
durante o mês de Maio p.p.

Encontra-se -à venda no

Ar:mazetn Kolzias
42 -- Rua Conselheiro Mafra -- 42

Machado & Cia.
Agências e

Representações
Calx. pOltal - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gentel nOI princip.l.

muncípio. do Est.do.
17P.

IOFIL
Para limpar metal

• e cristais
PRATICO e

ECONÔMICO
V'-29

Produtos CATEDRAL
á venda na F'ARMACIA ESPERANÇARua Conselheiro Mofra. 4 e 5 - FONE 1.6U

(Defronte à casa Heepckel

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agradecimento e Missa Vida Esportiva
c H Riachuelo

t
Viuva Mônica Siqueira da Cunha, A filhos, genros, noras e . •

netos do sempre lembrado ANTONIO FERREIRA DA Ocorreu, ontem, o 27°. am

. "__________ CUNHA, agradecem, sinceramente, a todos que manifes- versá rio da valorosa entidade
.)

II
Era o próprio filho! taram seu pesar, quando do falecimento de seu esposo, náutica barriga verde C. N.

S
·

I
- pai, sogro e avô; estendem êsses agradecimentos aos ilus- Riachuelo, nome já famoso nos

Gela
.

M II A d anais do remo catarinense.. Lisboa, 12 (A. P.) - José Re- tres facultativos drs. Djalma oe mann e ugusto e

I I. ' Concorrendo várias" vezes aolzende Ramos, bombeiro volun- Paula pelo desvelo com que o trataram.. _nproveitam, ta.mbem,.

Ih f dâ I d lado das mais valorosas guarni-tário, atirou-se no rio Tejo, o ensejo que se es o erece para convi a- os para a missa e
-----

em Pocobispo, arriscando a vi- 7.° dia, a realizar-se, segunda-feira próxima, dia 15, às 7.30 hc- ções nàuticas catarinenses, êle
I

C d 1 M 1- lt d S C
_

d J
' soube destacar-se por seu apuroda para salvar uma criança de ras, na ate ra etropo itana, n,o a ar o '. oraçao. e_ esus.

quatro anos. Depois de chegar A todos que comparecerem a esse ato de piedade cristã o seu e cavalheirismo desportivo jamais
à praia, o salvador reconheceu eterno reconhecimento. 2 v.-1 desmentidos, grangeando aplau-

------------------------ --- - sos sem conta e honras sem nú-

rl��o� criança era seu próprio V O N C U R S O PARA P O S T A L 1ST A mero.

O C. R. Riachuelo já cons
Prática de Serviço Postal. titue uma tradição no esporte

Rádio: Telegrafia - Electricidade 1 Explicadores: Octávio Marques Guimarães, Christóvão I náutico catarinense, _ infelizmen
AULAS NOTURNAS, Início dia

I
Nunes Pires e Alberto Veiga de Faria. I

te, hoje em dia, tão falto de
2 de Junho-Rua João Pinto, Inscrições e informações: Dias 11 e 12, das 17 ás 18 hs. entusiasmo. Embora tardiamente

13, Sobrado. - Rua Vidal Ramos - (Casa Paroquial). o "Estado esportivo" cumpri-

o tralado anglo - russo - yankeeSegundo acaba de ser divulgado, foi assinado um tra
tado de amizade e ajuda-mútua entre a Grã-Bretanha, os Es
tados Unidos e a Rússia, com o solene compromisso de se abrir
nova "frente", na Europa, antes do fim de 1942.

Cada um dêsses países se obriga a auxiliar os outros
militar e economicamente, a não assinar paz em separado e a

não firmar nova aliança sem consultar os demais.
O tratado terá a duração de 20 anos e não obriga à

Rússia a lutar contra o Japão, na presente guerra.:
Foi assinado em Londres a 26 de maio pelo sr. Molotov,

encarregado dos negócios exteriores dos Sovietes, e posterior
mente em Washington, pelo mesmo sr. Molotov, que, tendo feito
sob absoluto sigilo essas viagens, já regressou a Moscou.

Jurnalista pago por dinheiro alemão
Buenos Aires, 12 (Assodated Press) - Informa-se que I)

capítão lUanoel llIiranda Duran, oficial reformado do exército
íll'�'elltin() e que era eomeutador milítar favorável ao Eixo no

jornal "EI Pampero ", está a camluho de Berlim, a couvlte do

g'o,'êruo alemão para visitar o "iront" russo. Duran embarcou
no dia 10 do corrente no navio espanhol "CaJJO de Hornos ",
neredítando-se que êle atuará no rádio oficial alemão durante I
íwa estada em Berlim. Informou-se ainda que Duran realizará
uma missão como delegado do ministério da Guerra, 110 sentído
de Investigar fi produção de munições da Espanha tendo em

vístu a. posalblllâade de que êste país possa vír a ser fonte de
abastecimento de material bélico para o exército <ln Argentina.

rJe)"í-{Gru-'"D-AI TX
I

Agente autorizado da S.A. PHILlPS do BRASIL
Faz ciente a todos os seus amigos clientes e ao público,
em geral, de que se acham em exposição à rua Felipe

I
Schmidt (Edifício Amélia Neto) os afamados rádios
"PHILIPS" e refrigeradores "KELVINATOR", produtos
distribuidos no país pela S.A. PHILIPS do BRASIL.

