
Grande incêndIo em
Bruxelas

Londres, 20 (U. P.) - Se
gundo informações recebidas
de fonte particular, pelo govêr
no belga, há poucos dias esta
lou um incêndio de grandes
proporções nos depósitos de um
dique de Bruxelas, conhecido
pelo nome de "Quai du Stea
mer", que se acredita tenha si
do provocado por saboteadores.
O fogo se originoll_em um depósito de materiais inflamáveis,
que ficou completaA.ente des
truido, estendendo-se em se
guida aos demais galpões, onde
explodiram numerosos tambo
res de petróleo.

Os bombeiros demoraram 19
horas para dominar as chamas.

Caspa � LOÇÃO MARAVI·
LHOSA 1

Morre mais um algoz da
humanidade

,
j

Zurique, 20 (R.) .- Despa
chos de Berlim informam que
faleceu em Munique, depois de.
prolongada moléstia, o gral.
Huéhlein, especialista alemão
em transportes, e um dos mais
antigos partidários de Adolf
Hitler.
Berna, 20 (R.) - O general

Huehlein, cuja morte acaba
de ser anunciada era muito
conhecido antes da guerra co
mo o líder nazista "de todos
os esportes".
Há quatro anos bateu um

record cobrindo as 356 milhas
de Berlim a Munique de auto
moveI em quatro e meia horas.

TOSSE � . BRONCHITESê?. / .
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�lIMINA! FORTALECE}
Restrições às atividades

pugilísticas de Jóe Louis
Washington, 20 (A. P.) -

O secretário da Guerra, sr.

Stimson declarou, hoje, na en-
, .

trevista coletiva com os Jorna-
listas, que ° campeão mundial
de box, Joe Louis, o qual, como
se sabe está incorporado ao

Exércit�, não poderá fazer. de
monstrações públicas no r�ng,
a não ser as que forem realiza
das extritamente para as for
ças armadas, enquanto não
completar o seu treinamento
militar básico.
O treinamento militar nor

mal exige de três a quatro me

ses.

Faleceu monsenhor
Júlio Maria

Recife, 20 (A. N.) - Faleceu
na cidade de Itambé, neste Es
tado monsenhor Júlio Maria

que,'desde 1838 exercia as fun

ções de pároco, sendo grande
mente estimado.

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

��.;r:..
\�,', !

Caiu em' 'poder ·dos
«arrlarelos» ,

washíngton, 20 (A. P.) -

O Departamento. da Guer�� a

nuncia ter rscebido a notifica
cão oficial d�;:que o major Pa
trick Sinnot� Deyereux, que
comandou o�,.'fuzileiros navais
norte-americanos na heróica
defesa da ilhà-.Wake; está pri-
sioneiro dos japoneses.

IANO XXVIII Florianópolis - Sábado. 20 :1e Junho de 1942 N. 8566

o que o Chile quer
Santiago, 20 (A. P.) - Se

gundo informações de fontes
autorizadas, o Chile pretende
pedir aos Estados Unidos que
tomem a seu cargo o transporte
de carregamentos chilenos no

mar das Antilhas, para evitar
que os navios mercantes chile
nos tenham que enfrentar os

riscos da guerra submarina
sem restrições, anunciada pela
Alemanha.

Deixarão Shanghai os
diplomatas brasileiros

Sobre as relacões
entre a Finlândia e o

Vaticano

Não há tempo a perder na

criação de segundo « front»
Moscou, 20 (A. P.) - Uma

irradiação da emissora local,
especialmente dirigida para a

América do Norte, insistiu em

que "não há tempo a perder
na criação do segundo ":front"
na Europa, nem deve ser dada Menos umao inimigo qualquer oportuní- Zurique, 20 (Reuters) _ Odade de poder manobrar".

coronel Fritz Doensch, mem-
- "O inimigo - disse a no-

bro do Estado Maior da Luftta irradiada - está apelando waffe e chefe do Departamentopara o tempo, afim de adiar o
do Ministério do Ar, alemão,seu castigo. É preciso não lhe
morreu em ação, diz a agênciadar êsse tempo". oficial alemã. Como comandan-

Rádio: Telegrafia - Electricidade

I
te de um esquadrão aéreo, a

AULAS NOTURNAS, Início dia crescenta a notícia, o coronel
2 de Junho-Rua João Pinto, distinguiu-se por meio de vá-

13, Sobrado. rios ataques bem sucedidos.

Ação conjunta das nações unidas no AlascaVitória, Canadá 20 (A. P.) - o tenente-coronel Kenneth
Stuart, chefe do Estado Maior do Exército Canadense, decla
rou que várias esquadrilhas das Fôrças Reais Aéreas do Ca
nadá e unidades anti-aéreas do Exército Canadense, estão há
alguns dias, em ação conjunta com as fôrças norte-america
nas no território do Alasca.

«Voaram)) para (;orfú ••• ,

Londres, 20 (U. P.) - O redator naval do "Daily Mail" diz que,
'segundo informações da Real Fôrça Aérea do Cairo, chegadas ontem
'á noite; a divisão naval italiana que interveio nas recentes operações,
foi vista pela última vez navegando rumo a Corfú, o que parece indicar
que o couraçado atingido pelos aviões aliados está tão avariado que
não foi possível levá-lo para a base de Tarento.

Acrescenta o redator que os reconhecimentos aéreos permitiram
estabelecer que a divisão naval é constituida por 15 navios, compre
endendo 2 couraçados da classe do "Cavour", 2 cruzadores pesados
de dez mil toneladas, 1 cruzador ligeiro e 10 destroyers".

Antes de comprar

o cccomité misterioso» Shangai, 20 (H. T.) - O paquete italiano "Conte Verde"
Londres, 20 (Reuters) _ O deixará Shangai no dia 24 do corrente, rumo a Lourenço Mar

chamado "comité misterioso" ques, com 636 repatriados, entre os quais 155 diplomatas e

que trata do extermínio de ati- func�o�ários consulares da .China ocupad�, compreendendo 11
vídades quinta-colunistas na brasll,eI�'os, 131 norte-amertcanos, 6 mexicanos, 4 canadenses
Grã-Bretanha, e era presidido e 3 aúditos d� Guatema�a. _ ., .

. coaté aquí por Lord Swinton, I. OS demaís passage�ros s�o CIVIS evacuados das dIVeISa",
ficará agora sob a presidência CIdades ocupadas. da Cluna. FIguram entre os mesmos 13 pro-
de Duff Cooper, - tal fáto I

cedentes d,e Mallll�a. '.

foi anunciado na Câmara dos I Nos cIrculos ligados ao consulado da Suíça revelou-se que
Comuns, pelo vice-primeiro h�:,ia �ive�so? '.'casos duvidosos" e que poderiam ocorrer mo-

ministro Attlee, hoje, adíantan- dIfIcaço�s a última hora.
. . •. .

do ao mesmo tempo que Swin- A 1.Ista completa dos p_assageIros so �era publicada depois
ton fôra nomeado ministro- da partida do navio, que nao transportara nenhum súdito brt

presidente, na Africa Oriental. tânico. ,?s ingleses se,;ão e_vacuados mais tarde.
.

