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enevgta- em
RIO. 4 (A. M.) .. UM JORNAL PUBLICOU UM TÓPICO,. LAMENTANDO QUE, EM CERTOS PONTOS

DO PAíS, AS AUTORIDADES ESTEJAM AGINDO COM FALTA DE ENERGIA E PRESTEZA, NÃO SE' REVE
LANDO À ALTURA DA SITUAÇÃO. ACRESCENTA QUE SEJA COMO FôR A DETERMINAÇÃO DO PRESI*
DENTE DA REPÚBLICA, NO SENTIDO DE EXTERMINAR A VíBORA NIPO· íTALO e GERMÂNICA TERÁ DE

SER CUMPRIDA, HAJA O QUE HOUVER

fal�a

S. Paulo (C� P.) - As .empresas de ônibus ameaçam pa-
rar, se a prefeitura não concordar com o aumento do preço das 'k

passagens. O prefeito, por sua vez, sugeriu a divisão da cidade O presidente da República as-
em três ou quatro setores, dos quais ficariam encarregadas sinou decreto-lei, prorrogando
três ou quatro grandes e poderosas empresas formadas pela até 30 de abril o prazo fixado
fusão das companhias atualmente existentes em número apro- pelo �rt. 5°. d.o decreto que dis
ximado de 35. poe sobre as mdenizações devi-

Essa proposta foi levada ao conhecimento do Sindicato dos das a,? Brasi! pelos atos de

Proprietários de Auto-ônibus tendo sido recebida segundo' agressao praticados pela Ale-
, 'manha Itália e Japãoconsta, com geral desagrado.

,.

Acha-se no Brasil uma cuuhada
do general Mac Arthur

Rio, 4 - A reportagem local
noticiou a chegada a esta Ca
pital, procedente da cidade mi
neira de Diamantina, onde re

side, do casal Mac Carthy.
Mr. Mac Carthy é o diretor

principal de uma exploração 1
de diamantes naquela cidade
mineira.
A senhora Mac Carthy, que

possue uma educação finissima
e uma voz comparavel à de
Marta Eggerth, é irmã da es

posa do general Mac Arthur,
atualmente na Austrália, ao

lado de seu marido, que acaba
de assumir a chefia dos exérci
tos aliados do sudoeste do Pa
cífico.
Falando à imprensa, a se

nhora Mac Carthy disse que
o general Mac Arthur nunca
esteve aqui, mas a sua esposa
já. Foi em 1932, acentúa, quan
do ela' e eu fizemos uma excur
são turística aos países sul
americanos.

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

I N. 8506ANO XXVII Floriar,ópolis-- Sábado, 4 de J bril de 1942

1113 I-i nheiros Dois

trazidos de avião ao Rio de Janeiro
500 «quinta-colunas» de Varginba vão

prestar contas com o T.S.N.
Varginha, 4 (ESTADO) - O dr. Zaluar Campos Henri

ques, Delegado Regional com sede nesta cidade, está agindo
Rio, (Pelo correio) _ Já há várias semanas, em viagens com energia contra os propagandistas do "eixo", - brasileiros

seguidas, o Yankee Cliepper Pan-American vinha trazendo, ou estrangeiros partidários da brutalidade nazista.

para esta capital, em cada viagem, turmas de 50 marinheiros Em virtude de uma denúncia, aquela autoridade mandou

norte-americanos, os quais aquí ficavam, apenas, um ou dois prender o indivíduo Rosalvo Picareli, viajante da firma Evans

dias, rumando em seguida para o pôrto de Santos. Sons & Cia., filial de S. Paulo, e que estava hospedado no "Ho-

Soube-se, depois, que êsses marinheiros iriam constituir a tel Maduro", desta cidade, onde, discutindo com outros cole-

Desartl·culando a tripulação do "Conte Grande", que o Brasil cedeu aos Estados gas a situação geral do momento, usou de expressões injurio-
- sas ao se referir à atitude do Brasil.

