
o "lugarmais bombardeado domundo"LA VALETA, ILHA DE MALTA, 27 (U.P.) - ESTA ILHA, "UM MONTÃO DE PEDRAS" SITUADO NA VITAL ROTA DE ABASTECIMENTOS DO GENERAL NAZISTA VON ROMMEL, É "O
LUGAR MAIS BOMBARDEADO DO MUNDO" . os 257 MIL HABITANTES DE MALTA .VÊM ENFRENTANDO TRANQUILA E HERÕICAMENTE OS ATAQUES AÉREOS NOTURNOS QUASE ININTER·
RUPTOS, INICIADOS EM 5 DE DEZEMBRO DO ANO PASSADO. ULI1MAMENTE, OS ATAQUES DA AVIAÇÃO INIMIGA INTENSIFICARAM-SE E OS CANHõES ANIl-AÉREOS DA DEFESA ESTIVE-

RAM EM AÇÃO DIA E NOITE.

Odiosa atitude de um
teuto-brasileiro

Rio,27 (F. M.) - Os jornais
relatam o caso do teuto-brasí
liro Max Schechter, nascido
em Joinville, Santa Catarina,
mas que, apesar disso, é fervo
roso adepto de Hitler.
Max tem verdadeiro ódio dos

judeus e já exerceu represálias
contra vários deles, bem como

contra alguns brasileiros que
repeliram suas cantigas a fa
vor do nazismo. O teuto-brasi
leiro reside em companhia de
vários alemães.
Um pobre judeu polonês,

vendedor ambulante, desco-
nhecendo o ódio de Max contra A Ire'gna no

'f

sudoesteos de sua raça, bateu à casa

acima, oferecendo suas mer-
Washington, 27 (R.) - Enquanto rú a segunda hipótese e apesar de

cadorias. Ao saber que o mer- a, maioria dos especialistas em as- não se supor, de modo algum, que
cador era judeu, o sanguinário suntos militares nega-se a comentar, o Japão já tivesse sofrido golpes de
investiu contra êle, aplicando- mesmo particularmenle a pausa re- Ci�lYOS, parece cerlo que as pesadas
lhe vários socos, que lhe cau- lativn que «e observa no sudoeste perdas sofridas pelos nipônicos, es-

do Pacifico, o desenrolar da guerra pcc iulmcnl e ae navios transportes e
saram numerosos tertmentos e parece mdicar que vai enfraqueceu- pequenos navios de guerra, torna
a perda de 3 dentes. oo o unpct« inicial da ofensiva ja- rão muito dificil o reajustamento
Depois de espancar a vítima, , poncsa perfeito de suas linhas para o ala-

que se chama Max Frieller o Os prc·,�·,i�T os dias ou sel11aJ�;Js 09 que, antes que as democracias este-
. "

'
cnca+rr garae de mostrar se i.C;:;) e jam prepnrurias para a defesa., con-

agressor declarou. Judeu tem verdade ('U se, ao conlrário, \JS [a- centrando 1i")�11enS, máquinas G na

que morrer". Meus documen- poncscs j , .. iniciarão suas atividades VlUS.

tos são de brasileiro, mas eu num ritme de guerra rclampago. Segundo se julga, a Austrália é
sou alemão por afinidade e de A opinião geral é que não se da- um objeaivo multo mais difícil de

coração" .

Max Schchter, que se en·
contra no 60 distrito policial,
já cumpriu sentença por crime
de morte.

As novas latas de
gasolina no Perú

Lima, 27 (R.) - Devido à
escassez de estanho, o govêrno
baixou um decreto autorizando
a "International Petroleum
Company" a substituir pela
nova liga denominada "terne
plats" o estanho empregado
nas latas de gasolina. A liga
em questão compõe-se de esta
nho e chumbo.
A companhia fica obrigada

a avisar ao público, por meio
do rádio e da imprensa, que as
latas não podem ser utilizadas
para cozinhar alimentos, pre
caução muito necessária por
quanto as latas de querosene e

gasolina são muito empregadas
para fins domésticos, entre as
classes desfavorecidas.
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do Pacifico Sindicância na

Capital Federalser alcançado do que qualquer dos
que já foi vizado pelo Japão, ])(,S
suindo vastas extensões de terras,
que causaram tantos transtornos
aos japoneses na China. A Austr-ália
r :)0 pode ser envolvida, como a Ma
laia e Java, e espera-se que novas
táticas sejam ali empregadas pelos
japoneses.
Em Burma espera-se que os dois

exércitos chineses desempenhem
importante papel nos combates nas

próximas semanas. Esses ex-rcítos
sào conhecidos como consti luidos
das melhores tropas da China, pos
suindo, praticamente, tanques e car
L',),; blindados chineses, UUe', aliás,
são relativamente poucos.

O poder aéreo constitue atual
mente uma das preocupações mais
prementes e um oficial ele alta pa
tente de uma das nações unidas de
clarou aos representantes da A
gência Reuters, que as linhas de
reabastecimento japonesas pode
riam ficar sériamente comprometi
das, se dentro de dois meses se pu
desse concentrar no Pacífico uma

aviação suficiente. Dêsse modo, a
invasão da Austrália se tornaria
muito arriscada, assim como se tor
naria muito perigoso o uso da, baía
de Bengala pela esquadra nipônica.

Rio, 27 ,(C. M.) - A Delega
cia de Estrangeiros, vem de
realizar sindicâncias em torno
das atividades da Sociedade
Germânia e da Escola Hum
boldt, (antiga Escola Alemã),
atendendo a determinações de
major Filinto Müller.
Dando conta das diligências

realizadas, o sr. Ivens de Arau
jo, delegado de Estrangeiros,
em longo ofício ao chefe de
Polícia, conclue, com referên
cia à Escola Humboldt, antiga
Escola Alemã, prendendo-se a
razões de ordem estritamente
pedagógica, e em virtude de
não haver encontrado motivos
bastante concretos, para sua

interdição, que se faca fiscali
zação intensa sôbre seus méto
dos didáticos, "afim de que não
sejam deformados os senti
mentos cívicos e patrióticos da
infância e juventude que alí
recebem ensino".
Concluindo ,o sr. Ivens de

Araujo alvitra a conveniência
de ser posta sob intervenção
estatal a Sociedade Alemã de
Beneficência, de que fazem
parte a Escola Humboldt, e um
asilo de inválidos, em Jacaré
paguá.
Exarando seu despacho, o

chefe de Polícia aprovou ça
balmente as ponderações do
Delegado de Estrangeiros, de
terminando fosse enviado ao
ministro da Justiça um ofício
sôbre êsse grave problema.

TOSSE � BRONCI1ITES?, . ..

ELIMINA' FORTALECE'. .

Reinício dos servicos da «Conder»
Rio, 27 ("Estado")" - Depoi; de completamente reorgani

zada, e entregue à exclusiva propriedade e administração de
brasileiros, volta à atividade, reiniciando os seus vôos regulares,
a empresa de navegação aérea "Serviços Aéreos Condor Ltda".

No próximo dia 2 de abril levantará vôo do aeroporto San
tos Dumont, rumo a Cuiabá, o 10 trimotor, reiniciando assim
as viagens semanais para o oeste. No dia 8, será também reto
mado o serviço da linha do sul, partindo o avião inaugural de
Pôrto Alegre. As demais linhas irão sendo reiniciadas à pro
porção que forem ficando concluidas certas providências fi
nais, ainda em andamento.

Fuga de alemães de um

campo de concentração
Londres, 27 (R.) - Anun

cia-se que as autoridades in
glesas conseguiram recapturar
oito dos 11 prisioneiros ale
mães, evadidos de um campo
de concentração localizado na
área noroeste da Grã-Breta
nha. A fuga dêsses prisionei
ros registou-se ante-ontem à
noite.
Enquanto as autoridades se

empenhavam em capturá-los
com o auxílio das tropas ingle
sas, em três condados limítro
fes ,outros 8 conseguiram tam
bém fugir durante a noite. En
tre os fugitivos contam-se três
pilotos da "Luftwaffe".

E.tia trtate, me. amar T
TeJll bronqmteT E.U. eom tO"I!'JT
a lei de N0••0 Senhorl
86 te u.1n o CONTBATOS811.

o programa marítimo
nas Américas

Washington; 27 (R.) - O vi.
ce-presidente da "Grace Line",
sr. Robert N. Patchín, acaba
de revelar o programa traça
do para permitir aos Estados
Unidos e às Américas a vitó
ria na guerra marítima.
Segundo o sr. Patchín, os

.... seis principais pontos são:
1 - a construção de novos

3 mil cargueiros até 1943;
2 - melhor eficiencia na

utilização dos cargueiros;
4 - manutenção das linhas

de suprimento da América do
Sul e da África;

5 - manutenção da Améri
ca Latina como primeira li
nha de defesa;

6 - substituição das linhas
marítimas suspensas por via
gens aereas mais intensas.