Muitos deverão estar lem- O Comte Verde esta ancorado em Shangaí desde a en-

brados que o comité aludido t�ada �a Itália na guerra, mas deix�Hi êste porto há poucos
recebeu a denominação de mís- dias afim de receber reparos no Japão. .

terioso por que, ao anunciar O paquete regressará a Shangai no dia 21 ou 22 do cor-

sua fundação, em agosto de rente.

1940, o sr. Churchill se negou a -.---- _

declarar quais eram as fun
ções do mesmo, e a revelar,
também, os nomes dos mem
bros a ela pertencentes.

NOiva Iorque, (U. P.) - A
emissora de Berlim anunciou
ter sabido, através de informa
ções procedentes do Vaticano,
que a Santa Sé vê com simpatia
os desejos da Finlândia de esta
belecer relações diplomáticas
com o Vaticano, embora naque
le país somente existam 2.000
católicos.
CASA MISCELANEA" distribui

dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

veja os preços excepcionais de

Sobretudos-Gabardines-Ternos
na A MODELAR

Os projetos de Ghandi
Wardha, 20 (Reuters) - "Tenho em mente um tratado en

tre as Nações Unidas e a Índia para a defesa da China contra a

agressão japonesa" - declarou Ghandi, hoje, em entrevista
especial para a "Reuters".

"Não póde haver limite para aquilo que uma Índia amiga
e independente possa fazer" - .acrescentou.

,

Ghandi ampliou sua alusão anterior de que hão punha ob
jeção à presença de tropas britânicas e norte-americanas ,na
Índia dizendo: "Havendo boa vontade mútua, o tratado prote
geria a dignidade humna e os direitos por outros meios que
não o recurso das armas" , pois isto envolveria a competição na
capacidade para realizar o maior morticínio.

Desejo que a opinião pública britânica compreenda que a
independência da Índia modificará o caráter da causa aliada
e assegurará uma vitória mais rápida".

Firmas do Esfado

Morreu enregelado na frente
russa um filho de Doriot

Paris, 20 (A. P.) - Irradia
ções alemãs - "Faleceu na
frente russa, após terem fica
do enregeladas suas duas
mãos, no inverno passado, o

jovem François Sabiani, filho
do jornalista e político Jacques
Doriot, chefe das forças políti
cas francesas que defendem a

colaboração ilimitada com a
Alemanha.
François Sabiani alistara-se

nas forças "voluntárias", antí
soviéticas em Marselha e se

guira logo para a frente russa.
Em fevereiro passado fora da
do como "em vias de restabe
lecimento", mas teria surgido,
depois, a gangrena, a que su
cumbira o filho do leader co
laboracionista francês".

do Inferior
Atendemos com
regularizações,

livros,

presteza serviços
registro de firmas,
petições, etc.

de
de

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

CABELEIREIRO « FANTASMA»
Pascagoula, Mississipi, 20 (U. P.) -- A polícia destacou

seis de seus melhores agentes e ofereceu uma recompensa de Caspa � LOÇÃO MARAVI.300 dólares pela prisão do "cabeleireiro fantasma", que pene- LHOSA!tra, durante a noite, nas casas desta localiadde, munido de
grandes tesouras, com as quais corta os cabelos de suas vítí- Vitimados pelo
mas, sem molestá-las, e se retira tão misteriosamente como terror nazistaentrou, sem roubar coisa alguma.

Na semana passada, repetiu por três vezes sua fçanha sem Londres, 20 (A. P.) - O go-
que as pessôas por êle escolhidas despertassem, sequer. vêrno polonês informa que os

Dizem os policiais que tão misteriosamente como sua iden - alemães prenderam 13.500 ofi
tidade é a causa que impele o "fantasma" a praticar êsses de- cíaís poloneses, durante uma
litos. série de "medidas especiais de

luto-proteção", em consequên
cía do assassinato de Heydrich.
O comandante dos camisas

pardas, Krueger, foi nomeado
secretário de Estado especial
oara auxiliar o governador
Tranck.
Uma das suas primeiras me

lidas foi a prisão de 10.000 ofi
�iais da reserva poloneses. ..

3.500 oficiais foram presos no
';erritório polonês incorporado
10 Reich. Dêstes, muitos foram
'uzílados como "inimigos dos
alemães".

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Ex-interno da cadeira de CHnica Cirúrgica da Faculdade
de Medicioa. Ex-estagiário do serviço de Proctologia

do Hospital Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operação e sem dõr. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno de
tratamento da GONORRÉIA CRONICA, no homem e na mulher, P9r proce
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulaçao e lníre
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Merreles, 18. - Tel. 1663.
RESIDÊNCIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 160i.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�nho CreDsotado
"SILVEIRA"

Grlnd. T6nico

Condenado à morte um equatoriano
Kito, 20 (H. T.) - A chancelaria recebeu comunicação, do

cônsul do Equador em Marselha, informando que as autoridades
alemãs da zona ocupada da França condenaram à morte o e

quatoriano Ballen de Guzman, por haver o mesmo insinuad_o a

conveniência de que o Equador subscreva os pactos dos paises
democráticos. A chancelaria fez gestões imediatas por intermé
dio do seu representante na Suiça e do ministro da Espanha nes

ta capital, afim de obter a liberdade do mencionado equatoria
no.

Foi «expiar» a situação
internacional

Nova Delhi, 20 (R.) - A rá
dio de Tóquio revelou que o sr.
Naotake Sato, novo embaixa
dor japonês na Rússia, visitou
o vice-comissário do Exterior
russo, ontem, tendo com o mes
mo conferenciado a respeito da
situação internacional.

O embaixador nipônico deve
rá partir, hoje, de avião, para
Moscou, acmpanhado por seis
altos funcionários da embaixa
da japonesa.

o POVO chinês não depurá as armas
Londres, 20 (R.) - Uma nova garantia de que o .povo chinês

A
não

deporá as armas foi dada pelo em�aIxador da China [unto a� governo
br'itânico sr. Wellington Koo, no discurso que pronunciou hoje, por o

casião d� almoço oferecido cm sua honra! nes,tl_l capital, .

Referindo-se á concentração do poder�o_ l1nl!tll:r mpornco cOJ?-tra o

seu país numa tentativa de obter uma decisão rápida, o sr. Wellington
Koo dis�e: .,Apesar das provações e das maiores dificuldades, há, mais
tle cinco anos que lutan�os sozin�os, sem descanso e s�m esmorecrmen

to, contra o invasor. HOJe, os dois-terços �o mundo. estao .ao no_:;so lado
no combate pela liberdade:, e portanto, existem muito mais razoes para
não abandonarmos a luta .

Serrano Suner vai ser
recebido pelo Papa
Madrí,20 (U. P.) - Um des

pacho de Roma recebido hoje
I pela Agência Espanhola infor
ma que o ministro das Relações
Exteriores, sr. Serrano Sufier,
será recebido em audiência pri ..

vada pelo Papa Pio XII.

�E SÓLIDA PARA U�A{1t; 1ST Ê N C I A S A O I A

A Venezuela vai vender navios
italianos

Caracas, 20 (A. P.) - Estão
progredindo as negociações pa
ra a venda, pela Venezuela,i aos E. Unidos, dos vários na
vios italianos danificados por
sabotagem de seus próprios
tripulantes em Puerto Ca,bello.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As Criancas I"

INDICADOR MEDICO
INSTITUTO DE OJA6NOSTICO

CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prátíca nos hospitais europeu!
CHnlca médíca em geral, pediatria,
deençae do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnario do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlología Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Oamneuarlo
São Paulo). Especíallzado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clin ica

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

Dôres no Ventre, Mau Hálito, Língua Suja, Indigestão,
Consequências da Prisão de Ventre

As crianças adoecem muito facilmente do estômago e intestinos,
Basta, às vezes, que mastiguem mal a comida ou cômam de

pressa e fóra de horas para que tenham indigestão, dôres no ven

tre, moleza, arrepios, calafrios, tonturas, mau hálito, dôres de ca

beça, vontade de vomitar, língua suja e até lebre.
Convem dar Ventre-Livre sem demora.

