
isturbios na Alemanha ·a fome
llIOSCOU, 1 (A. P.) - O J�Á]HO UE llIOSCOU INFóRIUA QUE, RiU VISTA nA COllIUXICAÇÃO DO llIlNISTRO DA PROPAGANDA SR. GOEBBELS, NA SEIUANA PAS-

SADA DE QUE AS RAÇõES ALliUENTARES NO REIeH SERIAllI REDUZIDAS, VERIFICARAlU-SE DISTÚRBIOS, DURANTE OS QUAIS AS 'l'ROPAS nE CHOQUE IHSPARAVAJI
,

, CONTRA OS ]}IANIFESTAN'fES. "
"AS SUBLEVAÇõES VERIFWARAIU-SE RiU COLôNIA, CHE]}INITZ E DUESSELDORF. EM HAMBURGO EOUTRAS CIDADES, OS OPERÁRIOS PROTESTARA]}I CO-

.

'r.1E'rIVAll'IEN'I'E CON'!'RA AS R]�J)I;ÇÕES. nEIUONS'l'RAÇÕES ESPONTÂNEAS Im MUL�ERES }�ORAll'I REALIZADAS DIANTE nA SÉDE DO PAR'l'IDO NAZISTA, PEDINDO
1�j\0 PARA AS CRIANÇAS. A llII;LTInAO (�RI'l'AVA: "PONHAll'IOS FUI A EWfA MALDITA GUERRA!" A POLíCIA NÃO PÔDE ]HSPERSAR A ll'IULTIDÃO. AS TROPAS DE CHO-

J
' QUE ABRIRAM FOGO SÔBRE AS MULHERES E OS ll'IANIFESTANTES SE nISPERSARAM". � .iI

, EllI ARTIGO EllI "nAS R}�IrH", o SR. GOEnnELS nECLAROU QUE, SE AS NOVAS RESTRIÇÕES ALIllIEN'l'ARES - QUE ADMITIA CONSTITUIREM "UM CóRTE I,' .;

,ROFUNDO XA VIDA DE 'I'ODO ALEllIÃO" - N:clO FüSSEllI IllIPOSTAS, "HAVERIA SÉRIAS DIFICULDADES DE VíVERES DENTRO DE SEIS MESES", NA ALEll'IANHA.

Exercícios de defesa
anti-aérea

Rio, 1 - o Ministério da I

Guerra está distribuindo um fo
lheto aprovado pelo Estado
Maior do Exército, intitulado
"Noções Fundamentais sôbre
U)efesa Anti-Aérea". Trata-se de
trabalho que se destina ao po
vo, escoimado, portanto, de de

signações técnicas e explicações
teóricas. São conselhos claros
e fundamentais cuja compreen
são e divulgação facilitarão a

tarefa de proteger as popula
ções das cidades brasileiras dos
reides aéreos.
Os dois primeiros capítulos re

ferem-se à importância da de
fesa passiva anti-aérea, seguin
do-se o dedicado aos meios de
ataque da aviação de bombar
deio; bombas incendiárias e ex

plosivas. São fornecidas explica
cões sôbre a natureza dessas
duas espécies de bombas, suas

características principais e efei
tos.
Os capítulos restantes são os

seguintes: prescrições gerais da
defesa passiva anti-aérea à po
pulação; serviço doméstico con

tra incêndios; proteção contra
bombas explosívas (abrigos e

trincheiras anti-aéreas); nos

abrigos e trincheiras durante o

ataque aéreo; fóra da casa du
rante os ataques aéreos; instru
ções sôbre o escurecimento
(prescrições gerais); regras sô
bre o escurecimento (black
out) .

Embora. nã? haj a, em ver: Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
dade, perigo imediato, nunca e Geral do Rio de Janeiro: com curso de especialização e prática de ouvidos.
cedo para que se divulguem ês- . nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson, na Policlínica de Ba-
ses conhecimentos, de grande tafogo - Rio de Janeiro.

I '''tr. Quanto mais preparados Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 1009
�dverem os habitantes das zo- Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sex-
nas urbanas, menores serão as tas das 17 às 19 horas
consequências,

É UMA DOENÇA
It'lUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

o casal mais prolífero da
Espanha

Barcelona, 1 (A. P.) - Foi
entregue, pelo governador civíl,
ao casal Francisco Mayden Ta
bau-Maria Annual, o prêmio
anual da província ao casal mais
prolifero.Francisco e Maria tive
ram 19 filhos, dos quais 11 es
tão vivos ainda. Outro prêmio
foi dado ao casal Antônio Britz
Morales-Francisca Morales, que
teve 11 filhos, estando todos vi-
vos.
Cerimônias similares verifica

ram-se em Salamanca, Badajoz,
Bilbáo, Cadíz, Oviedo, Córdoba e

Santander, sendo que nesta úl
tima cidade o premiado foi
Gonzalez Martins, de 70 anos,
que teve 18 filhos dos quais 11
estão vivos.

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

I

Incofpora�ao de novas unidades
à �via�ão peruana

Lima, 1 (R.) - Vinte e cinco
aviões norte-americanos, que
acabam de ser incorporados à
fôrça aérea peruana, desfilarão
no próximo domingo sôbre a

cidade de Ancon, elegante es
tado de veraneio à beira mar.

Êsses aparelhos constituem
a metade dos aviões tipo "Nor
th American" já recebidos pe
lo Perú, de acôrdo com o tra
tado de empréstimos e arrenda
mento recentemente firmado
entre este país e o govêrno de
'Washington.
Espera-se que novos apare

lhos cheguem brevemente.

ANO XXVII Florianópolis N. 8504Quarta-feira, I de Abril de 1942

Restabelecídas definitivamente as! A bravura dos soldados britânicos
relações entre o Vaticano e o Japão

.

Especialista em moléstias ile Senhoras - Partos.
r=":;--: Bonitos, bons e baratos,

O f�
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I
-

di tí
, ALTA élRURGlA ABDOMINAL: e�tõmago. vesícula .. útero, ov�rio.s, apen.dice. , I'rímeíros entre os primeiros,

S O leiaiS' a emaes Iver Iam-se tumores. etc. -- CIRURGIA PLASTICA DO PERINEO _. Hérnías, hídrn- são os doe es preparados,- - - cele, varicocele _. Tratamento sem dor e operação de- Hemorroides e

Nova Iorque, 1 (A. P.) - Informações fidedignas recebi- varizes -_ Fracturas: aparelhos de gêsso. Co'o bom Fermento Medeiros.
Opera nos Hospitais de Florianópolis.das da Europa pela Associated Press dizem que viajantes, que Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009

visitaram recentemente Paris, contaram terem sido fusilados Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.
seis oficiais alemães é vintenas de outros" terem sido manda
dos para campos de concentração, na. Polônia, sob a acusação
de "negligência" por ocasião do "raid" dos aviões ingleses sôo.
bre aquela capital, no dia 3.