• • Unidos à razão de três contos de réis por tonelada, o que equi-
espIonagem nazI vale a dizer, pelo preço de 69 mil contos, uma vez que o ex- Picareli, que se revelou um brasileiro degenerado, confor-

transatlântico italiano desloca 23 mil toneladas de registro me apurou a autoridade, entre outras cousas insultuosas, dís-
.Scgundo informa uma agência no- se: "O Brasil só melhorará quando os alemães meterem uma
ticiosa, as últimas prisões efetuadas O "Conte Grande" não interessava, segundo os técnicos, à nos-
em S. Paulo resultaram na, dcsar- sa frota mercante, pois é navio destinado a transporte de pas- espada na barriga de cada brasileiro", e mais: " que é germa-
ticulação total da espionagem cen- .

t d
. nófilo até às raizes dos cabelos".

sageíros, com pouca capacidade de carga, necessi an o mais -

tralizada no Hio, com importantes No xadrez, Pícarelí virou cordeiro. " O dr. Zaluar Cam-
'f'

-

S- P 1 de 500 homens para sua tripulação completa.runu icaçocs em xao au o e em -

pos, depois de ouvir várias testemunhas, preparou o processoSnntos. Com exceção do comandante Vitor Boisson, os demais 81e- d
,.

'I'rib I d S
.

t() tr-abalho da polícia foi árduo, mentos que integram a guarnição do "Conte Grande" são to- que evera seguir para o 1'1 una e egurança, por, m er-

tendo de remover dificuldades que dos aqueles marinheiros americanos, aquí chegados de avíão médio da Delegacia de Ordem Política e Social do Estado de
pareciam insuperáveis. A cncomcn- Minas.
da de um aparelho complementar O processo de Picarelí é o segundo que o Delegado Regio-

ti para as estações clandestinas, feita nal de Varginha envia para o T. S. N.
pOI' lima pcssôa que falava inglês

I I k
com sotaque alemão, em U111a casa O primeiro, conforme nos informou a referida autorída-
de acessórios de rádio, levantou Og

.

U US de policial, cuja energia' vem merecendo aplausos, foi ínstau-
suspeitas do gerente da casa,que. rado contra João Costalonga, oleiro, aquí residente, e que dís-
comunicou o fato às autoridades. d t di

- .

Semanas depois, a firma Sgarzi so- se, uran e uma lscussao numa alfaíataría: - "ter vergonha
licitou a entrega da encomenda. de contar que nasceu no Brasil". Emitiu outros conceitos in-
Interrogado, o chefe dessa firma Poderoso remédio para tratamento da juriosos à nossa gente.
confessou que cntregára a cnco- DIABETES. Também êsse máu brasileiro vai ouvir, dentro em breve,

-........_�. menda, juntamente com um apa-
.. -

d 'I'rib I d S ôb t d
.

t

j-"YClt::; transmissor, a Ulrich Ueber- À venda em todas as farmàcias.
a opimao o 1'1 una e egurança so re o seu pon o e VlS U.

Ie Filho, consul alemão em, Santos. Como se vê, tem sido patriótica e enérgica a ação do dr.
Êsle contou que mandár a o trans-

A t t t
Zaluar Campos Henriques, procurando sanear o nosso meio,

missor de rádio ao telegrafista gen e-represen an e:

IllvrandO-O
de elementos tão inconvenientes.