Ventre-Livre é um remédio brando e suave, de gôsto agradá
vel, que as crianças tomam sempre com prazer.
Ventre-Livre é o remédio indicado para combater a prisão de

ventre e suas consequências: mau hálito, língua suja, indigestão,
dôres de barriga e outros desarran ias do estômago e intestinos.

..,�... ""_=6.4 w. �e�."'l"'la_V_e_n..t_r_e_-..L_iV...r_e_s_e_m_p_r_e_e_m_c_a...s.a· 1
Coman�:�nte fe�linino do exército norte-americano

RIlI! Fernando Machado, fi
Telefone 1.Hl5

PI, ORIANOPOLI�
-_._---------

------------------------�

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellrnag,n, Ricardo Gotts
mann e Aurélio Rotol�(

Dr. Z. DE LINS
Washington, 18 (De Ruth i sempenhado contam com sua NEVES

Cowan, da Associated Press) -' Seus genitores são membros grande inteligência, que de ..

Para o posto de Chefe Supremo da alta sociedade do Texas, monstra nos momentos precí- I
Ex-assistente da Clínica

do Corpo Feminino Auxiliar do sendo seu pai advogado famo- sos. Sua energia nos postos de Ginecológica da Facul-
Exército norte-americano, aca- soo Seus estudos de humaní- mando a qualifica substituta dade Nacional de Medi-
ba de ser nomeada a senhora, dades efetuou-se no Colégio para o homem mais rijo; Du- cíns e do Hospital Psi-
Oveta Hobby. Mary Hardin, passando em se- rante o ano de 1939 encontra- quiátrico do Rio de
O cargo compreende tam- guida à Universidade do Te- va-se em Boston, no desempe- Janeiro.

bém a categoria militar de xas, onde concluiu o curso de nho do cargo de consultora CONSULTO�IO: R. Tra-
comandante do Exército. },'1 Direito. Pouco depois de sua Jurídica da Municipalidade.

III
jan o 33. Das 13 às 15 hs

nova comandante é esposa dr' formatura constituiu-se a prí- No ano seguinte, 1940, con- RE�IDÊNCIA:
DOENÇAS DOS OLHOSex-governador do Estado dr me ira mulher a ter assento no traiu matrimônio com William Rua Tr a jano , 55. '!'

Texas, William Hobby. Parlamento Estadual, como Pettus Hobby, governador do

I
Curso de Ape: r I\:u/. meuto e LODt;!8 Práuca no Rio de Janeiro

O novo cargo que OCUp8 consultora jurídica da oa- Estado por dois períodos con-I-----III'iIClI_------;,'. Consultas diariamente pea�alamrdae�.hdãa:sdals51àoS áls81h2orhaOsrasatualmente a senhora Hobb,' mara. secutivos, em cujo cargo pro- O R I"">ICAR 1)0 �

é a continuação de sua carreí- O novo uniforme, que veste mulgou a lei que concedeu à • -, - i Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467
ra destacada, nas atividade f: com elegância, veio ampliar mulher o direito do voto em GOTTSMANN I Residência: Rua Presidente Coutinho, 23 .

socíaís e politicas. sua graça já de si apreciável todo o Estado do Texas,
Como característica príncí ê comentada. Em contraste A senhora Hobby tem distri- Ex chefe de clínica

paí de sua personalidade, de, com sua elegância e mocida- buído suas atividades entre as do Hospital de
ve citar-se a extraordínáris de, pois conta apenas 37 anos, i leis, o jornalismo e a organí- Nu e r n b e rghabilidade, que tem, no trate seus cabelos são grisalhos, de I zação social. Hoje se dedica
com indivíduos de ambos or modo acentuado. ! em cheio a êsse novo ramo, a (Profs L. BUI khar dt e
sexos. Todos os cargos que tem de- 'carreira militar.

I
E. Kreute r)

Especialista em Cirurgia
Geral

Alia cirurgia, gynecolo- CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

�!�)(d:e;aÇr��s. deCisr���f� Oovidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
dO sistema nerV0110 e D ARMINIO TAV ARESopera çõ es de plasti ea. r. , "

T _ (Assistente do prof. ôansou)Consultório à rua rajano, I ACOMODAÇOES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
n. 18 (das 10 às 1�, e das

15 às 16,30)

I
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Telefone - 1285 Consultório: Rua Juão Pinto, 7 -Te!. 1461 -H,e8icJência :45õ

COMO OS NAZISTAS «PROTEGEM» A FRAN�A JU����d���ia à TW:fO��ter.��1.
Londres, junho - (Serviço espe- O livro descreve ainda em deta- 1:-------------.:: D SAVA C I A

'

-1.
cial da INTER-AMERICANA) - O lhe, como os alemães esvasiaraml r.· ,'1'_ . t..r. � L) I,
livro "REPORT ON FRANCE", de praticamente as lojas de Paris, com- Dr. BEZERRA LEITE Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridadeautoria do sr, Thomas Kernan, 1an-, praram as ações das companhias
ça nova luz sôbro os métodos cm- francesas, estendendo cada vez Ausente durante o corrente me

A

spregados pelos alemães para asse- mais firmemente sua manopla de CLI'NICA •

nhorear-sc ria indústria francesa. O ferro sôbrc toda a indústria do I
mundo atualmente já está bastante país, ME'DICA"familiarizado com as atrocidades É de empalidecer quando vemos ..L '

germânicas, que somente podem ser tudo isso, c, ao mesmo tempo, nos

explicadas como atos de loucos fu- lemhramos das lamúrias dos nazis- CONSU LTORIO:
riosos. Os loucos, de um modo ge- tas sôhrc o Tratado de Versalhes, Rua Trajano. :13
ral, são conhecidos pela sua notável lamur ias que ainda recentemente, Sobrado
astucia, O SI', Kern an mostra em seu' eram ouvidas em muitas nações ("O!1l
livro que os alemães não fogem a certa piedade.
essa regra, Ci ta o autor lima obser- O que mais nos impressiona em

vação feita por um oficial nazista, "REPORT ON FRANCE" é a ha
na qual este declara que a Alem a- hilidarlc revelada pelos alemães eml'nha tinha decidido desde há mui to todos os seus métodos de pilhagem,

Inão incorrer no erro cometido pelos em massa. Os estadistas que luta
aliados em 1918; a nação derrotada ram com os problemas das repara-
seria obrigada a pagar imediata- ções de guerra em 1919 eram um ..;:
mente todas as suas dívidas de guer- mito comparados com os autores

I Ir a. Os nazistas na França começa- dos planos atualmente executados O A A' M .

ram as suas indenizações com um pelos nazistas na França. f. .ntônio onlz
saque em grande escala, exigindo Quanto mais luz se fizer sôhre de Aragãoda nação gaulesa o' custo de um as extorções nazistas nos países 0-
exército de ocupação de 4.000.000 cupados, melhor compreenderão os ME'DICOde homens, a-pesar-do exército na- Quinta-Colunas, concientes ou não'
zista ali não somar mais de um mi- o terrivel futuro para o qual esta� Cirurgia e Ortopedía.
lhão e meio de homens. Dai resul- riam cooperando, aplaudindo e ("on- Clínica e Cirurgia do
tava um lucro de f'., 21.250$000 .. tribuindo para a vitória desses lou- torax. Partos e doenças(12:>,900 contos) diários, ou seja o cos astuciosos e irresponsáveis, cuja de senhoras.SUfICIente para financiar numerosas derrota, felizmente, já não é UllJa
indústrias. simples presunção. CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33.
Diariamente das 15 IlS

17 bnras,
HESIDÊNCIA:

Almirante Alvim. 36
Telefone D. 751.