Preparativos de defesa passiva
na Bulgária

Angora, 27 (Da A. F. I., pa
ra a Reuters) - Informam de
Sofia que foram intensificadas
as providências de "black
out" e reiniciada a constru
ção de refugios anti-aéreos, de
concreto.
A população pressente a pró

xima ruptura de relações en
tre a Rússia e a Bulgária c to
ma precauções.
Apesar da estação ainda i.n

vernal, numerosos habitantes
fazem preparativos de viagem
para o campo. Temem-se tam
bem os reides russos contra a
costa búlgara, semelhantes aos
realizados pelos comandos bri
tânicos contra a Noruega e a

França.
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o ponto mais perto do JapãoLondres, 27 (R.) - A marinha norte-àmeriéana com o
seu v:iolento ataque à ilha de Marcus, ponto solitário do Pacjtí
co,. d�stante de I_?cohama 990 milhas, levou a guerra para mais
proximo do Japão do que nunca. .

A il�a. de AWalre, base norte-americana, ocupada pelos ja
poneses, ha tres meses, foi também atacada violentamente.

Enquanto as belonaves bombardeavam as ilhas, aeroplanos
transportados pelos porta-aviões despejaram 291 bombas sôbre
as defesas nipônicas, as quais ofereceram pouca resistência.

..

INVESTIGADORES URUGUAIOS
Montevidéu, 27 (R.) - Seguiram esta manhã por via aé

rea para Pôrto Alegre o presidente da comissão investigadoradas atividades anti-uruguaias sr. José Chouy e o juiz de instru
ção Júlio Gregório, cuja atuação tem sido de grande eficiência
na elucidação e denúncia de fatos considerados atentatórios
à segurança'e integridade do país.

O fim dessa viagem, que foi promovida pelo embaixador
brasileiro Batista Luzardo, é acordar com as autoridades bra
sileiras uma ação comum para anular as atividades dos ele
mentos do "eixo" que agem em ambos os países.

•

o «Vittorio Veneto»
foi avariadoo problema das emissoras

clandestinas no Brasil Genebra, 27 (R.) - A agên-
RIO, 27 - Um vespertino ouviu o sr. Juan Labre Júnior, cia oficial italiana "Stefani"

diretor técnico do Serviço de Rádio-Difusão Educativa, o qual, confirma, hoje, a notícia de que
analisando a questão das estações clandestinas de rádio, escla- o couraçado "Vittorio Veneto"
receu que o povo, para constatar, através do próprio receptor

I
tomou parte na r.ecen!e bata

uma estação clandestina, encontra certa dificuldade. O melhor lha naval do MedIterraneo.
auxílio - acentua - será talvez indicar às autoridades a exis- De fato, aquela agência; pre
tência de antenas de transmissão, pois elas são praticamente tendendo desmentir que qual
diferentes das de recepção. Para tanto, basta simplesmente a- quer uma das unidades fascis
visar às autoridades competentes, à repartição dos Telégrafos tas tenha sido atingida e muito
ou à LABRE. menos afundada, confessa que

Referindo-se à posição do rádio amador, disse que a êsse "s.ó;nente um:: granada de 120
está reservada grande tarefa de vigilância e todas as medidas milímetros atíngíu uma das
nesse particular já foram tomadas pelo govêrno, por intermé- torres do "Vittorio Veneto".
dio da entidade máxima, que é a LABRE.

Aos ouvintes de rádio-difusão - orienta o entrevistado -

o mais aconselhável é saber ouvir, tudo ouvir e nada comen-

•..•........ � ..........•.

! FILHA! MÃE! AVÓi i: Todas devem usar a :
! [j l'frl!ma Im i I: t!1t !
•• (OU REGULADOR VIEIRA� :
• A MULHER EVITARÁ DORES •
• Alivia as Cólicas Uterinas •
• Emprega-se com vantagem pa- •
• ra combater as irregularidades •
•

das funções periódicas das se- •
nhoras. E calmante e regulador •• dessas funções. •• <"Ç�c; FLUXO·SEDATINA, pela sua •• ���"'" I comprovada eficácia, é muito re- •

•• tM";;;--1\�' e: �����:ça.Deve ser usada com
•

� � I'� _ FLUXO-SEDATINA encontra-se •• ('"", F H t'MÃE em toda parte. •

:•••••••••••••••••••••••:
&

, Prisão de marinheiros
alemães·

João Pessôa, 27 (A. N.) - A
polícia prendeu na cidade de
Sousa tripulantes de navios
alemães afundados em águas
do Atlântico. Êsses alemães
foram detidos na fazenda do
sr. Manoel Mariz, onde se a

chavam homisiados há vários
meses.

o prazer da petizada,
E orgulho dos conteítejros,
São os doces trabalhados.
Co'o bom Fermento Medeiros.tar " .

O substituto
do quinino

Willington (Delaware), 27
(H. T. M.) - Foi anunciado
ontem à noite quê o substituto
do quinino, a atebrina, estava
sendo produzido em escala su
ficientemente ampla, para aten
der a qualquer necessidade das
fôrças armadas, das nações
aliadas. A atebrina é o único
substituto do quinino no tra
tamento da malária e foi parti
cularmente valorizada desde
que o país se viu privado das
fontes de quinino das Indias
Holandesas.PRODUTO LEITE**RAULMu

--------------------------
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Em muitos dias as mulheres amanhecem
tristes, tão nervosas e desanimadas, tão
aborrecidas, inquietas e irritadas que
parece que todos os nervos estão pegando
fogo!

•

Estes sofrimentos intoleraveis dos ner

vos, e outras alterações mais graves da
saúde, são causados por perturbações dos
importantes orgãos útero-ovarianos.
Para tratar isto, use Regulador Gesteira

sem demora.
Regulador Gesteira trata os padeci

I mentos nervosos produzidos pelas molestias do útero, pêso, dôres

I e cólicas no ventre durante o periodo menstrual, as perturbações
da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a hemorragia,
provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e desanimo,
tristezas súbitas, palpitações, tonturas, pêso, calor e dôres de
cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer
qualquer trabalho, cansaços e todas as perigosas alterações da
saúde causadas pelas congestões e inflamações do útero.

Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter
nas e as complicações provenientes dessas inflamações.

Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

Os
Nervos

Pegando Fogo

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

(

IHiller, O multi-milionário
I Londres 25 (Reuters) - "A in- Seus hóspedes concordaram em pa
dústria pe'sada alemã produz para gar a taxa de melo por cento sôbre

. .. .
. . Hitler uma renda de, pelo menos, a 1"01ha, de pagamento da indústria

G�ntll VH.'I r�� Borges, ?fIClal do três milhões e meio de esterlinos pesada. No primeiro ano, o produRegisto de llll,ovels ela, Comal'e� de

I
por ano, sem contarmos as taxas lo dessa m c..i da elevou .se a vin.c

B.om H.elln�, Estado d.e Santa ca�a- ocultas sôbre salários _ escreve'o milhões de marcos e agora já está
r�na, dos Estados Un idos do. Bw- "London Sunday Times". Parte calculado em quarenta milhões de
Si l, faz saber que,. pela Sociedade do dinheiro é empregada em "rli- marcos - cêrca de três milhões de
Colonizadora Cat�rll1ense, Ioi �e-l versões amigas" sob °a designação esterlinos de renda anual.
quer-ida a, mscriçao do mel1l0n�1 de "Ehrenzaben" dádivas de hon- Isso deve ser acresccntudo a ou-

referente. as glebas. de terras abai- ru _ continua o 'jornal. tras rendas privadas de Hitler', que
X? descnlas.: em H,IO, Jararaca (Ar- "A soma que vai para a couta- se elevà à soma que oscila entre se
roro do AlblllO), 1 :1Lt_925ms2, plan- -corrcntc privada de Hiller é conhe- le e dez milhões dc eslerlinos
ta n. 31; em Chap�Hlao do Serro cida C0l110 "Adolf Hitler Spaud der anuais, que

.

são os beneficios da
Negro, plal;ta n. 3;), con: Deutchen Wirtschaft". Essa conta "Zcntral Vcrlag", que é a maior or-
2:24J.000ms�, planta -n. 36, em Cha- foi iniciada em 1938,< quando Hitler ganização editora da Alemanha.

i)a��ao r-do S�I.TO Negro .,........

co_n�'OCOll alguns dos n-aiores i_ndus- ;\través dela, Hitler tem (\. ccn-

14._17·,)90I11S-" planta n. 37, em hiais alcmâcs e banqueiros, iuclu- trole pessoal de dOIS terços dos
Chapadão do Serro Negro sive os srs. Krupp von B03Ien e jornais alemães, a maior parte dos

�:�9�.4f���llS�; I�.() total de
, ::

..