Outrossim, comunica que o seu escritório e Oficina
Técnica permanecem, ainda, à rua Conselheiro Mafra

In.> 10 (1.0 andar). - Fone 1201.
�m. � .� ___

Os alemães apertam o BIGE'
Lisbôa, 12 (Associated P.ress) - Nos círculos marítimos

nada se sabe sôbre fi partida do paquete brasileiro "Bagé",
uma vez que os alemães se opõem a que o navio receba qual
quer carga ou quaisquer passageiros além dos diplomatas sul
americanos chegados da Itália e respectivas bagagens.

Seja de que
origem fôr '"

é sePllpre aliviado
com o uso deis

VERDADEIRAS

PASTILHAS VALDA':.�
vendidas só em c o ix c s

\. com o nome ter

4VA_�DA/!'. Lice nço do D. N. S. P. N° 186
0"..'1) • de 26 de Fevereiro �.

-I1.�1 de 1935 or:!)" �.

hOI 0.002, EucalyplOI O.

rV1da".a:.:.

Fazem anos hoje:
A prendada senhorita Laura

Cardoso, filha do sr. Manuel
Felix Cardoso;
-- o sr. Antônio Bessa, nosso

colega de imprensa;
- a exma. sra. d. Vera Bar

bosa Born Mafra, esposa do sr.

dr. Mário Mafra;
- a exma. sra. d. Luiza Rihl,

esposa do sr. Norberto Rihl;
- a exma. sra. d. Córa Oli

veira Santos, esposa do sr. farm.
Eduardo Santos;

- o sr. prof. Mário O. Goeld
ner;

- a gentil senhorita Maria
Aparecida, filha do sr. Antônio
Acióli Carneiro;

- a graciosa senhorita Neli,
filha do sr. Newton Macuco;

- o sr. dr. Júlio Tietzmann;
- a prendada senhorita Maria

de Lurdes Jaques.

�.�_��I��r�n���--���tr�I����d���o!�.-IOrqu�, IEcos e Notícias

t i I Ato re:nte do sr. presidente
i da República nomeou, para

j I exercer em comissão o cargo de

I superintendente do Porto do Rio
de Janeiro, o nosso ilustre conter
râneo sr./ngenheiro Francisco

Benjarnirjr Gallotti.*
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--Narina Greco, c grande estr�a do' 'lVIetr;p"õlitan" ,�m dos mais notáveis sopra
nos da atualidade. dará, amanhã, dia 13. seu grande concerto em Florianópolis.

O Lira Tênis Clube, concretizando mais uma das suas aspirações, apresen
tará aos seus associados a bela e gloriosa artista.

E' o seguinte o programa do concerto;
I - Spirate, pur spirate

Vai che sapete
Ah! pedido spergiuro

II - Because
La Jota
Ouvre ton cCBur
Vendetta (Op. Maria Tudor)

III - Nebbie
Colombeta
Un bel di vedremo (Op. Butterfly)

Donaudy
Mozart
Beethoven

- G. d'Dardelot
- M. de FalIa
- Bizet

Carlos Gomes
O. Rispighi
Buzzi-Peccia
Puccini

Miss Narina Greco, a pedido, concederá "bis" e "extra-programa". Após o

concêrto, assistirá às dansas, permanecendo na "soirée".

INGRESSOS (Mesas) à venda na Relojoaria Moritz (exclusivamente para
s6cios do Clube).

Cartazes do dia.
menta-o.

--o.-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 7,30 horas

SergiO PanineNoivados:
Com a prendada senhorita Com Francois Rosay, Pierre

Irscí, filha do sr. José Gene- Renoir e Sylvia Bataille
rosa Fe!isbino, residente em Ja-
raguá do Sul, ajustou núpcias' Complemento Nacional (D.F.B.)
o sr. Rúi Azevedo.