; O
-

�lu(us da
/�sma Disso!: desde jáVI-1ft t\m' e mm If\mlti Pessoes residentes em qualquer praça deste Estado ou

a� ç;;j� U� 1I11".J J do país, sem prejuízo das suas ocupações, terão sua ren
Os ataques desesperadores e violentos da I da aumentada Imediatamente, Dum ramo distinto, Iacil e

Asma envenenam o organismo, minam a

energia, arruínam a saúde e debilitam o co- de futuro. Escreva-nos sem compromisso. pedindo mais
ração, Em 3 minutos, Mendaco, receita de deta lh es: CAIXA DO"TAL 1.606 _ S. PAulo.um famoso médico, começa a circular no U

sangue, dominando rapidamente os ataques,
Desde o primeiro dia começa a desapa
recer a dificuldade em r e s p j r a r e volta o
sono reparador. Não é preciso continuar
usando drogas, cigarros ou injeções, Tudo
o que se faz necessário é tamul' 2 tabletes
de Mendaco às refeições e ficará comple
tamente livre da asma, A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de casos rebei
ces e antigos, Mendaco tem tido tanto êxito
que se oferece com a garantia de dar ao

paciente respiração Iívre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com fi asma
em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser
restituido o pacote vazio. Peça Mendaco em

qualquer tarmacta. Nossa garautia o protege,

M end ai eo A:":.:::.m
------------------_.

Forno para Padaria
Vende-se um forno de rer

ro duplo, marca Gebrue+e.
Oberle, de Baden, para pr,
daria ou Iàbr

í

ca de biscouto
ou outra indústria qualquer
Acompanha-o planta, pau,
nova montagem. Cada chap:
de ferro tem um metro e ser
senta e seis ceuüraetros d f

largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, inde pendente do ínte
rior do fOrJ�o. Caldeira paI
água. grosf.'w·a 40 centim;
tl'OS, comp" �ent{) dois e VH'
io metros. Fcrno aquecid
com lenha,Dois graduadore
de calor. Tnf[lrmaçÕes ntl

gerência do ESTADO. 15v� -4

Para família de tratamento
aluga, !'CP, á Avenida Maur,:)
Ramos n°. 156, um prédio d:�
2 Pavimentos. com garagf'.
Informações pelo telepbon�
no. 1658.

sua renda

Consultas das 5
em desnte.

horas

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

RESIDENCIA:
Rua Blutn enau, 28

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a 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 toâas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

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

Praça S. Seba,stião - Fone 1.153 - FI(l�ianópolis

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
r. -NARIZ GARGANTA__.......---.. ,

umente

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA

Especialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro,

Con"ult,�lII ..
Peja manhã, das 10 às 12

Oi U;:J A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vítor Meireles, 24, Fone 1447
Ausente

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista em

RENNER
RUA DEODORO -- 33 I Dr. Remigio

CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTaRJO:

Rua Felipe Schmidl--'Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1599.
9 ás 12 e 14 ás 17 noras,

RESIDENCIA'
Av Hercilio Luz, 186

- Pholle: t 392 -

Atfende a chamados
14

Josephlne S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (scb.)

Dra.

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

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

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultór!o: RUfi Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426
Resideucia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. FLORIANOPOLIS.

Dr. A U (iUstO DE PAULA DJ�etoéa�����S��:1Florlanopohs
I Residência e Consultór io: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo 1'10 Teatro),
Cirurgia geral e Doenç&s de Senhoras.

Fisioterapia: ,Diatermia. infra-vermelho e Ultra-VilJleta.
CONSULTAS: As 11 30 e das 5 horas em deante. A5 4a8. e

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

De enças dos ouvidos, nariz e garganta, e
,

dôres de cabeças rebeldes
Dr. Nilo Venlurini

Assistente do Professor Kàs, do Rio de Janeiro. Especia
lista do Departamento de Saúde do Estado.
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Rua João Pinto -- 7 (sobrado)

I D��!í��� di��rá �8�1!�r�� F�?!�i'
A CASA «A METRÓPOLE»

Com calçados para todo gôsto e todo preço.
V. S. também é convidado parb visitar-nos sem com
promisso. Não compre, pois, o "'" u calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A \ ETROPOLE», de Sabota &

Silva, à rua �João Pinto, 4. 26 V -22
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DESCUIDE!

Fome e miséria é o que a «nova ordem»
levou à Noruega

Washington, junho - (Serviço direito, também, a cigarros, café e

especial da INTER-AMERICANA) hebidas".
- Nas regiões ocupadas da Europa Outro jornal sueco noticía que
a "Naya Ordem" de Hitler continua, uma comissão de pesca alemã che
cada vez mais, a simbolizar a opres- gou a Svolvaer e se apoderou de
são e o sacrifício dos povos venci- 90 % da produção de pescado, a

das. fim-de exportá-la para a Europa
Na Noruega, por exemplo, as ra- Central.

çõcs alimentares foram reduzidas O "Stockholrns Tidniugen" des
ou suprimidas pelos nazistas; os crcve como os noruegueses são 0-

bens das pessôas suspeitas de qual- brigados a negociar com os alemães:
quer atividade contra o invasor, "Evind Blehr, ministro do abasteci
confiscados; os professores, alista- menta e comércio, foi a Berlim dis
dos para trabalhos forçados, sob cutir com as autoridades germânio
vigilância militar. Além disso, pe- cas a obtenção de fornecimentos de
nalidades severas são impostas aos alimentos. Há grande ansiedade na

que se negam a ouvir os discursos Noruega em torno aos resultados
de Quisling e dos demais traidores. dessa visita, pois correm rumores

Estes são alguns dos "beneficios". de que em troca dos alimentos os

que o regime nazista trouxe à No-
I alemães exigirão a ida de trabalha

ruega, segundo denúncias repetidas dores noruegueses para a Alcma-
da imprensa sueca. nha ".
"Desde que desapareceram as ba- O "Svenska Daglfladct " escreveu

tatas do mercado, ° jantar para a recentemente: "Quisling baixou
maioria da população de Oslo con-I ul�la. nova lei. determinando _

que o

siste em dois pedaços de pão seco, Ministro Presidente pode, nao obs
cobertos por um pouco �e geléia I tant� os. di:,p_ositivos em contrá�io
adoçada com alguma substância ar- da Constituição norueguesa, confis
tificial mas jamais com açucaro Es- cal' os bens das pessôas ou asso

ta ref�ição é completada por meio ciações ac.usadas de exercerem qual
copo de leite desnatado", escrev.e que� atividade <?ontra ? Est�do, a

O jornal sueco "Eskilstuna Kuri- naçao ou o partido. Ate os SImples
ren ". boateiros podem oferecer denún ..