Reinhart, manifest;ndo.lhe que de- editoriais e a agência (ll' puhlicida-
21.1,b9 .. L)I!ls. Sltlla�las nos. dislt itos selaria ter êsse fundo ao seu dis- de ALA, que extrai todos os seus
de S�ll�t� 1 ere�a e Salto Grande, do por "com finalidades caridosas" benefícios da divulgação dos fale
I�lllnlclpJO e Comarca de BOl�1 Rc- livre das restrições do orçamento � cimentos de soldados e oficiais da
tiro. Pela n'qucren!e . ,fo.ram apre- outros controles. \Vehrmacht".sentados cm meu Car-tór-io os do-
cumentos exigidos pelo decreto-lei
n. 58 de 10 de dezembro de 1937 e

pejo Decreto n. 3.079, de 15 de se

tembro de 1938, excepto a relação
cronológica dos títulos de domínio
e certidão dos mesmos, dispensadas
pelo M. M. Dr. Juiz de Direito da,
Comarca, por jú ter sido produzi
das no registo inicial ; que se acham
franqueadas ao exame dos interes
sados, que poderão oferecer im
pugnação a inscrição, até trinla
dias após a última, publicação dêste
edilal. E para que chegue ao co

'nhecimento de todos lavrou-se o

presente edital, além de oulros de
igual teôr, que serão publicados na

fórma da lei.

I Edital

Bom Retiro 25 de março de 1942,

O Oficial: Gentil Vieira Borges

Indicador
I

Dr. Remigío
CLlNICA -MEDICA

Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

IRua ��i���;hTm��IO�difi- Dr. SAVAS LACERDA
cio Amélia Neto-,.Fone 1592 Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Y ás 12 e 14 ás 17 noras. Ex-interno do Serviço do Professor Le�nidas Ferreir� e ex-estagiário dos

RESID�NC]A' Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Av llercilio Luz, 186 Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

- Phone: 1392 - NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-0a8 16 às t 8 horas.

AUende a chamados Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÚPOLIS.
�.t4""""""I........ 1 --w--------�h----------------------------------�

Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariàmente das 15 às

I
17 horas.

HESIDÊNCIA:
AV. Hercilio luz, 189.

Telefone n. 751.

DR. RICARDO
GITTSMANN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burknardt
e E. Kreu ter)

Especial-is la em

Lirurqi« Geral»

I Alta cirurgia, gyne
cologla {doencas de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de ptastlea.
Coneultorlo ti rue Trale
DO, 18 (des 10 áa 12, •
dae ló és 16,30) Tele

phc ne - 1.286

I
Resideneía â rua Es
teves J uníor I 20. --

Telephone _.- 1.1jl

-

I

médico
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

GLINIGO
Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prãtíca nos hospitais europeu-

I Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do slstema nervoso, apare

lho genito-urlnarlo do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Camuanarlo
São Paulo). Especializado em HI·
gIene e Saúde Pública, pela Uníver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pan
díaguôsucos das doencas internas
Coração, pulmões, vesícula b!llar

estômagos, etc
RadIografias ósseae e radíogratlas

dentãrlas
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacaa por melo de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

(Determtnação do. dttürbíos da!
glândulas de secreção íntema).

Sondagem Duodenal
Exame químico e míeroscõpíco do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ratos ultra-violetas,
raios infra-vermelho e eletríeídade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
8:xames de sangue para diagnóstico

1447 da sUllls diagnóstico do ímpaludls
IDO, dosagem da uréa no ssngue,

. etc. Exame de urina, [reação de
---------"'-------:- ------------- Ascheln Zondeck, para díagnõstíco

precoce de gravidez). Exame dt
[lUZ, escarros, líquido raquíano t

qualquer pesqulza para eíucídaçã
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado. e
Telefone 1.195

PL ORTANOPOLIS

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

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

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

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO-OLHOS, 'OUVIDOS,NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

Consultas .•
Pela manhã, das 10 às 12

g A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

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

C I d··
.

Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas iartamente à tarde: das 15 às 18 horas

Consultórto: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephi:1a S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt, 39 (sob.)
.

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

(Assistente do prof. Sanson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1456

Associação Comercial de Florianópolis
AVISO AOS ASSPCIADOS

A Associação Comercial de Florianópolis chama a

a tenção dos seus associados para o novo Decreto do
Govêrno do Estado relativo ao imposto de vendas e con

signações, que entrará em vigor a 11 de abril próximo.
O referido Decreto, que tem o número 546, foi pu

blicado no Diário Oficial de 12 do corrente e será
Camisas, Gravatas, Pijame�, tran,scrito em nosso Boletim de Abril.

Meias das melhores, pelos me. . -

"'

nores preços SÓ na CASA MIS- - iH il"""M'AA ...,....if..spj em 'M. '&1

CELÂNEA. - Rua Traiano. 12.

Produtos, CATEDRALVENDE-SE á venda na FARMACIA ESPERANÇAum automóvel (limousine)

j
em perfeitas condições. In- Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6"2
formações na gerência do (Defronte à casa Hcepcke)
ESTADO, 30vs-21

- _ _
' .

• .C·••

(ia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se ã disposição dos srs.

Acionistas, no escritorio desta
Companhia, os documentos de
que trata o art. 99 do decre
to-lei n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940.

A Diretoria

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I

f

Elegância!

Perfeicão!

I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

..

Rua Trajano, n' ,t3

BANCO DO BRASIL
fiscalização Bancária

Afim de darmos cumprimento ao disposto no art.O
4.°, do Decreto-Leí , ri.> 4166, de A 11 de mAarço corrente
(CUJO PRAZO TERMINA A 27 DESTE MES), pedimos
aos nossos depositantes de dihheiro ou de valores em

custódia, de rmcíono.Hdode alemã, italiana ou japonesa,
pessoas físicas ou jurídicas, o obséquio de nos declarar
COM URGENCIA, a sua nacionalidade, evitando, assim,
as sanções estabelecidas pelo mesmo Decreto-Lei.

Floria.nópolis, 25 de março de 1942.
Pelo BANCO DO BRASIL - Florianópolis

Ant.o Dias dos Santos Jr. José Pedro Gil
GERENTE CONTADOR

3 v. - 3'197

•
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CAS ORIENTAL
BARATO, todos

-

sao os seus artigos,
a sem

.Ao _

concurrencia,
Gramplnhcs, caixa de 1 groza 4$500
Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
Lima para unhas 1$500
Porta escova. de dois lugares 2$000
Fita me trica 2$500
Camisetas de física para homens 2$500
Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
Camisas Socega Leão, para homens 5$000
Camisas novidade para :começar 8$000
Cuecas para homens a começar de 4$000
Pijamas para homens a começar de 25$000
Ternos de Casimira para homens a co-

meçar de 35$000
Ternos de Brim para homens a come-
çar de ,39$000
Calções de banhos de 6$000 e 10$000
Cintos de banho 2$500
Blusas de jersey para moças, de 10$ e I H$r)oo
Bonés para rapaz 3$500
A botoaduras a começar de 1 $000
Pasta de couro para colegiaes 1 t $000
Grande sortimento em Roupas de Banho

ACIDO URICO
Dôres nos Mus�ulos e nas Juntas Provam a

Acção Deficiente dos Rins.

sempile
será a preferida, porque BOM, BONITO e

Variado e modernisslmo sortimento de sedas,
SEDAS Faiasx mer cs rtza das mt. 2$000 Toalhas Higienicas, dz.

Seda Laqué xa dr e z e listado mt. ,3$900 Fió, metro 3$500 e 3$SOOI Toalhas de rosto, de 1$4, !$8, 2$,
I� Laqué, liso, UH. 4$400 Rendão (novidade), mt, 6$300 2$5 e 4$500
» Façonué 0$800 Odala lisa, de 2$, 2$5 e 3$JOO Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500
» Graníté, bom artigo 6$500 Opala estampada, largo 80 mt. 3$000 Toalhas de banho, em cores 9$500
» Granité, especial

.