Acrescentam os informantes: - "Quase todos os oficiais
alemães de Paris encarregados das defesas aéreas da cidade Londres, 1 (Reuters) _ Os tão da Transilvânia contra a
estavam assistindo um espetáculo de gala no luxurioso "ca- preparativos de Hitler para a Rumânia.
baret;' "Bal Tabarin" naquela noite, e nada souberam do ofensiva da' primavera contra a Entretanto, na Rumânia, An
"raid" senão quando as bombas começaram a cair sôbre as Rússia e na direção do Oriente tonescu levantou a voz em favor
fábricas Renault, no Sena. Entre os oficiais que se divertiam Próximo continuam a tropeçar da Transilvânia, afim de tentar
no "cabaret" estavam os responsáveis pelas sereias de "a- com sérias dificuldades - diz o reconquistar sua popularidade,
lerta". A pagodeira estava tão animada que os oficiais alemães redator diplomático do "Sunday muito abalada pelas enormes
só souberam do que estava acontecendo quando o "gerente" Times" _ por causa da resís- perdas que os rumenos tem ex

da casa, tendo ido, por a.caso, �ara fóra do estabelecimento, tência dos Estados vassalos,

I
perimentado na frente oriental.

voltou apressadamente a mforma-Ios. aliados e neutros, a seus A Itália, finalmente, declara de-
. ,

I
I pedidos de tropas e outras van- ver poupar homens em vista dos

Hitler recebeu um astro 000 ta��n�:ei Boris da Bulgária -' ���t���ii�:mq�� ?��,:���n�: s��
escreve o redator mencionado - paSSIVeI repetição .

que há pouco regressou de Ber
lim, não se mostra muito favo-
ravel em ordenar à suas tropas ••••••••••••••.•••••••••••
que lutem na Rússia, por temor • •de que não obedeçam. Para dis- • •simular sua relutância, êle ale- SANGl JENOLga - apesar das garantias da • � •
Turquia - que deve levar em • Contém oito elementos tônicos •
conta um ataque turco. d rei • •
Boris está também preocupado • •com os acontecimentos da Iu- • Fósforo, Cálcio, Vanadato, •goslávía, onde as fôrças do ge- .

• Arseniato. etc.neral Mihailovic começam no- •
vamente a dar sinais de agita- • •
ção em alta escala depois do du- • Os Pálidos, Depauperados, -

••1'0 inferno, sem falarmos da • Esgotados. Anêmicos,
•querela real com os italianos sô- •

Magros, Mães Que Criam,
bre Salonica, que os fascistas di- Crianças Raquíticas rece- •
zem pertencer a seu protetorado • berão a tonificação geral •

• do organismo com o •grego.
, "A Hungria não se mostra • •menos relutante em poupar ho- • •mens para a frente russa. Ela
quer manter suas fôrças intac- •• •

I tas para uso depois da guerra, •
ou antes,na liquidação da ques- •••••••••••••••••••••••••

Cidade do Vaticano, 1 (H. T. M.) - O "Osservatore Romano" pu
blica a seguinte nota oficial sôbre o restabelecimento das relações di
plomáticas entre a Santa Sé e o Japão:

"O govêrno japonês, retomando o projeto que data de 1922, mani
festou recentemente à Santa Sé o desejo de restabelecer as suas rela
ções diplomáticas com o Vaticano. Em telegrama de 26 do corrente; o

Gaimusho comunicou oficialmente ao cardeal Maglione da nomeação do
sr. Harada, encarregado de negócios na França, como enviado extraor
dinário e ministro plenipotenciário junto à Santa Sé. O cardeal-secre
tário de Estado respondeu a essa comunicação por despacho datado de
28 do corrente, o qual transmitiu o consentimento do Santo Padre a

essa nomeação e acrescentou que a Santa Sé acolhia com prazer o re

presentante nipônico.
O sr. Harada, que foi distinguido com a confiança do seu govêrno

e têm o prazer de ser o primeiro representante diplomático do Japão
na Santa Sé, alia seus méritos políticos e diplomáticos às qualidades
pessoais mais notáveis".

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
DO Dr_ TULIO RAMOS

Londres, 1 (Reuters) - Informações procedentes do con

tinente europêu asseguram que Hitler recebeu o célebre astro

logo italiano Marinetti, no fim da semana última. Consta que o

Fuehrer tem grande confiança na ciência de Marinetti, que
teria predito as recentes vitórias de Rommel na Líbia, com

absoluta exatidão. Aliás, o chefe do Estado alemão, faz-se ro

dear por personagens bastantes estranhas," iniciadas" nos

segredos ocultistas dos legendários filiados de "Rosa Cruz" .

u M PRODUTO *RAUL

Estocolmo, 1 (R.) - Toda a imprensa alemã ainda se encon

tra sob a Impressão do reide inglês a Saint Nazaire, segundo anun

cia aquí o correspondente do "Afton Tidningen", na capital na-

zigta, ,
Além disso, os correspondentes especiais exprimem sua admi

ração pela bravura pessoal dos ingleses, pois, mesmo depois de iso
lados do grosso da expedição certos contingentes opuseram víolen
ta resistência aos alemães que os atacaram.

Essas fôrças isoladas penetraram em várias casas de Saint Na
zaire, de onde abriram tremenda fuzilaria contra as fôrças nazistas,
metralhando-as com verdadeira furia.

O correspondente em Berlim do "AUehanda" diz que os es

coceses, usando sapatos de sola de borrachà, desembarcaram rápi
da e silenciosamente na base inimiga, sem serem pressentidos. De
pois, avançaram pela cidade, entrincheirando-se nas casas 'onde pu
deram penetrar, resistindo desesperadamente a todos ataques ale
mães.

O "Lokal Anzeiger ", comentando o fato, estabelece a com

paração entre o reide de agora e aquele do "engarrafamento" de
Zeebruge, em 191 7.

,}LlMINA! FORTALECE!,
Mensagem de Roosevelt aos

soldados «yankees»
Com o exército norte-ameri

cano na Irlanda do Norte, 1 (A.
P.) - Chegou ao quartel-gene
ral desta fôrça expedicionária
uma mensagem do presidente
Roosevelt para ser distribuida
em cópias a todos os oficiais e
soldados, Entre- outras coisas diz
o presidente: "Compatriotas, se
reis apoiados por toda a fôrça
e por todo o poder desta nação.
A vitória que obtiverdes será a'
vitória de todo o povo ameri
cano, comum, a todos os filhos
desta pátria".

Clínica médico-cirúrgica do

Dr_ SAULO RAMOS

Londres, 1 (Reuters) - Não
menos de 103.000 poloneses fo
ram executados por ordem dos
tribunais alemães desde que
cessaram as hostilidades, se

gundo informam circulas polo
neses de Londres. Oitenta e

dois mil poloneses fa.ram mor

tos até o fim do ano de 1940 e

os restantes durante os 15 me

ses terminados a 15 do corren

te. Por exemplo, em janeiro úl
timo, êsses tribunais sentencia
ram à morte 2.465 poloneses.
Além disso, calcula-se que cer

ca de 50.000 pessoas tenham
morrido nos campos de concen

tração.

Nada menos de 103.000
poloneses foram executados

Os preparativos para a
ofensiva da primavera

•a 'Ialla eRtr-a�a OAl. oola'$o.(+."

WASHINGTON, 1 (R.) - SE O PRóXIMO OUTONO PASSAR SEll[ UilIA GRANDE VITóRIA PARA O "EIXO", É QUASE CERTO QUE A ITÁLIA ENTRARÁ EM.
COLAPSO. ESSA, PELO ll'[ENOS, É A CRENÇA ll'IANIFEWrADA POR llI�:NSENHOR ZYGll'IUNT IL\CZYNSKI, PRELADO POLONÊS QUE CHEGOU AOS ESTADOS UNIDOS HÁ

VARIOS DIAS. VINDO DA EUROPÁ.
, MONSENHOR ZYG:l\IU:NT, QUE VISITOU A 'rE RRA DO SR. lUUSSOLINI DURANTE A GUERRA, É mr GRANDE CONHECEDOR DE ASSUNTOS ITALIANOS.