"Manteiga e margarina são prati- cias, cujo efeito é tão rápido que
camente inexistentes. Duzentas gra- não da margem para apelação".
mas de carne mazra é a ração men- Hecentemente mais de duzentos
sal, embora as �entenas (Ie "hós- professores noruegueses "muitos
pedes" nazistas recebam em Oslo deles con� 111ms de

..

sessenta anos,
50 gramas de carne semanais. Mui- foram, detidos em diferentes partes
tos dêstcs "hóspedes" vivem em do pais e enviados para as [nas r'c

hotéis e pensões, sendo cxtraordí- giões. do porte a-fim-d.e trabalhare�;l
nariamente vexatório para os 110- na VHl ferrea de MosJoon a Bodo ,

ruegueses verificar que os invasores informa outr.o jornal sueco. ".Mu!
consomel11 acintosamente pratos de tos dos que !a che�ar.a11l nas pnl1leI
carne, enquanto os habitantes (lo ras le\'�s nao reslstrram ao .tr�lba
país devem se contentar C0111 um lho e tIveram que. ser sllbstItllldos

prato de sopa de couve. Alguns ale- por outros, e para I�SO novos �-ecrll
mães, sentindo a hostilidade do a111- tamentos fc:rçados lc:r.am reallzados
biente que os cercam, preferem fa-! pela_s autOrIdades nlllltares d eocu·

zer as refeições noo próprio quarto., paçao".. .. ,.

Os "hóspedes" recebem, igualmen- .Gr.ande numero d� .funclOnarIos
te ovos creme e leite. No Grande· publIcas foram del111tldo.s por .se
H�tel d� Oslo os ovos são servid,os! haverem recu:,a�o a ouvu- os. chs
unicamente aos alemães, que tem cursos de Qlllslmg e dos nazIstas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ACIONISTAS

O Doutor Osmundo Wanderley da
Nobrega, Juiz de Direito da la Vara

I da Comarca de F'Ioí-Ianõpo lis, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei,
etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal virem, ou dele conhecimento tive.
rem, que, de acôrdo com o art. 148
do Decreta-Lei n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940, nos autos de "Ação
Ordinária" movida pelo Estado de
Santa Catarina, contra a COMPA
NHIA PORTO DE SÃO FRANCISCO
DO SUL, dêste Estado, designou no
va Assembléia Geral para o dia 9 (no
ve) de junho próximo vindouro, às
14 horas, na sala das audiências do
Juizo, no Palácio da Justiça, a qual
deverá deliberar, príncípalmente, SÔo
bre o seguinte: a) - necessidade de
proceder o liquidante arrecadação
mais completa dos livros, documentos
e bens da Companhía., como ponto de
partida da liquidação, apresentando

\de tudo pormenorizado e documenta-
do relatório; b) - conveniência de E t

li

g P' I Ib'
li

.

���a�O�!r�::��ta/�����ZO�;!�'U;I:,C���_ � �a e�)o O a
_ enln�� a erl�aforme necessário fôr, toda a esorítu. I Washington, - Junho - (Co- çocs de prrmerra ordem nas VIaS

ração da Companhia, apreseutand ! mentúrio da Inter-Americana) - de comunicacão atlânticas e medi
afinal, inventário e balanço da So-

i
Espanha e Portugal voltam a estar terr âricas, da� quais depende nada

cíedade, con: esclarecimell.tos coz:tPle'll na ordem do dia. Azora é o rádio menos que o triunfo das Naçõestos da gestao dos negÓCIOS SOCIal. _ ". -

c) - no caso de adotada esta deli] alemão que truta de prevemr os Unidas.
ração, indicação, desde logo, se pos-. amigos ele Hitler na Península Ibé
sível, da organização técnica que de-I rica contra a eventualidade de um
verá ser cOll�ra�ada; el) - indicação desembarque anglo-americano nodos bens moveis que de preferência. .

deverão ser vendidos, pelo preço
seu Iitorul desguarnecido. Chegam

av.aliação,
para cobrir os encargos ela

I
a in vocar os alemães as similitudes

lfqu idação ". E, para que cheg;r€. ao elas invasões napoleônicas, esquc
C?UheClluento de todos mandou expe- cendo que com isso só podem es-
d ir o presente edital que será afixado

I'
'.' ..

no logar do costume e publicado J tUllular. os sentimentos patr iotrco s

la Imprensa, na forma dá lei. Dado elos do is povos do Extremo OCI
e l�assado nes�a cidade, de Flor.ianó., dente da Europa, já hoje mais ou
polIs, aos 28 dias do mes de maio do menos "protegidos" pela Nova 01'-
ano de mil novecentos e quarenta e I , t. •

.

. ',. _ _ _"

dois. Eu, HYGINO LUIZ GONZAGA "
u crn Nazis ta, c fazei CI escer neles.

Escrivão, o subscrevi. Selos a final:! ainda mais, as simpatias pelos in
(Assinado) Osmundo Wanderley da glescs que, no limiar do século

VNObrega
- Juiz de Direito da p I passado, os ajudaram a escorrncar

araE·stá o estranseiro do seu território "j 11-� conforme. �

Hygino Luiz Gonzaga "adido.
Escrivão Espanha e Portugal teem, COl,1

efeito, o seu litoral desprotegido,
como não deixam de ter, da mes

ma forma, as suas fronteiras ter
restres ii 111ercL' dos exércitos ale
mães. Não falamos já da afinidade
hdeologica que tcem com o III

I Heich as duas Ditadur-as que ímpe
I ram no velho solar pen insular e

'lligadaS
entre si por um tratado de

aliança. Essa vantagem conhecem
na muito bem os alemães, assim

! C01110 não ignoram esse perigo os

I dirigentes das Democracias belige
rantes. No entanto, tanto a Espa-

NÃO SE
As valiosas vitaminas do PU

ríssimo óleo de fígado de ba
calhau, contidas na EMUL

SÃO DE SCOTT, estabelecem
imunidade natural contra as

íníecões do aparelho respi
ratório. Em qualquer época

não há substitutos pãra a

EMULSÃO DE SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saude I

nha C01110 Portugal, cujos govêrnos tuem, como sempre, objetivos de

Mo"nel"s· ?a Vellda contribuiram na medida das suas propaganda ao serviço da tática
V li I posses, para

a expansão germànica de guerra do REICH, que devem

yen.oem.se os seguintes ·na Europa, sobretudo, pela derro- ser considerados militarmente pe-
mO\'PI�: um quarto para ca-Ita que ajudaram a infligir à Repú- los que teem da guerra a respon
sal, de embuí», com poucos blica Espanhola, teem possessões sabilidade da sua direção. Porque
meses de uso; uma boa gela- ultramarinas nas linhas defensivas bem póde suceder que os "prote
daira rf sa; um automóvel pa· do Hemisfério Ocidental e que po- tores" se antecipem aos libertado
ra crinnç1, sanefas etc. TI a- dem ser consideradas como posi- res ...

r-r à rua .Iotnvllle DO. 42.
5v. 4

ronchite

Invadida a metropole peninsular
pelos alemães, teria que ser ime
diatamente considerada a situação
do Marrocos Espanhol, Malhorca,
Canar ias, Fernando PÓ, Açores,
Madeira, Cabo Verde, Maçarnhiquc,
elc. Continuariam os govêrrios da
Península a manter perante a a- I
grcssão a sua neutralidade ou

pre-Ibeligerância? É possível porque
dos mártires será sempre o reino
dos céus... Mas, nesse caso, qual
seria a atitude das Democracias?
Deixar às escassas possihilidades
das guarnições portuguesas e espa
nholas, a defesa de posições que
teriam, nessa previsível conjuntu-

é o seu filho quando está com

saude. Entretanto a diarrhea
pode pôr-lhe em perigo a vida.
Recorra immediatamente aos

defamosos comprimidos
E I d o f o r m i o, producto da
casa "'l:JlM.!ct,,.
Contra as diar
rheas em gorai
nada melhor que
comprimidos de

Eldoformio
Bom para os adultos
COMo para as creanças.