8$000 Cambraia Ilnlsslma, larg. 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, temos grandes
• Crepe Romano 7$000 Zepbir listado, de 1 $5, 2$ .e 2$500 sortimento.
}) Givr é

superior 10$500 Trtcoline, de 5$,3$5, 4$5 e 6$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000
}) Frisoline da melhor qualidade 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. ;3$500 Colchas para casal, reclame 14$500
}) Frlsotíue diagonal (novidade) 12$000 Tricoline lisa, mt. 4$000 Colchas íustão para casal 18$000
II Ajcur de 6$000 e 7$000 Chítão superior 1$800 Colchas mercertzadas para casal 20$000
}) Língerie estampada, de 7$500 8$500 Cretone estampado 2$500 Colchas estrela para casal 20$000
» com bolas 9$000 Reps para cortina, largo 80 3$900 Colchas de veludo para casal 24$000
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, mt, 1$600 COlchas fustão para solteiro 13$000
» T&fetá xadr e z 7$000

I
Pecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 Colchas mercerlzadas para solteiro 12$000

» Tafetá Escoceza. de 7$560 e 9$000 Eano para Có pa, bem encorpado, mt, 2$300 Colchas fustão mercerlsadas para
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$50" Tscoct,s, mt. 1$800 solteiro 14$000
:II Tafetá liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brins a começar de 1 $800 Colchas brancas, meio linho para
:t Tafetá Moiré 12$uoo Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 solteiro 17$000
:t Listada para Camisas 8$500 Brim branco e azul marinho, para co- Colchas brancas, meio linho para casal 27$000
» Listada para Vestidos 9$500 legiaes, ruí. 2$500 Colchas brancas para casal 15$000
» Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt. 3$000 Colchas de s êda com franja para
1> Estampada moderna 11$000 Pelucia íustão em diversas cores, mt. 3$000 casal 45$000
» estampada (uovldade] 12$000 Pelucia lisa, mt. 2$000 Colchas de pura sêda com franja para
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 casal 70$000

MESA e QUARTO G'
-

há 6 d
» Lurnier e Lavrada, larg. 60 mt. 10$00(1 uarmçoes para c ,com gusr a- Leite de Colonia 5$800
» Lumiêr e Liso, lar g. 80 mt. 1( $000 Granité, larg. 1,60 mt. 9$500 napos 15$01)0 Batom Michel, Zande e Tungee 2$800
» Lumlere Liso. IhJ g, 90 (artigo já Pano para colchão mt. 1 $800 Guarnições pintadas para chã, com 6 Batom Colgate 2$500 e 3$500
bem conhecido) mt. 12$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$200 �U�l'd�napOs bêbê 3��000 Bat m Tentação e Murjany 1$1}00

:t Veludo Chítou Reclame mt. 5('$000 Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900 rOber ores Pd8r8 h6 de l' 13$5°00 Rouge Tentação 1$200
» Organza lisa. finíssima, mt. 9$500 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 � o er tores esen a os para so te lro 00 Rouge Realce, com pluma 1$700
» Organza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 200 7$500 Cobertores desenhados para casal 17$[')00 Rouge Adoração 2$000
» Jersey, largo 1,40

.

1 �$600 Cretone meio linho branco, larg, 2,lW 8$500 Cobertores xadrez para solteiro 19$500 Rouge Rt yal Briar 4$ 00
E mais uma irneusldade de outras Se- Cretune meio linho em cores, largo 1,48 6$000 Cobertores xadrez para casal 25$500 Sabonete Realce, Godíva, Colgate, Che-
das, que estamos vendendo a pr e- Cretone meio Iínho em cores, larg. 2,00 8$500 Cobertores Argentinos para casal 39$000 ramy e Palmolive 1$000
ços baratíssimos. Algodão bom, peça de 10 mts. 14$000 Cobertores para c�sal 6$500 Sabonete Lifebuoy, Lever, Gessy tl Pal-

TECIDOS Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 DIVERSOS molíve 1$410
Luíslne, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Talco Malva 2$900 e 3$9:Jo
Linon, metro 1$500 Algodão superior, larg, 1,50, peça de Suspensorics para rapaz 2$500 e 4$000 Talco Ross 2$900 e 3$900
Linho estampado para praia 2$500 lO melros 43$000 suspensorios de couro para homens 7$000 Pó de Arroz Reny e Realce iso .»

VoU estampado, de 2$5, J$, 3$5 e 4$000 Algodão Marlposa.para mesa, largo Jogos de couro para h -mens de 10$ e 12$000 Talco Realce 3$000 e 4$000
Tobralco estampado, de 3$ e 3$500 1,40 peça de 10 mts. 40$200 Jogos de batizados a começar de 15$000 Pó. de Adoração 2$000 e 3$000
Cambraia. em desenhos modernos, dr Morim especial, bem largo peça de Jogos de malha para crianças 11 $000 Pó de Arroz Royal Briar 3$000
4$80n, 5$500 e

' c$ooo 10 jardas 15$000 Babadores 2$000 Pó de Arroz Gally -=-5$500
Fustão estampado (novidade) 4$800 Morim de cor, merceizado mt. 2$300 Capas para recem-uascldo s, 9$500 e 10$5uo Pó de Arr z Malva 3$000 e 5$000
Fustão liso, de 3$500 e 4$880 Morím de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Capas felpudas para recem nascidos 1 �$500 PÓ de Arroz Coty 5$500
Selim estampado, metro 4$000 Cambraia mercerizada, enfestada, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta C'olgate 3$000
Organdy em todas as cores, mt 4$,}()o peça de 10 jardas 23$000 Blusas Olimpicas para moças 6$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500
Crepom para Kimonos, de 3$ e 3$500 Toalhas Adamascadas para mesa, Véos d9 filó de sê da para noivas 14$JOO Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200

Merinó preto largo 80 3$Soo 2,00 x 1,40 30$000 Grinuldas para noivas a começar de 5$000 Oleo Dyrce e Realce 1$200

E centenas de outros artigos, tais, como: Bljouterles, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fítas, Cintas. Ligas, Chapéus; Casemiras, Lenços, Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinba�, Boinas, Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de borracha e muitas outras miudezas. 'I'ambern chamamos a atenção dos nossos fregueses, para a grande quantidade de

artigos em saldo, que vendemos por qualquer preço. Faça valer o seu dinheiro, preferindo a CASA ORIENTAL, a casa que vende pelos menores preços da praça.

Aproveite bem seu dinheiro, comprando na Casa Oriental, a única que possue a 'marca três B,

130M, BONITO E BARATO!
Vendas só a dinheiro OASA ORI]�NT .1\L Rua C, Mafra, 15-Florianópolís

preços
7$000

PERFUMARIAS

.
EDITAL DE PRAÇA OU I Onde estará a frota de invasão ?

LEILÃO I �,:;elbourne, 26 CU.) .- Nos são de Java e os preparativos
ultimas dias desapareceram os para a invasão da Austrália.
rumores que vinham circulan- Dêsse total, a avlação aliada
do à cerca dos movimentos da pôs fóra de ação :30 navios de
frota japonesa precursora da guerra e transporte, sómente
invasão da Austrália por diver- em águas do arquipélago de
sos pontos, que talvez foi adia- Bismarck; e nos círculos auto
da por algumas semanas ou rizados se atribue a perda de
mese, devido às perdas infli- 42 ou 43 navios nipônicos à a

gidas aos navios-de-guerra e çEo da esquadra norte-ame ri.
transporte do inimigo nos ma- caLa da Asia.
res do sul. Desta última cifra, 30 eram

O resumo das operações ha- transportes Ol! navios de ab8.s
vidas nesses m3.res mt)stra que tecimento, 5 destroyers, dois
')s nipônicos r,erderan de 75 a porta-aviões, um dos quais se

100 unidades, entre avarias, e úC'l'edita tenha ido a pique, e

afundamentos, durante a inva- 4 ou 5 cruzadores.

O Doutor Osmundo Wanderley da
Nóbr-ega, Juiz de Direito da 1". Va-
1"\ da Comarca de Florianópohs,
Estado de Santa Catar-ina, na Iur
ma da lei, ele.

Faz saber nos que o presente cdi
lal de praça ou leilão, com o praz')
de vinte (20) dias virem, ou dele
conhecimcntu tiverem que, no dia
oito de abril próximo vindouro, as

14 hor:ls, ii fl'0nle do edifício do
Palácio da Justiça, à Praça Pereira
Oliveira, o porteiro dos auditorias
dês'te .Juizo, trará a público pregão
ele venda e arrematação à quem
mais dér e maior lanço oferecer
igualou superior ao valor estimado
de oitenta contos ele réis .

(80 :0008000), O hia.te motor "LILI",
('UI}:;! ruido de madeira em 1925, no

mllnicípio d� Blllmenau, dêste Es-
-

tado, tendo vjllÍ'.' e sete (27) metros
ele comprimclltú, quatro metros c

setenta eentimentros (4m,70) de
boca, um metro e quarenta centi
llletros de pontal (lm,40), e()m cn

paeidade bruta de oitenta tonela
das, equipado com um motor a óleo
crú de 50 H.P. Esta embarcação se
aeh::! ancorada no lugar Prainha,
desl? cidade, onde poderá ser exa- .

minada pelos interessa.dos e é leva··
da à venda judi 'ial em virtude d..!
uma carta PI'I'catória yinda da ('p.

marca de TijllC't.3, a requerimento
do seu proprietário Antônio Batis�a
da Silva', da cídade de Laguna rlês-
te Estado. Se depois de suficiente
mente apregoado não houver quem
cubra aquela importância será o

referido hiate vendido pelo maior
preço e\1l.'DntJ'ado, tudo na forma do·
art. 704 § lOdo Código do Processo
Civil e Comercial. E, para que Ché
gue ao conlleCÍmento de todos man

dou expedi!' o presente edita,l qnc
será publicado e afixado na forma
da lei. Dado (' p"ssado nesta cidade
de Florianópolis, aos dezesete dia�
do mh de março do an,) de mil
noveccnti'S e q,lal'enta c dois. E'l,
Hygino Luiz G(lllzaga" Escrivão, o

subscrevÍ. Sêlos a final. (as.) Oi:
mundo Wanderley da Nóbrega, Juiz
de Direito da la. Vara.
Está conforme.