SEGUNDO SUAS INFOR1UA('õES, BASEADASEllI FON'rES DIGNAS DE Tono CRÉDITO, O MORAL DQ_POVO ITALIANO, QUE SE ERGUERA COM A NOTICIA DOS
l;XITOS JAPONESES NO EXTREllIO ORIENTE, CAIU DENOVO EIU CONSEQUÊNCIA DA CAll'IPANHA ns il1lATOS lANÇADA PELA ORGANIZAÇÃO ANTI·FASCISTA "PRÓ

LIBERTÁ"� FUNDADA EM 1940 E QUE CONTA ENTR.E SE US MEMBROS COM ALGUNS DOS MAIS DESTACADOS NOMES DA ITÁLI!.•

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I rmandade do Senhor Jesus dos

IPassos e Hospital de Caridade
Quinta-Feira Santa
De ordem da Provedoria da

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade,
convido a todos os Irmãos para,
no dia 2 do mês de Abril vin
douro, comparecerem na sacris
tia da . Catedral, às 4,30 horas
da manhã, afim de revestidos de
balandraus e incorporados, toma- !
rem parte na Comunhão Geral i
que se realizará às 5 horas e

que será distribuida por S. Excia.
Revma. Sr. Arcebispo Metro
politano.
Outrosim, convido aos fieis

em geral e Irmãos. rara, às 19
horas do mesmo dia, assistirem,
na Igreja do Menino Deus, a

Adoração 'em honra a Jesus Sa
cramentado, falando nessa oca

Ssião o reverendo capelão Padre
Lourenço Maglioli.

�

Consistório, 30 de Março de
1942.
JULIO PEREIRA VIEIRA

Secretário.

MALAS PERDIDAS

•

mais •••
e comprem mais baratol

A EXPOSiÇÃOFELIPE SCHMIDT,

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS
Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas
Casaquinhos - Colchas - Toalhas - Perihoais

�r. A"tônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas

I'HESIDÊNciA:
AV. Hercílio Luz, 189.

. Telefone n. 751.

ê;« -chete de cll
nica do

Hospital de
Nu-rnberg

(ProfR. L. Burknardt
e B. Krenter)

Especialista em

tinil'gia OC1'ol ii

I Alta cirurgia, gyne

I
eologta (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de ptastíca ..

I
I

Cousultcr!o éS fUO Trele
no, 18 (doe 10 ás 12, •
d/:'lé! to á� 16,DO) Tele

ph, n€ - 1.285

Resídeneía á rua Es
teves Junior, 20. __m

Telephone _m_ 1.1..\1

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA

Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto-- Fone 1 ;)92
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENC1A'
Av Hercilio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

AUfilnd; a chamados
14

8' feira, 1 de abril de 1942 2

Atividades do "eixo" no
continente americano3 8

foi possível evitá-lo.
A campanha submarina con

tra os navios brasileiros tem
por grande objetivo criar um
ambiente interno de hostilida
de aos Estados Unidos e, pos
sivelmente capaz de alterar o

panorama político tdo Brasil,
visto que as nações do eixo
pretendem atribuir ao govêrno
do presidente Vargas toda a

responsabilidade dos afunda
mentos verificados nas costas
norte-americanas e culpar os
Estados Unidos da falta de pro
teção às unidades mercantes
brasileiras.
Tudo isto vem sendo apro

veitado pelos propagandistas
do eixo. Esta nova modalidade
tem penetrado nos próprios se
tores hostis ao totalitarismo,
que ingenuamente dão como
razoavel a critica aos Estados
Unidos. Contra essas manobras
se devem prevenir os bem-in
tencionados, não dando acolhi
da a tais manejos perfeitamen
te quinta-colunistas e, portan
to, contrários aos interesses e

prestígio .da nação 'brasileira.
Certo é que a campanha sub

marina do eixo contra a nave

gação aliada nas proximidades
das costas norte-americanas
está produzindo sérios embara
ços e isto serve aos germano
filos para a sua propaganda
contra o pan-germanismo. Diz
se mesmo que o serviço de in
formações continua a i n d a
montado em vários pontos do
continente latino-americano e

que os submarinos têm suas
bases de reabastecimentos nas
ilhas francesas das Antilhas.
E em tudo isto, ao que se diz
há elementos da Falange.
De qualquer modo, é fóra de

dúvida que as autoridades go
vernativas dos países america
nos, especialmente as do Bra
sil, devem agir prontamente
no sentido de inutilizar, quan
to possível, a máquina da Ges
tapo em operações no Hemis
ferio Ocidental, sem o que po
derão viver em grande segu
rança. A quinta-coluna age
em toda a parte e sob as mais
diversas modalidades. As suas
audácias e crimes são ja co
nhecidos do público. Todo o
cuidado é pouco. Destruir es
sas organizações, estejam elas
onde estiverem, deve ser o

grande objetivo de todos os

que se mostram amplamente
partidários da vitória da liber
dade e da Civilização. 'Assim,
sendo, é conveniente não per
der de vista as próprias ativi
dades de certos espanhóis que
se apresentam sob aparência
de fortalecer o espírito latino
americano. Êsse é o novo pla
no do dr. Goebbels, como pro
vam as insistências da estacão
emissora de Valladolid, em
conjunto com a rádio alemã
dos Alpes. Hitler serve-se de
tudo para vêr se ainda lhe po
de sorrir a vitória. Apega-se a
todos os "trucs'', falsidades e
crimes com o intuito não só

)
de corromper, mas tambem de
conseguir uma posição que lhe
proporcione certas vantagens
contra os países que se pro
põem libertar o mundo da mais
nefasta tirania da história. E
que isto será realizado, nín
guem duvide. O eixo aproxi
ma-se da derrota. E ela será
esmagadora.

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

. n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

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

às quartas e sábados
.

Gratifica-se a quem achar Saidas de Araranguá às quartas.e entregar à redação do ES
TADO duâs pequenas malas sáoados e domingos

����ií�fos L�� �:��t�tod�t���� I A�ente em Florianopolis: MARIO MOURA
trôle Policial de Arlrlú. PRAÇA ir, DE NOVEMBRO

t 5v.-7 õ- ..... _

Londres, (V. A.) - Por He
rald Evans - do B. N. S. -

É um erro supôr que a Alema
nha deixou já de aproveitar-se
da Espanha para seus fins po
líticos nos países latino-ameri
canos. A campanha prossegue
sob várias modalidades, e a Fa-

:=====================;;;===_.=.. lange é, por assim dizer, o bra-

AVISO AO POVO CATARIHENSE I �� �;��i�fh�oV�����e�b�:s�;t
I culação do pan-americanísmo.