�;�_"t .•.J�;::��\:r{&��®IIIt

Chaves perdidas

Friccione este poderoso unguento no
pescoço e peito. Actúa Como uma
cataplasma, e ao mesmo tempo des
pren.de vapores medicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar
rho, allivia a congestão, e toma

mais faciI a respiração.

FÁBRICA de MÓVEIS
GOMES

ra, particular importância para o

prosseguimento da guerra, e sob a

direção de uns govêrnos que, ad
III itindo mesmo que não tivessem
a menor simpatia pelo idearium

de Berlim, estariam sempre abso
lutamente divorciados dos objeti-
vos políticos expressamente con

signados na Carta do Atlântico?
Ao alto comando das Nações Uni-
das e aos seus dirigentes políticos
pertencem as supremas decisões.
�Ias o certo é que essas prevenções
suspeitas do Rádio Alemão consti-

Gratifica-se a quem, ten
do encontrado um estojo
com várias chaves, perdido
entre o Mercado e rua Gral.
Bittencourt, o entregar à
rua Fernando Machado, 38.

5 v.·4

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

ifA�A DElIELLAR
A GRiPPE

o Clube dos Funcionários Públicos de
Santa Catarina salda seus compromissos �;���SprE���cv:��1�Exmo. sr. Presidente do Clube dos Funcionários Públicos e lino A lves. Rua Deodl)ro 35Civís de Santa Catarina.

A abaixo assinada vem, por meio dêste aO'radecer a esta so- 30 v-I7
c.iedadt; o auxílio prestado por m�tivo da ope�ação a que foi subme
tIda, ha mese� passado_s, no HoslntaJ de Caridade, a qual, recorrendo a esta socIedade, tao generosamente foi favorecida.

Não deixa também de agradecer os incansáveis esforcos e
dedicação com que foi tratado pelo abalizado médico. Dr.

-

Sáulo
Ramos.

Apresentando mais uma vez seus votos de agradecimentos,autoriza a fazer dêS'te o uso que lhes convier.
Cordiais saudações

Florianól)Q}is, 20 de maio de 1942. lImo. sr. Batista Pereira
M: p. Presidente do Conselho do Clube dos Funcionários Públ;�o�CIVIS de Santa Catarina. N E S T A.

Com a presente venho entregar a v. s. o recibo da quantia de
500$000, que me foi paga pela tesouraria dêsse conceituado estabe
lecimento, corno auxílio às despesas médicas em que incorri pelotratamento de meu falecido marido Felix Marques BraJIl.dão.

Desejo, neste ensêjo, transmitir a V. s. e aos demais membros
do Conselho, meus agradeciment.os muito sinceros pela bôa vontade
com que atenderam o �'e.querimento que nêsse sentido lhes dirigí.

Faço votos pela felICIdade pessoal de cada um dos ilustres srs.
diretores e desejo ��nt�nue êsse benemérito estabelecimento a pres
tar seu grande aUXIlIo a classe a que pertenceu meu finado marido.

Sou, com toda a consideração,
creada., obrigada,

(a) Celina Vieira Brandão

Vende"se OU aluga-se
A casa sita à rua Frei Co·
neca ri." 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-34

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

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

de pinho. etc.

Rua João Pinto, 34

Logo aos primeiros symptomas
- um leve formigueiro na gar
ganta, olhos lacrimejantes, co

meço de resfriado, peso na ca

beça - tome duas capsulas de
Eurythmine. A grippe e as dô
res desapparecem com o uso de
Eurythmine. Ê inoffensiva e

não tem contra·indicação.

(a) Erotides Silveira Harger
Palhoça, 12-6-942.

Fios AYIIORE'

DANIEL (. DI PIETRO e
IRMA MUND DI PIETRO

partiCipam a seus pa
rentes e conhecidos o
nascimento de sua
filhinha JOYCE.
Fpolis., 7-6-19lt2

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

Armazem Kotzias42 - Rua Conselheiro Mafra - 42

o ADVOGAiiO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mud0u
o seu escritório para a rua

«Deodóro" n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

Precisa-se
de um casal moço, sem fi
lhos, para trabalhar na chá
cara da "A Floricultura»,
preferindo-se casal morador
de sítio. ISvs-9

Faça isto
para rápido
alívio do

. ,narIz •••.

Pingue umas gotas
de Vick Va-tro-nol
em cada narina.
Rapidamente, sua estimulante me
dicação desprende a estorvante mu
cosidade, alivia a irritação, contrai
as membranas inchadas. Nuns se
gundos,V. S. pode respirar outra vezl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"I' «Einstein cidadão
O ESTA_D_O__E_s-.:::...p�rfiVO I norte-americano»

o artigo subordinado a \ êsse
título, publicado por este diàrio

AVal' 4 x S C Cruzeiro 3 a 17 do corrente, de autoria doJ
• • sr. Jaques Schweidson, saiu com

Finalmente, apreciámos, on- Momentos existiu em que, ver- algumas incorreções. Assim, on-
tem, no gramado da F.C.D. o dadeiras ondas de vibração, pu- de se lê "raidosa" deve-se ler
desenrolar da importante peleja sessem aos espetadores em vee- "radiosa", e onde se lê «teve,
futebolística do" S. C. Cruzeiro", mente ovações de aplausos pe- também êle, que pagar tributo
vice-líder da tabela na presente las tiradas estonteante de am- penoso e expiar pelos deuses ... !
temporada de Porto Alegre, com bos os defensores. leia-se "teve, tambem êle, que
o valoroso "Avaí F.", desta Diga-se de passagem, não fô- pagar tributo penoso e expiar
capital. ra a classe extraordinaria de pelo crime incomensurávelmente
Foi um espetáculo que atraiu Mame, o score seria, quem sabe grande, de pertencer à raça que

todo o público esportivo local, bastante assustador, não por à humanidade deu deuses ... »
bem assim, as altas autoridades que os cruzeirenses houvessem Aqui fica a retificação, solici-
estaduais e municipais, além da atuados mal. Não. E' que po- tada pelo autor.
extraordinária assistência distri- demos nos orgulhar de já pos
buida pelas arquibancadas e pe- suirm�s cl.asse, ardor e entusias- iilas gerais, respetivamente. nos, 19UalS aos que possuem
Antes do movimentado entre- os ilustres visitantes profissio- I

choque foram permutadas lindas riais da pelota.
'

corbeiles, batidas fotografias e Incriveis "diblings" de Nize-·1ofertadas flamulas com as in- ta resulta num passe a Felipi-
signias dos quadros preliantes. nho que, escapando, consegue