O Escrivão.
Hygino Luiz Gonzága

(Reproduzido por ter saido c';,'m
incorreções) .

CA�PA A QUEDA
COMBATA A .

E 05 CABElOS BRMiC 05
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l'lt<Odutó dc,_
·PERFUMARIA SANTA CATARII1Â

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANÓPOLIS
Eleição da Diretoria

De acôrdo com a alínea (a) do artigo 11 dos Estatutos, convoco os

srs. assoc�ados para a sessão de Assembléia Geral Ordinária. que se rea

lizará na séde social, à rua Trajano, 13, sobrado, no próxi·.no dia 5 de
abril, domingo, às 9 horas da manhã, para o fim exclusivo de se proce
der à eleição da nova Diretoria.

Caso não haja, àquela hora, número suficiente de eleitores, far-se-á
nova convocação para meia hora mais tarde, quando se realizará, então,
a eleição, com qualquer número de associados presentes.

Florianópolis, 25 de março de 1942.
LOURIVAL ALMEIDA - Secretário

CASA MISCELANEA, distri
Duidora dos Rádios RC.A. Vi
ctor, Vávulas e Piscoso - Rua
Trajano, 12

Negócio à vendaMadureza Vende-se a casa de negó
cio no largo General Osório-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré.
dio. Tratar no local.

30v-21

A causa fundamental do rheumatismo en
contra-se na falta de cumprimento de sua
tarefa por parte dos rins. Estes, que devem
eliminar todos os traços de substancias toxicas
ou impurezas do organismo, estão permittindo
que um excesso de acido urico se accnmule e

penetre em todo o organismo.
Este acido urico rapidamente forma crystaes

agudos, á semelhança de agulhas, que se

alojam nas articulações, causando a sua

infiammação e rigidez e as cruciantes dôres
do rheumatismo. O tratamento apropriado
deve fazer voltar os rins ao seu estado normal,
afim de poder ser filtrado o acido urico. É
por isso que as Pilulas De Witt con

seguem dar allivio permanente nos mais
rebeldes casos de rheumatismo.
As Pilulas De Witt actuam directa

mente sobre os rins, devolvendo-lhes
a sua acção natural de filtros das im
purezas âo organismo.
Terá V.S. 'provas visiveis dessa acção

salutar dentro de 24 horas após o uso das
Pilulas De Witt. As legitimas Pilulas De
Witt para os Rins e a Bexiga acham-se á
venda em todas as pharmacias.

Pilulas DEWITI
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, pisturbiol
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, para enférmidadet

produzidas por ex�.esso de acido urico.
.

Curso Calarinense
Matrícula

de

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.ixe pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gentel nOI prJnClp,"

muncípio. do Eat.do.
17P.

Clube R. Limoense
FUNDADO EM 6-11-931
SACO DOS LIMÕES

A Diretoria dêste Clube comu
nica aos seus associados e fre
qLlentadores que, em sessão, de
assembléia geral, realizada no

dia 20 do corrente, foi extinta,
por unanimidade de votos, a sua

secção esportiva, pelo que, pas
sou a denominar·se CLUBE
RECREATIVO LIMOENSE.

Saco dos Limões, 23 de Mar
ço de 1942.
GESSE' FIALHO, l.°-secr.

5 v.-3

Está aberta a matrícula aos

candidatos ao curso ginasial, de
acôrdo com o Decreto n. 21.241.

O diretor do Curso tem diploma registrado, e todos os

demais professores são, também, diplomados, com prá·
tica de ensino.

Os interessados serão atendidos, diariamente, das 6.
às 17 horas, na séde provisoria do Curso, à rua Salda
nha Marinho, 3. V.-12

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. f'reciso r', agentes e re·
presentantes em todas as cidades, Escreva à Caixa Post�.J, 3717 -S.Paulo
lWI!IJL4_�JlI 1 _iIIii& ( . I XUi _ 1.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces prep.'lrados,
Co'o bom Fermento Medeiros.

MALAS PERDIDAS
Gratifica-se a quem achar

e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdidas no tr8jeto da Ponte
Hercilio Luz ao Posto de Coo
trôle Policial de Aririú.

15v,- !
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EMPRESA CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA. Uns
8

passos InaIS •••

e comprenl mais barato!Departamento de'Sorteios autorizado e físcaHzado pelo Governo Federal

Carta Patente, n.
Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 Caixa Postal 2999
Rua Libero Badar ó

103-107 Filiae s em todos os

Resultado do Sorteio realizado em 25
I: Número Sorteado

NUMEROS
6913 --- 2'

pARA
"(II __ "D"Planos

Mundicl Mundial
l: Premio
2' Premio
3' Premio
4' Premio
5° Premio

86913 Valor
969t3 Valor
6913 Valor
16913 Valor
26913 Valor

30:000$000
30:000$000

.

30.000$000
3Ó:000$OQO
3J:000$OCO

End. Teleg. Reg. «Constructcra
Estados e agencias no interior

de Março de 1942

o
Número Sorteado 0708

SORTEIO
86913 PL,no Univenal "H" 708913

Mundial «D)
l' Premio 8691 � Valor 25:000$000
2' Premio 96913 Valer 14:000$000
3' Premio 6913 V/dor 8.COO$OOO
4' Premio 16913 Valor 5:000$000
5' Premi) 26913 VIodar 3:000$000

Os titulas com os

4 Iinaes 6913 Valor 1:500$000
Os títulos com os

3 finais 931 Valor !OO$OOO
Os titulas com os

2 finaes 15 Valor 20$000
Os titulas com o final do

t: Premio .3 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte

Os títulos com o final do Os titulas com o final do
1 premio 3 ficam Isentos de pagamento, 2' Premio 8 Ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte. . menta da rnensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H7'
í: Premio 708913 Valor 100:000$000
2'« 808913 « 25:000$000
3'« 908913 « 20:000$000
4'« 8913 « 15:000$000
5'« 108913 « 10:000$000
Os titulos com os 4 finaes 8913 « 500$000
Os titulas com (JS 3 finaes 913« iJO$OOO
Os títulos com os 2 finaes 13« 10$000

Os títutos com o final do r premio 3 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
08 títulos com o final do 2' premio 8 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade segulute.
A Empresa está á disposição de todos os prestamistas quites para lhes fazer a entrega imediata dos pre

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

"Hino Meirelles
(Fiscal do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO OlA 25 DE ABRIL DE 191t2 às 15 horas, na séde social
Aviso -- Avisamos os nossos DD. Representantes e estimaveis prestamistas que a oariir deste mes

os resultados dos sorteios são irradiados pela p. R. A. 5 Rádio São Paulo, depois das 17 hs.
com' intervalo de meia hora

Os titulas com os
4 Iínaes 6913 Valor 9:000$008

Os titulas com os
3 finaes 913 Valor 200$000

Os títulos C0m
tinaes 13 Valor

os

4('$0002

i Premio 8691:1 Valor 20:000$OCO
2' 'Premio 96913 Vttlnr 10:00!1$000
D' Premio 6913 Valor 5:000$000
4' Premio 16913 Valor 3'0l'0$000
5' Premio 26913 Valor 2:000$000

Os títulos com os

/4
Iina es 6913 Valor 500$000

O titulas com 08
3 finaes 913 Valor 50$000

I Os titulos com os
i 2 finaes 13 Villor 10$�00

Os titulas com o final do
Premio 3 Ficam isentos do pagamen

to da mensalidade seguinte.
Os titulas com o final do

2' Premio 8 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

Dr. Alfredo Alce -- Diretor·Cierente

Dhtribuição dos p êmics da Empresa Constructora Uoiver9al
in�uperàvei! pldno5 de sorteios mensai 5

Ltda.

FELIPE SCHMIDT,38
A EXPOSIf;ÃO

.-.-

GALERIA- DE ROUPAS PARA CRIANÇAS
Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas

Casaquinhos - Colchas - Toalhas - Penhoais

Manifestação patriótica em
Bom Retiro

Bom Retiro (do correspondente)
- No dia 23 de março, domingo,
à noite, foi levado a efeito na cida
de de Bom Retiro, um comício, como

protesto ao afundamento dos na

vios brasileiros peja Alemanha, aos

propósitos dos japoneses em SÜ0
IPaulo e à quinta coluna. Foram

promotores dêste comício os srs.