L· h d' P AI FI" I' 1 Sem dúvida que depois da
ln a Ireta orto egre- onenopo IS Conferência do Rio de Janeiro.

as coisas assumiram um aspe
to bastante diverso, se bem que
a Argentina e o Chile não te
nham cortado ainda relações
diplomáticas e econômicas com

os países do eixo. Essa circuns
tância facilita as manobras do
quínta-colunísmo no continen
te americano, talvez protegidas
pelos elementos da Falange
que para ali foram destacados
com a missão de enfraquecer o

pan-germanismo, já que não

�"""""""""....ga....""""",,,,-,,,

I
I

30v-21
CASA MISCELANEA, distri

ouidora dos Rádios RC.A. Vi
ctor, Vávulas e Piscoso _., Rua
Trajano. 12

IGREJA ORTODOXA DE S.
NICOLAU

Semana Santa
Levamos ao conhecimento de to

dos os Ortodoxos em geral, que as
solenidades da Semana Santa rea
lizar-se-ão a começar do dia 29 de
março, de acôrdo com o programa
seguinte:
Dia 29 cle março - Domingo de

Ramos -' às 8 horas da 'manhã te
rá início a Missa solene, e, en; se
guida, a Benção dos Ramos e a dis
tribuição aos fiéis. - Às 7 horas
ela noite, Novena dos Nínfios.
Dia 30 de março - Segunda-fei

ra Santa - às 8 horas da manhã,
Missa dos Pressantificados. - Às
7 horas da noite, Novena dos Nin
fios.
Dia 31 de março - Terça-feira

Santa - às 8 horas da manhã, Mis- I.
sa dos Pressantificados. - Às 7 ho-

'.

ras da noite, a última Novena dos
Ninfios.
Dia IOde abril - Quarta-feira

Santa - (Dia de Confissões). Às 8
horas da manhã, a última Missa dos
Pressantificados. - Às 7 horas da
noite, cerimônia da sagração dos
Santos óleos.
Dia 2 de abril - Quinta-feira

Santa - Às 8 horas 'da manhã, Mis
sa solene, comemorativa da insti
tuição ela. Sagrada Eucaristia e comu
nhão geral. - Às 7 horas da noite,
os Doze Evangelhos e o belíssimo e
tocante ato da Crucificação de Je
sus Cristo, seguido do Sermão de
lágr-imas.
Dia 3 de abril - Sexta-feira San

ta - (Dia de luto da Igreja). - Às
10 horas da manhã, recitação das
Quatro Horas e a Descida da Cruz.
- Às 7· horas da noite, Canto da
Paixão e em seguida a Procissão do
Entêrro.
Dia 4 de abril - Sábado Santo -

Às 10 horas da manhã, Missa solene.
Dia 5 de abril - Domingo da Res

surreição. - À 1 hora da madruga
da, Canto da Ressureição, Procis
são e em seguida a majestosa Litur
gia da Páscoa. - Às 4 horas da
tarde, a grande Novena da Ressu
reição.
Pedimos a todos os fiéis a maior

ordem, respeito e silêncio, durante
as solenidades da Semana Santa.

Indicador
I

,

me
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

m

ICO

VENDE-SE
Pequeno negócio, em bom

local, à rua Major Costa,
n , 75. Tratar no mesmo.

204 5 v.-4

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Unlverstdade de

Genebra (Suíça)

100m prática nos hospitais europeus
Olíulca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlología Clíníca com o
dr. Manocl de i\breu Cam Dan' rio
São Paulo). Especializado em Hí
giene e Saúde Pública, pela Univer
aídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dtaguõatícos das do-ucas Internas
Ooração, pulmões, vesícule biliar

estômagos. etc
Radíograííaa óssea, e radíogratlas

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso dEIS moléstias
cardíacas por melo ·de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

(Determinação dos dltürbtos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
ralos infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
xames de sangue parti diagnóstico
!a sífilis diagnóstico do Impaludís-
110, dosagem da uréa no sangue.
te, Exame de urina, (reação de
Ascheln Zondeck, para díaguóstíco
precoce de gravidez). Exame de
nuz, escarros, liquido raquíano f

qualquer pesqulza para etucldação
de dla!{uóstlco.

Rija Fernando Machado. II
Telefone 1.195

Pt ORrANOPOll�

1.167

6

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

19 DE MARCO
Foi entregue aos prestamista Maria, Célio e Celina

Nunes Lopes, resideute em Ftor íanopolis,
possuidores da caderneta n. 19 188 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

DE ABRIL
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 6 de Abril (seguuda-tetra)

com prêmios no valor de
'

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sede da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto nO 13.

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

i
--------------------------------------------------------------------------------------�--��---------------------------------------------------------------------------------------------------------------�/

CLINICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS N
' II... dOuvidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço egocíc _a ven a

D ARM IN O T V R
Vende-se a casa de negó·

f. • I A A ES cio no largo General Osório-

_ (Assistente do prof. ôanson) 40 (Casa Chicão). Bom ponto
ACOMODAÇOES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS e bem afreguesada. Vende-

C I 20$000 O - bi se, também, o mesmo pré-
onsu tas -

peraçoes a com Inar I
dio. Tratar no local.

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residênéia 1450 30v-24

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

nores preços só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Traiano. 12.

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

D ARAUJO-oLHos, OUVIDOS,
_l_.____ .

NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C".n..�ult6t •.. Pela manhã, das 10 às 12
..... ". ... ii A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES _. médico especialista em

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

Consultas diariamente Pela manhã: das 10 ás 12 horas
à tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo no:
Residência: Rua Presidente Coutinho. 23.

Dra. S(hweidsonJosephinêl
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dolO
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 I\§., 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORmNOpOLIS.

- _ _
'

••••••••• a •••••

• 11 'Ce" _..c ......

VENDE-SE
um autom6vel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-24

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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sempre
preferida, porque BOM, BON.ITO

/ .

Londres, (V.A.) � Por AI
fred Curtiss - do B. N. S. -

É fóra de dúvida que a opinião
pública germânica de inquie
tação em face dos aconteci
mentos da frente oriental. No
tícias de Berna, baseadas em

informações de origem alemã,
asseguram que grande descon
tentamento e desilusão domi
nam o povo germânico em vis
ta dos insucessos na Rússia.
Segundo essas informações, "se
a Alemanha não conseguir
uma vitória categorica na fren
te oriental, Hitler se verá a bra
ços com uma aberta "frente
interna".
Em presença dêsse provável

nervosismo e aborrecimento,
o dr. Goebbels vem desenvol
vendo uma nova campanha
destinada a elevar o moral da
população. Para isso, êle fala
na grande "ofensiva da prima
vera", para a qual o Reich dis
põe de cinco milhões de solda
dos e de material que "abala
rá o solo europeu" quando fôr
post-o a circular contra os ad
versários: Através da própria
imprensa sueca, o famoso ma

labarista faz constar que as

próximas operações contra os

aliados serão revestidas duma
_ impetuosidade jamais vista na

história das guerras. Tem-se
mesmo a impressão de que es
tamos assistindo a uma reedi
ção das ameaças lançadas con
tra a Inglaterra logo após o

colapso da França. Nessa épo
ca, o "Fuehrer" prometeu a

destruição total das Ilhas Bri
tânicas se o govêmo inglês tei
masse em não aceitar a sua

"paz generosa". E toda a im
prensa do Reich ienovava as

ameaças contra o )OVO brítã
nícc, a quem respo�sa'bili�ava

\
\
I
I

ticados. Isto está no espírito
de todos os povos que sofrem
as crueldades e barbarismos do
nazismo.
Verdadeira ou pão a já cha

mada "ofensiva da primave
ra", a sorte do eixo está já
lançada e não serão as artima
nhas do dr. Goebbels que farão
mudar o curso dos aconteci
mentos. O totalitarismo agres
sivo e criminoso será derrota
do, feito em pedaços, quer no
continente europeu, quer no
Pacífico. Ninguém tenha dú
vidas a êsse respeito. E' apenas
uma questão de tempo.

a

3
,

CASA 'ORIENTAL
e BARATO, os seus artíges,todos

-

sao
..... -

concurrencie.