As 16 horas, aproximadamente, abafar a Mame, consignando o
os "teams", dispostos em forma- 30 goal, do empate.
ção de ataque, iniciam a movi- I Tudo permanecia inalteravel,
mentação da pelota, deixando e a luta assumia proporção de
toda assistência em constante verdadeiro "leonismo ", isto é
sobressaltos, visto que as cargas joguinho pesado de mais, sem
eram organisadas sob a orien-

I que o juiz, o sr, Pedro Caudu
tação dos visitantes. . ro, vindo com a embaixada
Já aos dois minutos de lutas. pudesse ou propositadamente

a pressão cruzeirense foi d� mo-, não tencionasse reprirní-Io,
do alarmante que, os avaianos, Esperava-se todavia um em
se viam na contingência de pate, quando Zabota disputando
cometer escanteio. Batido por com adversários, leva a melhor
intermédio do ponteiro direito servindo a Saulzinho .que, envie
Lousada, a bola vem morrer aos zadamente, envia o couro ao fun
pés de Ordovais que num ful- do retângulo dos contrários, de
minante arremesso, abre a con- cretando o 40• goal da vitória
tagem, consignando o 1.0 goal Venceu, portanto, o Avai, pelo
dos porto-alegrenses. ardor, tão somente mostrando-
Esse feito encheu de alentos se superiore em resistência, fau

os gaúchos que se redobravam tor, essencial dos êxitos magnifide entusiasmo, ao passo que, a cos, ontem alcançados, . sobre o
nossa rapaziada, inteiramente adestrado conjunto do Cruzeiro
desartic.ulada, parecia aguardar de Porto Alegre. Os quadros
uma terrivel surpresa. estiveram assim constituidos:
Ainda para infelicidade dos Cruzeiro: Mame, Gaucho e O

locais, Amorim, após ageit.ar o rondo, Zica, Ferrari e Ferro;
couro descarrega- o violentamente Lousada, Capaverde, Ordovais.
contra o arco adversário, bur- Humberto, é Saladura.
lando a vigilância de Mame; Avai: Adolfinho , Diamantino
porém, o couro chocou-se ao e Pinheiro; Loló. Pro copio e
travessão lateral, cruzando a Beck, Amorim (depois Zabota)área sem resultado positivo. Nizeta, Braulio, Felipinho e Ba-
Mais uma vez, o rolo com- ulzinho,

.

pressor dos gaúchos, envolve Amanhã, saldando novo com'
toda a defesa avaíana, que após, promisso, assistiremos a pugna do
uma finta de "Salame", con- ,<S. C Cruzeiro" com o valoroso
ternplà a queda 'do arco pro 'Figueirense F. C". Aliás, acre
regido por Adolfinho. Desta vez. ditamos, sinceramente, que o

Cabelos brancos f.oi Capaverde que assinalou ( conjunto alvi-negro saiba man- llIAI{AVILHOSA!o 2.0 tento. ter as suas tradições, defenden-
Não obstante diversas arnea- do com assombro as suas côres,

ças no sentido de continuar a Vad.
movimentação do marcador, os

'acais passam a se controlar
com mais firmo 'a, havendo maior

, .csenvolvimento coordenador em

.mbas as linhas (defesa e dean
.eira) a ponto de fazer perigar
a meta sob a proteção de Mame.
Mesmo assim, o half esquerdo

3eck, alivia fortemente contra
a trave superior da meta con

trária, cuja bola, ao retornar, é
impulsionada de cabeça, por
uráulio, consignando o 1. o goa 1
avaíano,
Sob o delírio da grande as

sistência, o campo que antes
era dominado pelos visitantes,
passam a uma mesma igualda
de de força, ao ponto de os ata
ques serem numericamente iguais
para ambos os digladiadores.
Necessario se tornava um

empate, quando em certa oca

sião Procópio chuta forte, ten
do Braulio entre os becks con

trario aliviado o balão para
Amorim praticar o 20 goal dos
iocais.
Não contentes, por certo, os

visitantes, desenvolvem magni-
-ficas jogadas, formando entre
vera junto ao arco contrário de
onde, graças ao meia esquerda
Humberto, resulta o 30 goal fa
voravel aos sulinos.
Durante essa primeira táse

da luta, o ponteiro da balança,
no sentido produtivo, perdem
com larga margem para os co

mandados por Ordovais que se

mostraram a altura dos elogios
tecidos pela imprensa dos pam
pas.
Reiniciada a contenda houve

modificação no ataque avaiano,
passando Zabota para o center Com Lina Yegrosforward, Braulio para meia es-

Ordunaquerda e Felipinho para a pon- No Palcota direita em substituição a

Paulo d"arraAmorim que se contundira. 1'1O ardor combativo da rapa
ziada local, superou magnitica
mente as deficiências da fáse
inicial, que, em espetaculares
jogadas, foram aos poucos se

,

distanciando vantajosamente de'
seus Ieais adversaríos,

I _,._i...m......._....""_ Ecos e Notícias�

I'
Segundo decreto-lei promul

gado recentemente pela Prefei
tura Municipal de Florianópolis
� que tomou o número 179,
ficam isentas de quaisquer im
postos ou taxas municipais as

exibições públicas promovidas
pelas entidades desportivas filia
das, direta ou indiretamente, ao
Conselho Nacional de Despor- Festa de São Joãotos.

Sábado, dia 20 A Diretoria
tem o grande prazer de ofere
cer aos srs. sócios e exmas. fa
mílias a tradicional «Festa de

São João».

Na portaria do Clube acham"sa
ao dispor da gen tís senhorinhas
sugestões para os vestidos a ca

ráter, em chita ou pelúcia, com
que concorrerão a um lindo
brinde a ser sorteado duran te

Começaram os trabalhos pre
liminares de replantio das hor
tências nas margens dos rios que
cortam a cidade de. Petrópolis.
E' essa uma campanha a qual
está ligada a senhora Branca
Melo Franco Alves, esposa do
prefeito local. Os serviços vem

sendo executados pela Divisão
de Engenharia e orientados pela
Inspetoria de Matas e Jardins,
tendo sido inspecionados pelo
prefeito. As aludidas obras tive
ram início na margem esquerda
do rio Quitandinha, trecho da
avenida 15 de Novembro. Está
ainda em andamento a constru
ção de um viveiro, no horto
municipal, com capacidade para
50.000 mudas de hortências.

.

É MAIS QUE UM
NOME, É UM
SIMBOLOl

" ., II
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Passa hoje o "Dia da Ban
deira" argentina. Jurarão ban
deira, hoje, no vizinho país,
milhares de novos soldados e

marinheiros.

aurversãríons
Deflue, amanhã, o dia nata

lício do nosso estimado conter
râneo e colega de inprensa jorn.
Osvaldo Mêlo, alto tuncionário
do Departamento Administrati
vo do Estado, e que destruis
de inúmeras amizades.