Genlil Vieira Borges, Jorge Barro
so, Oscar Beller, Edelberto de Oli
veira e Plácido Gomes.
Com numerosa assistência, falou

o sr. Zenon Bandeira" que disccríou
com acerto, manifestando grande
amor patriótico. Em seguida, falou
o sr. Gentil Vieira Borges, que ver

berou, energicamente, contra o na

zismo selvagem e brutal, que Icrin-
do os tratados internacionais e enl
eando aos pés o 'direito das gentes,
vem praticando toda sorte de cri
mes nel'andos e covardes. Verberou
contra os atos dos japoneses que,
dentro do "eixo", está seguindo
igualmente o mesmo traçado de
pírataria, de traição e também de
covardia. Fez sentir àqueles que
sobem correr em suas veias I) san

gue alemão, mas que nasceram no

Brasil, que são brasileiros, que foi
nesta grande pátria c debaixo -Io
pavi lhâo acolhedor do Brasil, que
seus pais vieram gozar das nossas

incomensuráveis riquezas, ,� receber
o conforto, dentro de um pais, que
] ncs recebeu com braços abert os.
Fez lembrar as palavras do grande
brasileiro Lauro Müller, filho de
alemães, que disse, num gesto sere
'no de sadio patriotismo: "quem
nasce no Brasil, é brasileiro, ou

é traidor".
Concitou o orado!' a numerosa

assistência a procurar cumprir o

seu dever diante da situação amar-

ga que atravessa o mundo, mas

dentro da ordem, com mui ta ener

gia, mas com bastante calma; disse
ainda, que cada brasileiro é um

soldado, cada brasileiro é um se
creta ao encalço da víbora do "ei
xo", a quinta coluna, ramificada
por toda parte.

>

Em seguida falou o jovem acadê
mico de medicina Gentil Borges Fi
lho, que fez lembrar o gesto do
grande chanceler Osvaldo Aranha,
na 3n. Conferência, no Rio de Ja
neiro, as suas palavras patrióticas
e firmes, I) seu célebre discurso
terminal da aludida Conferência, o

que, foi como pôr bcru alto o valor
moral do Brasil, a nossa augusta
bandeira, guardados, custodiados
por êsse grande povo; onde cada
brasileiro deve ser um herói, nu
defesa da grande pátria. Falou afi
nal o sr. Plácido Gomes, que f'cz
11.111 patriótico discurso que foi, co
mo os outros vibrantemente aplau
.dído. Terminou o comício sob a
maior ordem, mostrando-se f) P'WO
satisfeito, e confiante na vitória do
Brasil e das democracias.

FOTO,. IDEAL
de

João Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru
pos' casamentos, servi-
ço industrial, revelação I
e cópias de filmes Fóto
para documento, am

pliações a crayon e

óleo. Perfeição e rapi
dez, só no FÓTO IDEAL.
Atende diariamente a

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

(;hácara
Vende-se uma, com casa e

gara]e, em local aprazlvel,
com água corrente, luz elé·
trlca e esgôto, sita à Praia
do Meio (Coqueiros). Faclll
ta-se metade do pagamento.
Informações com o sr. Zaní
ni, rua Tiradentes, 8.

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

J serrarias

I Tratar à Rua João Pinto
n. 5 (sob.).

FLORIANÓPOLIS

P.uANO MUNDI.\ L cB· Mensalidade Rs, 20$ -- Dlstríbue por mês 11.115 -- prêmios no total de Rs. 500:0r03 com o p-êmío maior de Rs. 30:0000
« ""C" " " 10$ .-

" "21.115 --" n

,,300:100$" " " "25:01'0$
« ""D" " 5$

" 21 J 15 --

" 160:000$ " 20:000$
Universal "H" " 5$

" :::11.105 '- ,,1.350.000$
" " 100;GOO$

RelógiO de platina

Subscreva um titulo garantido da Empresa CO.nstructora Universal
dono de sua casa, despendendo apenas

5$00010$000 ou 20$000 por

Ltda. e seja o

A

mes
Na Empresa Constructora Universal Ltda. não há preferências. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
Absoluta garantia. Maxima pontualid�d�. lacontestével lisura

Perdeu-se um, pulseira, para
moça, cravejado de pedras pre
ciosas. Gratifica-se à pessoa que,
em o achando, entregá-lo nesta
redação. 3 v.-2

QUARTOS
Alugam se quartos para

solteiros, em casa de família.
Ver e tratar à Rua Trajano,
n. 7 - Sobrado. 5 v,-2 '

---

I ��i2�S���rm�:de '!��2!�:�O�!��des I
estão diligenciando para localizar uma estação de rádio Iclandestina que interfere nas transmissões da emissora
uberabense. Trata-se de uma emissora da "quínta-colu
na", que intervem nos programas, desprestigiando o go
vêrno e fazendo propaganda de Hitler e do nazismo.
--�,y------------------------------��-----��-��

AVISO AO POVO (ATARIHENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empre58 Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para. Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA li'> DE NOVEMBRO. I...---
-----------------------;..._"

SINDIChLIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

•

Organização Comercial Catar i
nense.

PUDIM MEDEIROS, fi so
bremesa ínegualável, gostosa
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

CHAMADA DOS CIDADÃOS POLONÊSES AO
REGISTRO

O Consulado Geral da Polônia, em Curitiba, chama todos os cida.
dãos poloneses, de sexo masculino, nascido entre 1900 - 1925 inclusive,
residentes nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, para
o registro obrigatório, na sede do Consulado Geral.

Os interessados devem apresentar-se pessoalmente, munidos de
todos os seus documentos. As pessôas domiciliadas no interior poderão
registrar-se por escrito, dando exatamente o nome e sobrenome, ano
e a localidade do seu nascimento e o seu atual endereço.

O registro efetua-se toelos os dias úteis, das 9 às 12 horas, no Con
sulado Geral da Polônia, em Curitiba, à rua André de Barros, 534.

O Consulado Geral acentúa que todos os registros ou inscrições an
teriores, efetuados neste Consulado Geral, não isenta do dever do
registro atual.

O prazo para êsse registro expira em 15 de maio de 1942 para resi
dentes nas zonas urbanas, e em 15 de junho de 1942 para residentes no
interior. �

CONSULADO GERAL DA POLôNIA, EM CURI�'IBA.
Curitiba, 6 de março de 1942.

Crédito Mútuo Pn-dial
Proprietá-rios: J. Moreira & (ia.

19 DE MARCO
Foi entregue ar s prestamtsta MIHia, Célio e Cel.na

Nunes Lopes, residente em Ftorfauopnlís
possuidores da caderneta n. 19188 o prên:{io

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de -18 de Março de 1942.

6 DE ABRIL
Mais um formidá·vel sortrío r e a liza i

á

a Crédito Mú
tuo Predial, no ditl 6 de Abril (svguuda-Ieira)

com pr êrnio s no valor de
'

6:250$000
Não vacile adquira já a BUli cad erueti na se de da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

..................................................

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

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

AVA . Gladiator 5 val v. 530$

tlATOR/.�\Vf/.� 7 valv. 59'j$, para pilhas 50,)$ paraGlAD n � acumulador 700$.
.

Catálogo grátis. 400 réis em selos' para fi remessa. Con
sertos, peça orçamento.

-t', ..

-

12vS· 2

30v-19

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Material para completa
instalação de luz elétrica,
sendo uma turbina «Pelton»,
dínamo, 80 mts. de canos Ide ferro fundido de 6 pole
gadas e 4 metros de com

primento, 2 ampéres, I vol
tímetro, I regulador de en

trada d'água para a turbi
na, 36 quilos de arame de
cobre n. 8, isoladores, etc.;
2 cabos de arame de aço de
3/4 de polegadas de grossu
ra e 12 metros de compri
men to : 1 cabo de 3/8 d�
grossura e 15 mts. de com

primen to; 4 mancais para
transmissão. etc. etc. - In-

------------ formações na redação do
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ESTADO. 15vs-

• •

i sat)A.S i• •

•• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento -. Terrenos no Balneário

: das melhores fábricas do país, são : re;oSC��h�!tn�á:i�u ��tepo��a t�r�
=.=1 encontradas nos balcõ9.s da

=-

••
: do Leal. As construções aurnen-

" tam. A planta dos terrenos acha-
• • se com o sr. Ar! Santos Pereira

I. Oasa SANIA ,ROSA _.: ���da S�0S al��:S_ encarregado da

No Estreito
: Diáriamente recebemos novidades :
• • •

�: Rua Felipe SCbmidt, 54--Fone 1514 :
· - .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•••..•..••.•••••....••.••••••�••••••

. u.. I Fy
'. l) •

.� • I" •
• ue
• r.
• •
• •
• •
� .
• •
• I Sociedade Anonima •
• Companhia Nacional para Favorecer a Enonomia

Aut!lrizada e Fiscalizada pelo Governo Federal Capital (Realizado) •
• 3.000:000$000 •
• __ _ Séde Social: Rua da Alfandega 41 - Esq, Quitanda-Rio de •
• Janeiro Sucursal: Rua 15 de Novembro-Esq. Da R. Anchieta •�dif. Sulacap) São Paulo

.

• FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 28 DE FEVEREIRO DE 191t2 •
• •

: 121 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.405 (ONTOS :
• •
• com as seguintes combinações: •

! AlB SZI UVR FSC AYP CHU !• •
• Amortizados com 100 contos •
• •
• Snr. ANTONIO CONDE FILHO, propr. da farmácia Xavier, •
• R. Engenheiro Penido, 656 -- Cruzeiro S PAULO •

: Amortizados com 25 contos :
• Snr. OSMAR SOARES LOPES, comerciante, R. Floriano Peixoto, •172 - Fortaleza Ceará
.• Snr. DR. FRANCISCO IVO CAVALCANTI, advogado, Av. Rio •
• Branco - Natal R. G. Norte •
• Snra. BEATRIZ SANTIAGO MONTENEGRO, esposa do Sr. Con- •
1m rado Montenegro, chefe do Laboratorio Montenegro, R. Impe- •• ratriz, 279 - Recife Pernambuco

• 1 - Snr. AGOSTINHO GONÇALVES, sócio da tirma Gonçal ves :• .
& Cia. - Propriá Sergipe

•• Snr. dr. A. NOVIS FILHO, médico - Salvador Baía

•
Snr. MANOEL JOS1; IZ1DORO DA SIL VA, comerciante, Rua •

Pereira Nunes, 371 Cap. Federal •• Snr. GABRIEL LEPELTIER. industrial estab. c/ fábrica de pa- •• peis para cigarros, Rua Tv imbiras, 56 S. PAULO •• Snr. NICOLA ZAMBRANO, comerciante, Rua D. Pedro, 85

• São Carlos SÃO PAULO •
\. t morttzados com 10 contos: •
• 109 títulos no valor de 1.090 contos :• Amortizados com 5 contos (Premio Unico) •
: 12 ���:. d�elFé Sylvestre Azevedo Junqueira Ferraz, capitalista -

Minas Gerais •
• 12 - Snr. CeI. Sylvestre Azevedo Junqueira Ferraz, capitalista - •
• Maria da Fé Minas Gerais •
•

Snr. Dr. A. Meirelles Leite, secretàrio de Obras Publicas -Pr Alegre Rio G. do Sul •
• Até Fevereiro p/passado [à foram amortizados 95.925 contos de réis. •
• Solicitai a relação completa dos títulos amortizados, na Séde Social ou ao �
.' Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Hua Felippe Schmidt •
• (Edifício Amélia Neto) da •

:. Sul América Capitalização .:
• •
• o próximo sorteio de amortização será realizado em 31 de Março •
• de 1942, às 14 horas •
• 1) Este portador jà teve mais 2 títulos amortizados, um pelo sorteio 11/40, e outro. •
• pelo sorteio de 1/41. _.

-. � }G��_!:;:Ii ... �,"',� ... t)-.". ..�"':t�,,_," ">fi •
• 12) Este portador teve dois títulos amortizados neste sorteio, que fazem parte da Ro- •
• da FSA e FSZ e foram emitidos em 12(38; jà teve mais 3 títulos amortizados, 2 em •
• 12/40 e outro em 1/41.' ,.

: � �•.....•......••• ,
COMO SE ABRE UMA PORTA?

Tratar uma Prisão de Ventre com purgantes fortes é o

mesmo que abrir uma porta a ponta-pés.
Use de inteligência e de meios mais adequados: Trate

se com os Pilulas de Vida do Dr. Ross, que são conheci
das em todo o mundo como a Chave Mestra Intestinal.

Elas agem sem abalar o organismo.
I

PILUlas DE VIDI DO DR. ROSS

Vende-se um Caíé, com ple
lamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da

Ivenda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdir L08so, no
mesmo Café. 2sv- J 9 _------------------- .,

�o ESTADOilb
�URIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

Te!. 1022 - Cx. postal 139

,

ASSINATURAS

Na Capital:
Ana .....•.•••.

Semestre .•.•••

Trimestre ..•.••

Mês ••..••••••••

50$008
25$000
15$000
5$000

No Interlor s
Ano _ .•...•.•••.

Semestre ...•••.

Trimestre ..•.••

15$000
10$000
!O$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi-:

lliza
pelos conceitos emitidos

@
nos artigos assinados

�

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALCIO

-ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUS CULOS
Os Pálidos. Depauperldos,
Esgotados, Anêmicos, Mie.
que criam MagroJ, Criança.
rlquíticu, receberia I toni-
ficaçio gerll do organismo

com o

Sa n UU e n o I
Llc. D.N s.r. n: 199, de 1921

VENDE-SE
otima casa, própria para re
sidência e ccmércio, no cen
tro urbano. No andar supe
rior tem sala de visitas, va

randa, copa, cozinha, 4 quer
tos e otimas instalações saní
tárias; todos os comparti
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Informações na

redação do ESTADO.
194

VENDE-SE

Chácara
Vende-Ele uma chácara, com
fundos para o mar, na estra
da geral dos Barreiros.
Informações na Redação do
»Estado». 20vs 11

v.-3

5

OI\1BATA
sono

MATA
Moscas

Mosquitos
Traças
Formigas

Percevejos
Baratas

Se a lata
não tem o

soldadinho,
é FLlT

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

Compan�ia « Aliança �a Baia •
Fundada em 1870 Side: BAIA

Seguros Terrestres e Marítim09

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
- 54.700:000$000
» 3.929.719:000$000
• 28.358:117$970
» 85.964:965$032
• 7 .323:826$800

e terrenos)>> 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.
-----

Agente em Florianópolis

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

Calx. postal 19- TeleDhoMI083-1!nd. Tel. cALLlANC.A-
Sub-Agente em Laguna. Tubarão, Itaiaí,

IBlumenau e Laqes.

Farmácia «Esperança)) Ido
farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de bcrrach«.

Garante· se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hmpcke),FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 27 de Março da 1942

«Iate Clube Florianópolis>>:-Reunião, hoje, ás 20 horas, no «Lira Tênis Clube»
�

IIJ �••�:: w!��!!�7 ���S!E oi d����!�-n����.!,�;:, de IVid-;S�cial,... presidente Rooxevolt tledal'ou fiscalização do Pacífico.
ontem, à imprensa, {Lue o mnís O presidente Roosevelt nd-
amplo espírito (l� camnrada- vertíu eonfra os "sexta-cola
gern reinou entre o govêrno nas", que classificou de g'ente
norte-americano e os ila Aus- que, deliberadamente ou não,
trália e (la � 01'11. ZNoJiluclia, favorece a execução dos planos
nas operações d.e iiSN� liozaçiio dia l,ólicos elaborados pelos
a sudoeste do P:wiiico, embora quinta-colunistas.
ainda não se tivesse conseguí- O presidente eximiu-se de
do estabelecer, tl(�i'illitivamcnte, apontar os sexta-colunns, por-

'ajunta
que recebeu um nome que disse que seria, então, foro,

f,
pomposo. çado fi. enumerar muita gente

b b d dEssa
declaração {lo presíden- que se achava presente àquela

lna
·

o e·· e
te surgíu de uma pergunta sô- conferência e reeonheeía que

1 . I" Om a l't . 10 ) bre os pedídos �L)l'llmhH]OS pe- isso seria vexatório. 'I'odavía
los srs. Evatt e Nash, ministros - acrescentou êle - os sexta
da :Noya Zeelândia, 110 sentldo eolunns agem na imprensa, no O PRATO DO DIA

todos os tem pOS '.
(le se estabelecer um contacto rádio, nas festas particulares
melhor e súlído com O� Esta- etc. PUDIM DE LEITE - Ingre-

I
dientes: - 1 litro de leite; 18

-

oV_QS; 1/2 quilo de açucar ; 1 fava
�1"11 lllll

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta de baunilha.