....... -

'I de Setembro 19ftl
CASA MISCELANEA, distribui- Preços: 2$000, 1$500 e 1$000

dora dos Rádios R. C. A. Victor, Imp. até 14 anos
:Yávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

A renda do Fla·Flu
Rio, 12- O 10. FIa Flu do

ano registou a maior reuda a

t(: agora, isto é, 134:464$000.
Dedzuidas todas as despesas,

tocou a cada clube a .impotrãn
cia líquida de 51:112$600.
Ao juiz da partida, José Fer

reira Lemos - Juca - coube a

polpuda imp;rtância de 1 :189$000
I

Ao Vasco, que era o dono do

O preto que tlenha a campo, e à F, M. F. os 6 por
cento, ou sejam 7:121$900, a

alma branca ca�� ��. selos foram pagos ...
Com Estrelita Castro e 12:224$9001

Roberto Tey ---------------------------

Complemento Nacional (D.F.B.) ALUGA-SE
Cinearte n' 10 Para família de tratamento

aluga-se.3 Avenida Mauro
Ramos n-, 156, um prédio de
2 Pavimentos, com garage,

j Informações pelo telephone
n-. 1658,

Dentro em breve, será inau
gurado, na Casa dos Poveiros,
associação portuguesa do Rio de
Janeiro, o busto do famoso es

critor lusitano Eça de Queiroz,
oferta de seu presidente, sr.

Ernâni Lopes Venâncio. Para
a inauguração do referido busto,
pensa a Diretoria da conhecida
associação realizar uma confe
rência sobre o imortal criador
de Fradique Mendes.

*

Subscrito pelo sr. professor
Osní Paulino da Silva e em no

me do corpo docente e discente
do G. E. "Cruz e Sousa», de
Tijucas, recebemos ofício agra
decendo a nota dêste diário com

respeito ao testival realizado
por alunos daquele estabeleci
mento no Cine «Império», do
Estreito, em benefício de sua

Caixa Escolar .

---o.-

IMPERIAL
FONE 1581 -A's 7,30 horas

Apresentação da super produção
lírica contendo trechos das

Operas: «Guarany», «Barbeiro
de Sevilha" e "Lucia de

Lamermour"

Cumpra-se o destino
Com R. Massardi (soprano) P.
Mirassov (tenor) V. Damiani

Cbaritono)
Complemento Nacional (D.F.B.)

RODONIA
O Tesouro do Capitão KIDD

(short)
Preç08:2$00o e 1$500

Livre de Centura
4----..-_.,1._

*
O " Diário Oficial " da Uni-

ão publicou, a 4 do corrente, à
página 9.149, edital de concor

rência administrativa para as o

bras complementares da Estação
Experimental de Rio Caçador,
em nosso Estado. Para êsse e

dital chamamos a atenção dos
interessados.

•

Em cerimônia presidida pelo
ministro Salgado Filho, toram
entregues, dia 8, ao Aéreo- Clubes
de Blumenau e A raxá os aviões
de treinamento que lhes foram
destinados com essas duas novas

doações à campanha de aviação.
O batismo efetuou-seno Aeropor
to Santos Dumont, com nurne :

rosa assistência, principalmente
de advogados e engenheiros,
porque os aviões receberam os

nomes,respectivamente, de"Con
selheiro Lafayette" e' 'João Tei
xeira Soares".

EUCLIDES SILVA Iparticipa ii seus parentes
e amigos o contrato de
casamento de sua filha

II
Eloá com o sr, sargento
CeUno Pires Camargo.
CXXXJt.CXXlDDDODOCllDcaxJOCDCOCOOIXIJOOCXJIXJDOa

CELINO e ELO!

Iapresentam-se noivos.
FllOlis., 7-6- 9ft2

3v.-1
Cabelos brancos 1 LOÇÃO

MARAVILHOSA!

A's 7,30 horas

Os ladrões em ac:ão
Dois indivíduos desconhecidos

apossaram-se ontem do auto
móvel particular do sr. cons

trutor Teodoro Brüggemann,
quando o carro se achava parado
diante da residência do sr. Or
lando Fernandes. Na tentativa
de ganhar, talvez, o continente,
passavam por debaixo da Ponte
Hercílio Luz, quando cairam
num buraco, donde a sua impe
rrcia não os deixou retirar O

automóvel, que, ali, mais tarde,
foi encontrado pela polícia.

ÚLTIMA HORA
Bír-el-Hachen (Líbia) , que era

defendida pelos Pranceses-Lívres,
caíu, ontem, depois de j(j dias de
consecutivos assaltos.

.

Os japoneses admitem haver per
(lido 2 porta-avíões na batalha aé-
1'o·na."al ele Mjd\�ay.
Já sobe a 362 o número de exe

cuções, na Checoslováquia, lJ01' mo
tivo do atentado c,ontra Heydrích,
Milhares de habitantes do Ruhr,

- Essen e Colonia, - estão che
gando ao sul da. Alemanha.
Calcula-se que, até agora, 140 mil

polacos foram imolados pelos na

zistas; 1.500.0()() foram enviados pa
ra trabalhos forçados na Alema
nha, e 2.400.000 expulsos dos seus
lares.

Três generais republicanos es

panhóis, que se acham no México,
inclusive o gral, Miaja, heróico de
fensor de Madri, ofereceram os
seus serviços ao govêrno mexíca
no.

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