12-vs5

PERFUMARIAS

Guilherme Go:çalves d'Avila IIsaura da Silva d'Avila
participam aos seus parentes

I
e pessoas de suas relações
o nascimento de seu filho

SAUL
Florianópolis. 25-3-9(12

Vende-se casa
Vende-se à Rua Bocaiuva,

,125, uma casa de moradia,
com terreno dando fundos
para o mar, medindo 11 me.
tros de frente, por 80 de
fundos. - Tratar no local.
159 10\'8-7

SALOMÃO PALATNICK e
FRIDA' PALATNICK

participam a seus paren·
tes e pessoas amigas o
nascimento de sua
filhinha LÍLIA.
Fpolis.. 22-3-91t2

pela maior desgraça da histó
ria. E na mesma ordem de
ideias agiam as estações emis
soras de toda a Alemanha. As
coisas tomaram, porém, uma
feição inteiramente diversa.
O mundo inteiro sabe o que se

passou. E conhece o atual pa
norama da chamada frente o

cidental.
Na sua investida contra a

Rússia, os alemães julgaram
possível vencer em seis sema

nas, no máximo. Enganaram
se redondamente. Não só fo
ram obrigados a suportar uma
campanha longa nas estepes
russas, como estão sofrendo as
terríveis consequências d.êsse Quartonovo crime. Essa luta transfor-
mou-se mesmo em um gigan- I Quarto grande, para casal
tesco sorvedouro dos soldados disponível na PENSA0 SUl
nazistas. Eleva-se já a milhões ÇA. rua Esteves Júnior' 135.
o número de baixas e a mon- 6vs-3
tanhas de material, de todas
as raças e feitios. E a guerra
continua e continuará, porque
a paz terá de ser assinada em Aluga-se à Avenida Mauro
Berlim. Ramos, n." 158, de construção

O povo alemão está sentido moderna e recente, oom garage.
O peso enorme dessa

_ campa- Informações: Machado & Cia.

nha, apesar das falsidades da Telefone, 1.658.

propaganda do dr. Goebbels. Rua João Pinto, 5 - térreo.
Não admira, portanto, que o 5 v.-S

d�scont�ntam�nto e a �;silu- JUNTA COMERCIAL. -Arquisao .esteJa� criando essa �ren: I vamento de contratos _ Rete �n�erna ... a que �ludIU a gistro de firmas AutenticaçãonotIcI� de Ber:r;a.. HOJe ou a- de livros-Certidões-Buscasmanha ela sera um fato�, se etc. Procure a Organizaçãobem que, desta vez, as. co�::;as Comercial Catarinense.
assumam um aspecto inteira-
mente diverso de 1918.

ISe naquela época, a Ale- D ALDO DA LUZmanha escapou, praticamente,
r.

das consequências da guerra
isso não sucederá quando Hi
tler fôr vencido. A paz será,
de fato, assinada em Berlim
e a Alemanha terá de suportar
° justo castigo dos crimes pra-

HOje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de bcrrache.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

5 v.-S,

VENDEM-SE
Três casas com os respectivos'

terrenos, e mais lotes, tudo loca
lizado na Praia da Saudade em

Coqueiros. Tratar com Pedro
Antônio Vieira (negociante), no
local.
209

CASA

ADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS IAtende das 9 às 12 horas
'-'-_.

Magnifico piano à venda
Motivo de viajem urgente vende-se um piano de con

certo, novo, moderno. Valor 8 :000$000 por 3 :000$000.
Vêr e tratar à rua Alvaro de Carvalho n. 6.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE t.61t2

(Defronte à casa Hospcke)

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

......................1' ..., ......
.........pIe.. grippea. 1 il _
_oan.a ....uIaeo - peite • - -;;;tI• .,....z•••ra&, t.lta -..:c:: COIRItA
......... aba.lut.. =ma '

,.. I do. 1ubaRtI .
COIITltATOSSE .. receba J4000 e •••=••• 1..... T....... ClllWadol�'"'' _.... t "Ir III �..
...... COIITIIATOSSE. __ I II,
............. í 1'."._ I' _
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CHAMADA DOS CIDADÃOS POLON�SES 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 todos 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 ele 1942 para residentes no
interior.

CONSULADO GERAL DA POLôNIA, EM CURITIBA.
Curitiba, 6 de março de 1942.

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR
�•I •

I

Perfeicão I

Vendas em ónmas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' t3
CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE FLORIANÓPOLIS

ASSEMBLÉIA GERAL
De ordem do Sr. Dr. Presidente convoco os srs. associados para a

sessão de Assembléia, Geral a realizar-se no dia 1°. do mês de abril às
17 horas, na séde social, à Avenida Hercilio Luz n. 20, a-fim-de ouvi{'em
a .leitur.a do H.elat��io. do exercício de 1941. e se proceder a eleição da
Diretoria para o biênio 1942-1943 e respectivo Conselho Deliberativo.

Em não havendo número legal de. associados na hora aprazada fi
cam, desde já, os srs. sócios convocados para se reunirem meia l�ora
após, e, se ainda, nêsse interstício, não houver comparecido número
suficiente, realizar-se-á a sessão meia hora depois, qualquer que seja
o número de sócios presentes.

Florianópolis, 30 de março de 1942.
.

HEITOR BLUM, 1°. Secretário.

.PRQYADOS P'i;LO O'N'S'P' SOQ Nof 569 DE 193$

Aviso aos súditos alemães e japoneseso Consulado da Espanha em Porto Alegre., com

jurisdição tambem sobre o Estado de Santa Catarina,
avisa aos súditos alemães e japoneses residentes em Flo
rianópolis e àqueles 1'1 quem interessar possa, haver-se
encarregado da proteção dos interesses alemães e japo
neses.

Curso Catarinense
Matrícula

de Madureza
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, dali 6
às 17 horas, na séde provisoria do Cura0, • rua Salda·
Jlha Marinho, 3. V.-t5

Paraquedis1as ingleses preparam-se para
enfrentar o exército alemão A Cárie

A Grã-Bretanha está, atualmente organizando poderoso exército de paraquedistas , equipados
com os mais modernos meios de ataque, preparando-se para o dia em que as suas forças,
mais uma vez, se defrontarão com a "Welmacht" alemã, numa batalha que poderá decio
dir a sorte final dos exércitos de Hitler. Esses paraquedietas são levados a bórdo dos
grandes aviões de' transporte, nos quais ficam sentados com as pernas pendentes de um

grande orifício aberto no fundo do aparelho, enquanto os seus paraquédas permanecem
presos no interior do mesmo. Uma luz vermelha dá-lhes o sinal de "Preparar", quando
essa luz se apaga, para acender-se outra, verde, os paraquedistas atiram-se pelo orifício
a cuja borda estão assentados, enquanto o seu paraquédas se abre automaticamente graças
à prezilha que o sustém de dentro do avião. Êsses homens que ostentam o novo emblema
da RAF - duas asas ladeando pequeno paraquédas - são voluntários saídos de quase
todos os regimentos do exército britânico. Acima de tudo, êsses soldados devem ser mes

tres na arte de caír , para o que realisam constantes f; exaustivos exercícios. Todos êles
são armados de metralhadoras "Bren" e "Tommy". (Foto de British News Service).

r;�;;��Aguardem sensacionais novidades �
em mercadorias de alta classe i
A preços ao alcance de todos I

�
na «A MODELAR»

Iacacc::ax'IOCODQClDQCXXXXXJDODDIXIXJQDCD�OCJDCCXX:IQDCIlCCJDCIDQ

* A cárie dentária com

promete a saúde.

Representantes Inspetores e AgentesImportante Cia. Nacional, fiscalizada e autorizada
pelo Governo Federal, precisa de agentes. inspetores e

representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
tuturo. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Cia
Naclonals.

QUARTOS
Alugam-se quartos para

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

Trate dos dentes quanto
antes. E o dcntista, por
certo, lhe dirá que, para
evitar as cáries e inflama

ções das gengivas, é preciso
comba ter o excesso de aci
dez da saliva. Leite de

Magnesia de Phillips alca
liniza sua boca e protege o

esmalte de seus dentes.