1
II

D TULIO RAMOS Modo de preparar:
- Ferva o

f,"v
\ DO r leite com a baunilha. Bata

Por motivo da aproximatâo do Inverno v) t\ Assistente efetivo do S;ViÇO de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica numa vasilha as claras até que
1 Geral do Rio de Janeiro; com curso de especialização e prática de ouvidos, fiquem em ponto de neve, junte

,�
nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson, na Policlínica de Bo- as gemas e depois o açúcar,

II
A",." tafogo - Rio de Janeiro. continuando a bater e por fim

A (ASA TRES IRMAOS Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone,1009 misture o leite, tendo o cuidado
Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sex de retirar antes a fava de bau

tas das 17 às 19 horas - nilha. Despeje numa fôrma bem
untada com açúcar queimado e

cozinhe o pudim em banho-ma
ria sem tampar. Depois de co

zido leve-o ao forno brando para

Especialista em moléstias de Senhoras - Partos. corar um pouco. Tire da fôrma
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago, vesícula. útero. ovários. apendíce, depois de frio.

I
tumores, etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEº -' Hérnias. Jtidro -

ceie varícncela : Tratamento sem dor e cneraeao de Hemerreídes e.

varizes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opera nos Hospitais de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

resolveu liquidar todos o seu stock
TROPICAIS, LINHOS (irlandeses e

Para que a nossa

uma visita

artigos

Igual

SEDAS,de
nacionais ),

por preços jamais vistos I

aos

amável freguesia se

nossos balcões, os

bastapossa certificar,
onde encontrará

remarcados aos mínimos preços I

liquidação de gravatas
e perfumarias

IEcos e Notícias I-,----

Acaba de ser dado à publici
dade o relatório da Caixa Eco
nômica do Rio de Janeiro, en
tidade administrativa das fi
nanças brasileiras, sabiamente
dirigida pelo sr. Carlo:s C, Luz.
Êsse relatório refere-se ao ano
de 1940.

, Somos gratos ao exemplar
recebido, obséquio especial da
quele eminente financista pa
trício.

*

A emprêsa comercial "Es-
quadrías de Madeira Brand S.
A.", ele Joinville, neste Estado,
foi retirada da "Lista Negra".

*

o presidente da Repúb1.ica,
" considerando a necessidade
de policiamento extraordinário
exigida pela situação atual e as

condições de preparo indispen
sável em que deve estar a

corporação para o cabal de
sempenho das atribuições que
lhe possam caber na defesa das
instituições nacionais", assi
nou decreto-lei, aumentando,
de 5.431 para 6,081, o efetivo
de praças da Polícia Militar,do
Distrito Federal.
Para atender à despesa de

corrente, no período de 1 de
abril a 31 de dezembro, o de
creto abre o crédito especial de
2,187: 315$000.

Comprai na CP.SA MISCE
LÁNEA é saber economizar

Oferecem-se como torpedos-humanos

Clínica médico·cirúrgica do

Dr_ SAULO RAMOS

Sidnei, 27 (R.) - Dois engenheiros australianos e três
soldados escreveram ao ministro da Aeronáutica, sr. Drake
Forde, oferecendo-se para pilotar um avião ou mesmo uma lan
cha de grande velocidade carregada de explosivos contra um
porta-aviões japonês, voando pelos ares juntamente com o al
vo atingido. Um outro soldado escreveu o seguinte para um
jornal australiano: "Consideraria uma honra poder juntar-me
a êsse grupo de loucos, pois que com gigantescos torpedos dês
se tipo, Tóquio seria arrazada".

ALEMÃES, ITALIANOS E JAPONESES

Candeias de batatas
Lisboa, 27 (U. P.) - O

"Diário de Notícias" informa
que, em vista de faltar o pe
tróleo e não haver folha de
Flandres para o fabrico de can

deias, os habitantes pobres da
aldeia de Cedovin improvisa-
ram candeias de batata, abrin
do uma cavidade nos tubér
culos introduzindo o óleo de
lamparina e uma torcida.
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Lindbergh nas
.

fábricas Ford
Detroit, 27 (H. T. lVI.) - O

sr. Henri Ford deseja dar e111-

prêgo em suas fábricas ao sr.

Charles Lindbergh. Nada, po
rém, em definitivo, foi resolvi
do entre o ·famoso aviador e o

grande industrial.
O sr. Lindbergh visitou al

gumas instalações das fábricas
Ford, em companhia de outras
pessoas, quando de sua perma
nência de um dia em Detroit,
regressando depois a Washing
ton.
Declara-se que o sr. Ford es

tá ansi.oso para colocar o sr.

Lindbergh no Departamento
de mecânica de aviação de sua

gigantesca usina.

Guilherme Gonçalves d'Avila
e

Isaura da Silva d'Avila
nartícínem aos seus parentes
e pessoas de suas relações
o nascimento de seu filho

SAUL

Representantes:
MACHADO & Cia.

Declaração de dinheiro, valores f' J"f'llS

Florianópolis. 25-3-9lJ2

Organização de escrttaa=-In-s
peções perlódlcas.Vertíioaçãn
de balanços (e atestado) AS·
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarinense.

O PENSAJUENTO DO DIA
"O preguiçoso não vê nascer

o sol; o homem ativo e labo
rioso o precede na sua aparição' ,

- Marquês de Maricá.

A ANEDOTA DO DIA

Termina a 27 do corrente o prazo de 15 dias concedido pe
lo Decreto-lei n. 4.166, de 11-3-42, para que os súditos alemães,
italianos e japoneses, pessoas físicas ou jurídicas, comuniquem
ao BANCO DO BRASIL, ou, (nos lugares onde êsse estabeleci
mento não tiver agências), às COLETORIAS FEDERAIS, to
dos os bens, valores e depósitos em dinheiro que lhes perten
cem.

Também são obrigadas a fazer as devidas comunicações a

quelas pessoas que .têm em seu poder bens, valores ou dinheiro
pertencentes a súditos alemães, ita1ianos ou japoneses, pessoas
físicas ou jurídicas,

VENDE-SE
Pequeno negócio, em bom

local, à rua Major Costa,
n. 75. Tratar no mesmo.
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A MULHER - José; qual o

mês mais infeliz para o casa

mento?
O MARIDO - Oh, mulher P!

Já te esqueceste que nos casá
mos em agosto P. ..

A's 7,30 horas

Roubei um milhão
COM CLAIRE TREVOR E

GEORGE RAFT

Nacional D,F.B.

Os dois totós

Fazem anos 'hoje:
O sr, Reinaldo Alves;
- o jovem Zani Linhares;
- o jovem Osvaldo Fernandes;
- o menino Hamilton de Mou-

ra Ferro;
- o sr. Augusto Roberto Jac

ques, co-proprietário da concei
tuada Livraria "Moderna";

- a exma. sra. d. Inez Braga
de Araujo.
-- a exma. sra. d. Lídia da

Silva Tomaz, esposa do sr. Eu
lália José Tomaz, funcionário
do D. E. E.

Nascimentos:
Léa é o nome da interessante

garotinha que veio enriquecer. o

lar do sr. Antônio Abrêu.
- Pelo advento de seu filhi

nho Saul está em festas o lar
do sr. Guilherme d'Avila,
Falecimentos:
Em Belém do Pará, onde

residia, faleceu, a 23 do corren

te, o sr. João da Cunha Melo,
antigo sub-contador do Banco
Comercial do Pará. O extinto
deixou viuva, a exma. sra. d.
Almerinda da Cunha Melo, e

duas filhas, as sras. d. Maria
Salomé de Melo Nobre, esposa
do sr. dr. Humberto de Farias
Nobre, agente fiscal do imposto
de Consumo, nesta capital, e

d. Angela Melo de Mendonça.
esposa do sr. dr. Antônio Mo
reira de Mendonça, engenheiro
chefe do Serviço do Petróleo no

Estado de Alagoas. Deixou, tam
bêrn, o extinto, cinco netos me
nores.

(Desenho Colorido)
Preços: 2$000 1 $500 e 1 $000

Imp. até 18 anos

João Cunhada Mello

Cartazes do dia
A's 7,30 horas

Serenata prateada
Com IRENE DUNNE e

GARY GRANT
Complemento nacional D,F.B.

Edgard corre outra vez

A's 7,30 horas

MISSA DE SET.MO DIA
Humberto de Farias Nobre, esposa e

filhos. Almerinda da Cunha Mello (au
sente), Dr. Antônio Moreira de Men
donça, esposa e filha (ausentes) con-

6'ONVITE vidam os seus colegas e amigos para a

" missa pelo eterno descanso da alma de
seu sogro, pai, avô e esposo, João da

Cunha Mello, falecido em "SELEM 'DO PARA', a 23 do
expirante. que fazem celebrar às 7 ,30 da manhã de 30 do
corrente, na Catedral Metropolitana. Desde jà antecipam
agradecimentos. 2 v.-l

(Desenho)
A VOZ DO MUNDO Jor.
Preços: 2$000 e 1$500

Livre de Censura

o amor que não
morreu

Com FREDRIC MARCH,
NORMA SHEARER e
LESLIE HOWARD

Complemento nacional D.F.B.
Natural.

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

I'

de WETZEL & CIA.-)OINVILLE( Marca registrada)
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