- ,-

com os cencessronanos:
Tuffi Amin &: Irmão

Mafra, 54-(aixa postal, 111-Fone
Foi organizada uma comissão

para estudar os subterrâneos Cexistentes na cidade do Salva ons.
Fazem anos hoje: dor (Baía), oriundos dos tempos assinou, ontem, decreto dando

IA galante menina Rosita AI da colonização. O nome de "Praça Antéro do
z ira , filha do sr. Mário Cândi- •

Quental" ao logradouro situa- I

do da Silva; O D.!.P. autorizou os jornais do entre as avenidas Ata�lfo Io sr. João Mota Espezim; do Rio de Janeiro a elevarem de Paiva, Bartolomeu MItre I
a exma. sra. d. Marieta Cor- 100 rs. no preç�. e as ruas General Urquiza e

reia, esposa do abalizado clíni- A rádio Roma noticiou, in- Campos de Carvalho, no 4°.
nico dr. Carlos Correia;

B forma de Nova Iorque a United Distrito - Bot�fogo.a exma. sra. d. Maria ayer P f'
.

1 to'

I
ress, O reia men e, que mi-

O 'd t da Rep rblicaAmorim; nistro do Exterior, conde Cia-, . presi en e u
o sr. João Schmidt: no, o embaixador alemão na assmou de�reto. nomeando o
o sr. Artur Lemos Junior; I Itália, sr. Von Mackensen, um �7' Israel Pmhelro. para Supe-
a sta, Zilda Colônia; representante do Ministério da Il!ltendente da Cia. Vale do
o jovem Wilson Ferreira da Justiça do Reich e outro da RIO Doce S. A

.•Luz; Wilhelmstrasse assinaram a-
a exma. sra. prof. Rita da côrdo "visando a extradição e

Costa Malheiros; auxílio jurídico entre os dois
o sr. Túlio Ferrari, de nossa

países no terreno do crime".
marinha mercante. *

1665
....c- ::J - -Ór=Ó

Clínica médíco-círúrgtca do IDR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstiás de

senhoras - Partos.
ALTA CIRUltGIA ABDOMINAL:

es'l
tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vario

I
zes - F'racturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspitais de Flor,ianópolls.
Praça Pereir-a e Oliveira, 10 -

I'Fone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, díarla-

'

mente. ,

-

Pia União Santo Antônio
A Pia União Santo Antonio,A temperatura rJlímina em desta capital) vem, por meio

Porto Alegre, ontem, foi de 6 deste, agradecer a todos quantosdécimos (0,6) acima de zero. lhe enviaram prendas e melhor
• contribuiram para o brilhantis-

Hoje, com início às 7,30 ho- mo das festividades de seu Pa-
ras, haverá sessão doutrinária droeiro, em beneficio dos alunos
no Centro Espírita «Amor e . b d S E A S J'"po res o . . . .• ost:.
Humildade do Apóstolo», ama- Outrossim aproveitam a ocasião
nhã, no mesmo horário, have- para convidá-los para a Missará sessão doutrinária no Centro em ação de graças, a ter lugarEspírita ('José de Nazaré». na próxima terça feira, ás 7 ho

ras, na Igrega de Sto. Antônio.
2 vs-I

LOÇÃO O prefeito do Distrito Fede-
ral, sr. Henrique Dodsworth,

Estará, ama�hã, de plantão
a Farmácia eModernaa, à Pra
ça 15.

M�chado & (ia.
__ ,%. ._......

.

d"'_'_�:"".

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

Ie Garganta do
DR. TULIO RAMOS

Assistente efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do ltlo de Janeiro, com curso
de especialização e prática de ouví
dos, nariz e garganta no Serviço do
Prof. David Sanson, na Policlínica de

Botafogo - Rio de Janeiro
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

Agências e

Representações
Calx. pOlt.1 - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Encontro entre navios guerra
americanos e eixistas

Bogotá, 20 (D. P.) - o cor

respondente do jornal "El
Tiempo", em Rio Hacha, lugar
situado perto da península de
Goajira, comunica que esta
noite se observou, dalí, a 40 mi
lhas da costa, um intenso fogo
de artilharia, atribuindo-se a
um possível encontro entre na

vios de guerra norte-america
nos e submarinos dos países do
Eixo.

Sub-aganta. no. principall
muncípiol do E.tado.

17P.
Josephine Backer condenada a

indenisar seus empresàrios
Marselha, 20 (U. P.) - A ÚLTIMA HORAcôrte de Aix-En-Provénce con

firmou a sentença da côrte de
Justiça de Marselha pela qual
é condenada a ártista de cor

Josephine Baker ao pagamen
to da soma de 100.000 francos
por perdas e danos aos empre
sários Armand Dubos, diretor
do Teatro da Opera de Marse ..

lha, e Charles Romette.
Ambos haviam contratado os

serviços da referida artista
para atuar no mês de janeiro
de 191,1, mediante o pagamento
de 20U.000 francos, como pri
meira figura da obra "La Crio
le", levada à cena naquele tea
tro. Depois de trabalhar por es - Faleceu o

"

bey" de Túnis
paço de 15 dias, Josephine Ba-' i.j ...di-Ahmed II. Será subsker desapareceu, inesperada- tituido no trono por Sidi
mente, transferindo-se para o Mohamed, seu filho e, comoMarrocos francês, onde fixou êle, grande amigo da França,residência e pretende permane
cer até a terminação da guer
ra.

Aviso sôbre embarcações de recreio
As forças aéreas inglesas

bombardearam esta noite o

território alemão. A maior
ação foi contra Emden e

Osnabrück.

A Capitania dos Portos dês te Estado avisa aos

«BUDG'alow» Snrs. possuidores de embarcações de recreio, que estão
Y expressamente proibidos de sr.lirem fora da barra com suas

ALUGA-SE um' bungalow' embarcações, convidando ainda os interessados a compa
com todo o conforto. Ver e recerem à Capitania com os documentos das mesmas.
tratar à rua Joinvile, Ln°. ]0. Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina

iovs. 1 i Florianópolis, 19 de Junho de 1942. Foram rechaçadas as co
lunas ítalo-germânicas que
avançavam sobre o Egito.

Cartazes diado Nos círculos militares ncr
te-americanos diz-se que for
te expedição yankee seguirá
para o norte da Africa,
afim de auxiliar a defesa
inglesa do Egito.

A's 5,30 e 7,30 horas A's 7,30 horas
A's 7,30 horasPrograma Tela e Palco

O cura de aldeia Uma loura no
caminho

Com Paulina Singerman e

Henrique Borel

Complemento Nacional (D.F.B.)
Missão Militar Argentina visita

Belo Horizonte

P UREl Ae Juan
Q embaixador britânico na

Argentina partirá para o seu

país esta semana,

Com Procópio, Conchita de
Morais e Sónia Oiticica

Nilza Magrassi
Complemento Nacional (D.F.B.)

Propriá

O palhaço
humorista

que o cinema descobriu e o

rádio consagrou
Complemento Nacional (D.F.B.)

Amparo a pacuaria
Preços: 1$500 e 1$100
Livre: de Censura

Móveis
Vendem-se, em bom estado,
mó ...eís para gabinete, qual
to de casal e solteiro, sala
de jantar e visita, copa e
cozinha. Ver e tratar à rua
Joínvílle, no, 10 15vs IIt 5

Rio, 20. - Segundo infor
ma o Ministério da Guerra
os funcionários públicos e
os casados estão isentos da
presente convocação de re

servistas das classes de 1919,
1920 • 1�21.

Preços: 2$500 e 1$500
Imp. até 10 anos

Preços 1$500 e 1$100
Livre de Censura

_.JJ._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