QuAai meio século de�eIi ••
tência é o melhor reclame
da pretêreocia • JUYEfliUUE
ILWIDftI para limpar, for
tificar e rejuvenescer os

cabelo.. Elimina a caspa,
tu cessar II quédll doe
cabehHI e voltar á cõr
prllnltlve. os cabelos
brlHlco.!l. sem Oi' tingir;
d' -Ihes vigor ,. mocidade.
NII.o COD rem sala de praia·.
au-ac COlDO loçao.

ORAT.i '

Peçrlloa. Impreuo. 100ft "�
dadol 401 cabelGa .'. me1bor u..
• I.�.' .

VidIo IIOO!O ..
.................

LlI. IOftIrnl IWIUa ,na.
baú " ..

papa faZ0V
•

mars
Renove agora seús sortimentos com a variedade insuperável dos/

TAPETES, PASSADEIRAS, TECIDOS,
Pelúcia, Veludos, Cioebelins, Damasco, Etamines, Voiles, Madrás, etc" em tipos e desenhos exclusivos

A MAIOR E MELHOR ORGANIZAÇÃO DO BRASIL

'EscR'ToR,os65-RUR DA C�RIOCJ:l-67 RiO DE JANEIRO�/_--------------------------��f

Mostruário em poder do viajante sr. Joaquim de Souza Lemos •. Hotel Central••• Nesta data ficam nomeados COl1l0 agentes
geraes para todo o Estado de Santa Catarina, os srs. Parucker & Seiler, •• com escritório à rua Pedro Lobo, n,O 55, _. em
Jolnville. _. E por sua vez chamam para, na sua ausência, atender os clientes nesta praça, o sr. Francisco Bittencourt

Silveira, -. com escritório à rua Tiradentes, n.O 17 _. Florianópolis.

Atenção--�

Não temos anexos

CASA

--

Compra-se uma, nesta cidade,
no centro. Tratar à rua Uru
guai, 20. 3 vs.-3

nem filiais.
,
I
I
J
,
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Material para completa
instalação de luz elétrica, das

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

sendo uma turbina «Pelton»,
dínamo, 80 mts. de canos

de ferro fundido de 6 pole
gadas e 4 metros de com

primento, 2 ampéres, 1 vol
tímetro, 1 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
menta: 1 cabo de 3/8 de
grossura e 15 mts. de com

primen to; 4 mancais para
transmissão, etc. etc. - In
formações na redação do
ESTADO. ISvs-B

I
/

�

ESTADOttPtil O
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139
--Y-.

'_

ASSINATURAS

Na Capitais
Ano ....•..••..

Semestre .• , .••

Trimestre ..•. ,.

Mês ••..••••••••

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

N O Interlors
Ano , .••..••••••

Semestre ....••.

Trimestre ...••.

15$000
80$000
ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

... :; -I _ _!
nos artigos assinados

�

..............i....ma..�

S 8 nu uonol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALeIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido., Depauperados,
Esgotados, Anêmicos, Mãe.
que criam Magrol, Criança.
,aquíticlII, "clberio I toni-
ficação ger.1 do organÍlmo

com o

Sa n gu B n O I
ue. D,N S.P. n: 199, da 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, cepa, cozinha, 4 quar
tos e otímas instalações sani
t-árias; todos· os comparti
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Informações na

redação do ESTADO.
194

VENDE-SE

Chácara
Vende-se uma chácara, com
fundos para u mar, Da estra
da gerei dos Barr e í

r os. -

Informações na Redação do
»Estado». 20vS·17

Terrenos no Balneário
Escolha já o Seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Arí Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos Iates.

No Estreito
Vende-se um Café, comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdir L08so, no
mesmo Café. 2Sv 20

v.-7

ME n_

Cornpanhia Haia»

r

..•.....••.•.•.•••••••..••.•••..••••-
• •

i $8I)A$ i• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
.. encontradas nos balcões da :
• •

i Oasa SANIA BOSA i• •
• Díáriamente recebemos novidades -
· -

: Rua Felipe:-·j Scbmidt; 54�Fone 1514 :· -
••••••••••••0••••••••••••••••••••••••

IMPORTADORA AVA - RADIOS Edital de praças. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063 OU leilãoTodos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA - Gladíator 5 val v. 530$

=---=R IAI\VJI� 7 valv. 590$, para pilhas 500$, paraGlADJATO 1;;'1\l1#.\ acumulador 700$. •

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

1870 Side: BAIA

O Doutor Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz de Direito da la Va
ra da Comarca de Florianópolis,Estado de Santa Catarina, na fór
ma da lei, etc .

Faz saber aos que o presente edi
tal de praça ou leilão, com o prazo
de vinte (20) dias virem, ou dele
conhecimento tiverem que, no dia
oito de abril próximo vindouro, às
14 horas, à frente do edifício do
Palácio da Justiça, à Praça Pereira
Oliveira, o porteiro dos auditorios
dêste Juizo, trará a público pregão
de venda e arrematação à quem
mais dér e maior lanco oferecer
igualou superior ao valor estimado
de oitenta contos de réis .

(80: 000$000), o iate motor "LILI",
construido de madeira em 1925, no
município de Blumenau, dêste Es
tado, tendo vinte e sete (27) metros
de comprimento, quatro metros e
setenta centimetros (4m,70) de
boca, um metro e quarenta centí
metros de pontal (1m,40), com ca

pacidade bruta de oitenta tonela
das, equipado com um motor a óleo
crú de 50 H.P. Esta embarcação se
acha ancorada no lugar Prainha,
desta cidade, onde poderá ser exa
minada pelos interessados e é leva
da à venda judicial em virtude de
uma carta precatória vinda da co
marca de Tijucas, a requerimento
do seu proprietário Antônio Batista
da Silva, da cidade de Laguna, dês
te Estado. Se depois de suficiente
mente apregoado não houver quem
cubra aquela importância será o
referido iate vendido pelo maior
preço encontrado, tudo na fórma
do art. 704 § lOdo Código do Pro.
cesso Civil e Comercial. E, para
que chegue ao conhecimento de to
dos mandou expedir o presente edi
tal que será publicado e afixado na
fórma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Florianópolis, aos dez e
sete dias do mês de março do ano
de mil novecentos e quarenta e
dois. 'Eu, Hygino Luiz Gonzaga
Escrivão, o subscrevi. Selos a final:
(as.) Osmundo Wanderley da Nó.
brega, Juiz de Direito da la Vara.
Está conforme.

O Escrivão
HygillO Luiz Gonzaga

(Reproduzido por ter saído com
incorreções) .

Fundads em
Seguros rerrestres e Marítimos

�Iolé -tias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rlns e do coração limpa a

bexIga, 08 rins, as nefrite., areias, (Ó tíeas renais: aumenta as
urlnas, TIra as Inchações dos pés e rosto, hídropslas, falta de
ar. palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arterlo-escterose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragtas, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade,

Lesões do coracão A asma
Use II. CACTUSGENOL especttíco

contra hídropslas, pés lnchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e artérias, bronquite asmática,

süllís e reumatíemo, Ies ões, cansaço, unnas escaasas e dôres
no coração, pontadas nos ríns e Inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STEl\OLlNO, Que faz engordar, aumenta o

vIgor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
língua suja Para a neurastenia, o deeânlmo e a dispepsia, a
convalescença é rapída.

Sífil í» - l"léle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue. sifilis,

eczema!', tumores, darthros, espinhas, Itstulas, purgações. feri
das, CAncros, eserófulas, reumatismo.

único depurativo que limpa o corpo. tonltlca e engorda.
Depositarias; todas as drogarias de Silo Paulo e Rio,

AS SENHORAS DEVE�I USA,R
Em sua tolk tte intima sõrnente o MEIGYPAN, de

grande poder hlgtenlco. contra mol éa'Ias contagiosas
-uspeuas, trrítsçõea víg,Dsl". corrímentos, molé s

tl8& utero-veginaís, me! ítes e toda se-te de doenças
l icss � grande pre!!ervtlllfO, Drogaria Ps checo, RiO.

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs, 9.000:000$000

1> 54.700:000$000
• :l.929.719:000$000

28.358:71 7$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphílo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

EDITAL DE PRA
C_A E LEILÃOO Doutor Osmundo Wanderleyda Nóbrega, Juiz de Direito da la.

'Yara da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Catarina na
forma da lei, etc. ,

'

Faz saber aos que o presente edi
tal de leilão com o prazo de vinte
dias virem, ou dele conhecimento
tiverem que, no dia 15 de abril
próximo vindouro, à frente do edi
f'ício do Palácio da Justiça, à Pra
ça Pereira Oliveira, o porteiro dos
auditór-ios dêste Juizo, trará a público pregão de leilão e arremata
ção, à quem mais dér e maior Ian
ço oferecer, o seguinte: - Uma par
te da casa edificada à rua Presiden
te Tauuav, nesta capital, construida
de alvenárfa, coberta de telhas.Ior
rada, assoalhada e envidraçada.com
diversos compartimentos, edíf'ícada
em um terreno que mede 43m,60 de
frente, por 1'7 metros 1{0 sul que
extrema com herdeiros do dr. Her
cílio Luz, confrontando pelo norte,onde mede 46 metros, com terras
do desembargador Mileto Tavares,
ex�rel11anrlo aos fundos com pro
pr iedadc de quem de direito, onde
mede 34m5. Todo o imóvel foi ava
lindo por vinte e cinco contos de
réis ,25 '000$000) e '1 I arte acima
em um conto tresentos e doze mil
� quinhentos réis (1 :312-500). �ste
unovel (parte, foi penhorado a La
disláu Romanowski e sua mulher
na ação executiva, cambial que lh�
move d. Ana Nicolich do Livramen
to. E, para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou expedir o
presente edital que será afixado no
lugar de costume e publicado na
fórma da lei, ficando por êste meio
citada a Prefeitura Municipal de
F}orianópoli�. Dado e passado nesta
cidade de Florianópolis, aos vinte
e um dias do mês de março de
ano de mil novecentos e quarenta e
dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Es
crivão, o subscrevi. Selos a final.
(a�.) O�m�n�o Wanderley Nóbrega,JUIZ de Direito da lã. Vara.
Está conforme.

, O Escrivão
Hygíno Luiz Gonza,� .. J

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

cipais cidades da América. Europa e Àlrica.

Agente em Florianópolis

C AMP:OS LOBO & Cia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal /9- Teleohone1083-i!nd. Fel. c ALLlANÇA'

Sub-Agente em Laguno. Tubarão, Ituioi,

IBlumenau e Lccres.
�======��

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

12 mezes de estudes. Mensalidade mínima. t'recillo de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Oaixa Po stal, 3717 -S.Paulo,

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atcuina
Rua Trelano n.O 16 - Sêde própria

Registrado no 'Ministério da Agricultura pelo Certllicado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLO H.1AN OPOL1S
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos _. Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
.liepresenJ8nte da Caixa Economica Federal para li venda

da!' Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em M»to e Novembro.

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

Mantem carteira especial para administração de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 0%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
as Reparticões Federais. Estaduais p Munictpals.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Social Peças �enuinas FORD ���
Procure os novos concessionários:

Tuffi Amin &: Irmão
Rna CO"s. Mafra, 54 -- Caixa postal, 111

A exma. sra. d. Irací Lopes
da Silva, esposa do sr. Narbal
Silva;

- a srita. Neusa Márcia;
-- a srita. Maria Augusta Ne-

:��ta��:;o��i::�t:I,:t::::: ft auda·'cl·a do sr Kammersapreciado musicista I I •
-- o sr. Francisco Momm, fun-

.. .

cionário do Departamento das Decreto recente da In terven tortu Federal dern i t iu ,

Municipalidades. do cargo de professor da escola mixta de Sta. Fi.lomena,
no município de S. José, o sr. Sebastião Kammers..

O aludido sr. Kammers vinha, por todos os rneaos ,

dificultando a obra de nacionalização do ensino, desres
peitando as leis brasileiras quando bem lhe aprazia.
Segundo ficou apurado, Sebastião Kammers, a 25 de

Decretada a mobilização geral janeiro, em demonstrações religiosas, arvorado em cape-

na (hina Ião, organizou uma procissão durante a qu_al, acom

panhado dos alunos, cantou e rezou em alemao, confor
me comunicação do Delegacia. de Polícia de S. José.Genebra,l (R.) -- Informam

de Vichí que, segundo um tele-
grama de Chunquim ,o conse- �__._nEEII �.�_
lho executivo chinês emitiu um

1,

..

decreto de mobilização geral,
o qual concede ao govêrno o

dominio quase absoluto sôbre
o potencial hr.mano e sôbre os
materiais do esforço bélico.
De acôrdo com êsse decreto, ,

todas as espécies de materiais
poderão ser requisitados e a

mão de obra e os preços fiscali
zados, bem como o emprego de
capital.

•

E.tAl triIIte, me. am&r T
TeRiI bronq1l.lte? E.tAl com t08.1&1
111 le� de N0••0 Senhorl
Só te ..ln o CONTBAT08S•.

---------------------------------------------�-----

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vinho Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

AVISO
(ASA NUNES -- Rio de Janeiro
Nesta data deixou de ser nosso

agente nesta praça o Snr. Fran
cisco Bittencourt Silveira em

virtude de não poder ficar com

agência para todo o Estado de
Santa Catarina, ficando assim
nomeado para todo o Estado os

Snrs. Parucker & Sei ler, com

escritório à Rua Pedro Lobo
n.v 55, na cidade de Joinville.
Os Snrs. Parucker & Seiler por
sua vez chamaram para traba
lhar na sua ausencia, como sub
agente.tnesta praça, o Snr. Fran
cisco Bittencourt Silveira, com
escritório à Rua Tiradentes n. o

17 (Sobrado) onde poderão ve

rificar os mostruários em seu

poder.
Fpolis., 29 - 3 - 42.

Falecimento do engenheiro
Nielson

Washington, Nova Jersey, 1
(Reuters) - O sr. Charles I.
Nielsen, engenheiro civil e ex

plorador, faleceu, dia 29, no
Centro Médico de Nova Jersey,
com a idade de 62 anos.
O sr. Nielsen foi um dos

principais colaboradores n a

construção de estrada de ferro
transandina, e mais tarde realí-

•

,
zou serviços de exploração nas
nascentes do rio Amazonas, a

serviço dos govêrnos peruano e

equatoriano.
Abandonando depois os tra .....

balhos de exploração, dedicou
se a navegação, construindo
duas torpedeiras - os primeiros
navios de aço produzidos na
América do Sul - para o go
vêrno chileno.
O sr. Nielsen, ultimamente era

engenheiro consultor 'de diver
sas empresas de engenharia.

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortizacão de Marco

No sorteio realizado em 31 de
Março Je 1942 toram sortea
das 'lEI seguintes c rnblnaçõe :

T
D
Z
5
H

T
Y
V
U
K

Q 5 C
FW
N X

E
5
B
P
K

CASA NUNES
Encontra-se nesta cidade o sr.

Joaquim de Sousa Lemos, sócio
viajante da conhecida "Casa
Nunes", o maior estabelecimento
em móveis, tapetes e cortinas;
bem como estojos e decorações,
com séde no Rio de Janeiro, à
rua da Carioca nOS. 65-67.

O sr. Sousa Lemos traz con

sigo um mostruário completo do
que há de melhor e mais mo

derno que se póde conceber em

tecidos nacionais e estrangeiros,
no tocante à decoração de um

lar, mostruário êsse que nos foi
dado ver, impressionando-nos,
tal a belesa e a perfeição dos
artigos.
o pagamento de férias aos

professores
Rio, 1 - Em resposta a uma

consulta feita pelo Sindicato
dos Professores à Divisão do
Ensino Secundário sôbre o pa
gamento de férias no período
de 15 de março a 6 de abril, a
quele órgão de classe recebeu
a seguinte comunicação: "Co
munico-vos, em resposta a vos

sa consulta telegráfica de 25
do corrente, que cabe aos pro
fessores do curso secundário
direito a remuneração até o dia
6 de abril próximo, data da rea

bertura das aulas, de acôrdo
com os dispositivos da legisla
ção vigente. Lúcia Magalhães ",.

A
E
Os portadores de títulos em

rígôr contemplados são con
vidados a receber v reem
bôlso garantido, na séde da �

Companhia, r,
ou com os Agentes Gers ís:

LI"VONIUS & C;rA_, IBLUMENAU
.

Nilo interromp im o paga
mento regular das mensalida

des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
nabllltem ím edlatamente o»
Sf'US títulos, E' suficiente pa
gar UMA MENSAlIDA.DE para
revig -rar o mesmo e evitar a

perda do direito sôbre o sor-
�eio e salvar as suas

economias,
.

Supremacia no ar
Melbourne, 1 (A. P.) - O

ministro do Ar, Francis Drake
ford, anunciou que as fôrças
aéreas australianas e norte-a
mericanas conquistaram, pelo
menos temporariamente, a su

premacia aérea na Nova Guiné
e Nova Bretanha.

Represen tan tes:
MACHADO & Cia.

Agências e

Representações
C.iu pOltal - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agent.1 nOI princip.is

muncípiol do Eltado.
17P.

------------------;----------------------------_._--

Cartazes do dia
A's 7,30 horas

I

I
Bandeirantes do

Norte
Em Technicolor

Com SPENCER TRACY e

ROBERT YOUNG

Complemento nacional D.F.B.

Preços: 2$5íJO e 1$5()0
Imp, até 14 anos

I

I

A's 7 horas

Menores de idade
Com NAN GRAY e

ALAN BAXTER
Nacional D.'F.E.

Obedienles mas dementes
(Comédia)

Preços: t$500 e 1$100

Imp, até 18 aDOS.

A's 5.30e 7,30 horas

Namorada do colégiO
RUBBY KEELER e

OZY NELSO

13/14." Episodios
A VOLTA DO BEZOURO VERDE

Com WARREN HULL

Com

Nacional D. F. B.
Preços: 1$500 e 1$100

Imp. até tO aDOS

liquida·ção de gravatas
e perfumarias

�
j"OrganiZlição de escrltas-clu-s
peções periódlca s.Yeriücaçâode balanços (e atestado) AS
sistência contábtl em geral.
·'rocure a Orga fi iz» ção Co
mercial Catarinense.

o maior bombardcíu de
todos os tem )lOS

Por da do Invernomotivo aproxima�ão

A CASA TRÊS IRMÃOS'
resolveu liquidar todos stock deo seu

TROPICAIS, LINHOS (irlandeses e nacionais ),
por preços jamais vistos I

Para que a nossa amável freguesia se

nossos balcões,
bastaposse certificar,

onde encontraráuma visita aos os

artigos remarcados aos mínimos preços I

Igual

Foram tomadas as devidas Não se deve esquecer que os
providências a respeito dos defensores da imigração nípô
pescadores japoneses e é mais nica pregavam a carência de
uma -acertada medida no sen- braços para a lavoura e protido de desarticular os planos clamavam que as levas de a
traçados pelo estado-maior ní- marelos para aqui mandados
pânico com relação ao Brasil. não tinham outro destino se
Mais ainda: é o reconhecimen-I não o cultivo dos campos. Do
to da existência perigosa de I meio dêsses lavradores, porém,
uma atividade aparentemente soldados das fôrças da terra
despida de nocividade, entre' sairam os marujos que teriam
todas a quantas se dedicaram a sua atuação no estudo da
os sorrateiros invasores ama- costa do Brasil nos detalhes
relos. que pudessem interessar a uma
A propósito de pesca, o pú- frota que dela viesse a aproxíblico deve recordar-se da cam- mar-se.

panha que surgiu em certa é- Assim, êsses immigos sem
poca, quando o chamado na- pre tiveram uma fórma de con
cionalismo fazia vista grossa seguir os seus desejos: encon
aos planos de expansão das po- traram como iludir e muito
tências imperialistas, para se quem iludir se deixasse ante a
atirar contra o único povo do sua cortezia e submissão bem
qual não poderiamos esperar estudadas:
mal algum, Foi a questão dos ("Correio .da Manhã")
"poveiros". Tornou-se um caso

agítado e não diremos que de
certo modo faltasse razão aos

que se batiam pela regulamen
tação que trouxesse uma ga
rantia para os pescadores bra
sileiros contra qualquer possí
bilidade de ficarem êles de bra
cos cruzados.,

Não é, portanto, para conde,
nar o que então se fez a tal
respeito, legislando segundo
conveniências respeitáveis, que
fazemos êste comentário. Mas
para estranhar que, existindo
a lei, pudessem os nípões criar

-

em pontos da nossa costa a or

ganização pesqueira que se co-
nhece e que acaba de ser su-

jeita às novas determinações.
É preciso dizer-se que a le

gislação a que nos referímos
nacionalizou em absoluto a

pesca, Somente poderiam exer
cê-la os brasileiros ou estran
geiros . naturalizados, E então
os japoneses encontraram um
meio de burla: alguns se natu
ralizaram e depois foram ad
mitindo os filhos aqui nasci
dos, japoneses, como se sabe,
para todos os privativos efei
tos, mas brasileiros quando
precisavam desse disfarce pa-
ra a melhor realização dos
seus objetivos.

o bispo de Niterói
de acidente

vítima

Rio, 1 ("Estado") - Quan
do, dia 30, em Niterói, viajava
em automóvel com destino fi.
Catedral, onde devia realizar
unia conferência, o bispo da
quela cidade foi vítima de um

acidente. Já nas proximidades
da Catedral o auto, perdendo a

direção, foi de encontro a um

poste. Em consequência do
choque, d. José Pereira Alves e

monsenhor João Carlos Uchoa,
que o acompanhava, tiveram
fraturado o braço esquerdo.
O pra zer da petizada,
E orgulho dos coníeítorros,
São os doces trabalhados.
Co-o bom Fermento Medeiros.

9 da
Páscoa.

10 às 12 - Manhã esportiva infan
til com distribuição de premios aos

vencedores.
12 às 14 - Alrnôço de cordialidade,

na séde do Clube. Adesões na hora.
14 às 16 - Intervalo.
16 às 19 - Tarde dansante, à peti

zada. -- 19 às 21 - Intervalo para
jantar. O restaurante do Clube fun
cionará a essa hora.
Das 21 em diante - grande «soirée» nas

coalina. com distribuição d� artistlcos es
tõlas da Páscoa, às senherítas. x

' .. �
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