Theodor Wille, encarregado de V· '1- J
'

G
.

uma estação clandestina montada Irgl 10 ose arcla Clínica médico-cirúrgica do
perto de Santos, destinada a en-
viar informações sôbre o movi-I Caixa Postal, 56 -- Florianópolis Dr.. SAULO RAMOSmento de vapores.
A emissora instalada na' rua Ipi- ------------.....-.........-------oaI!.'''!!"'"'- S

ranga 13, fôra mudada ultímamen- 30v-27 _ Especialista em moléstias de enhoras - Partos.
te para a residência do funcioná- ALTA 'CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula. útero. ovários. apendice.
rio municipal Euclides Albuquer- Arcebíspe "Ue presta tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERíNEO -' Hérnias. hidro-
que. Foram presos, entre outros, � ceie. varicoceIe -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e
nessa ocasião, Heirich Bleintots, varizes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.
segundo secretário do consulado compromisso à bandeira Opera nos Hospitais de Florianópolis.
alemão de Santos e encarregado Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009
de colher informações sôbre o 1110- Rio, 4 (E) - O chefe da 20a. Circunscrição de Recruta- Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.virnento de navios, e os integralis- mento, sediada em Maceió, comunicou ao ministro da Guerra
tas Antonio Cunha, Joaquim Pinto haver prestado compromisso à Bandeira naquela círcunscríOliveira e José Faustino de Melo
os quais cooperavam para a oblen� ção, O arcebispo metropolitano de Alagoas D. Ranulfo Silva Fa-
ção de informações relativamente rias, que, assim, obteve certificado de se ter desobrigado do ser
à entrada de navios. viço militar. Assistiram ao ato o interventor Ismar Góis Mon-
A organização do Rio possuía teíro, secretários de Estado e outras autoridades civís e mili

poderosissima estação, que retrans-
mitia para ° Almirantado Alemão tares.
informações sôbre o Brasil. Os �.

O h O·
-

espiões recusaram-se a revelar o Cllnlca de I os, uVldos, NariZ e Garganta
paradeiro do chefe, cujo nome e D TULIO RAMOSendereço f?ra�11 encontr�dos numa

I DO r ..
correspondência apr-eendida no es-
critório de Ulriche, da firma Theo- Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
dor Wille. Geral do Rio de Janeiro: com curso de especialização e prática de ouvidos.
Em, poder de Christie, conside- nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson. na Policlínica de Bo-

rado o orientador das atividades tafogo - Rio de Janeiro.
foi encontrado,. entre Ol�tros do� Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 1009
cumentos, um código de ll1struções, . .

procedente da Alemanha e destina .. Díartamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sex-
dos a agentes da América do Sul. tas das 17 às 19 horas

Rio, 4 (E) - Tendo em vista a exposição feita pelo de-
1egado de Estrangeiros a respeito de atividades do Esporte Clu
be Germânia, o major Filinto Mueller determinou a interdi
ção da séde daquele grêmio, que, pela sua natureza, era um
centro de espionagem nazista, ao mesmo tempo que tomou
providências no sentido de ser solicitada ao ministro da Jus
tiça a anulação do despacho que considerou aquele clube como
nacional.

Os ônibus ameaçam parar

SINDICALIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Ca tari
nense.

PUDIM MEDEIROS, 8 SO
bremesa inegualãve1, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

o Clube Germânia
centro de espio_nagem nazista

* R A U LPRODUTO LEITE*

o governo baiano pede ajuda ao povo
BAíA, 4 (A. M.) .. A CIDADE AMANHECEU CHEIA DE CARTAZES, ANUNCIANDO QUE O GOVÊRNO

ESTÁ PRONTO PARA MANTER A ORDEM E PEDINDO A AJUDA DO POVO NA REPRESSÃO ÀS ATIVIDA-
DES DOS ELEMENTOS NOCIVOS ','

_

:

U M

Ecos e Notícias I
Está por chegar, se é que já

não chegou, a Blumenau, afim
de assumir o comando do 32.0
Batalhão de Caçadores, no qual
foi recentemente classificado, o

tenente-coronel Oscar Rosa Ne
pornuceno da Silva.

•

Segunda-feira próxima reali-
za-se mais um sorteio da con

ceituada empresa" Crédito Mú
tuo Predial"

•

Em aviso, o ministro da Aero-
náutica declarou às companhias
de transportes aéreos que são
obrigadas a levar um fiscal de
rótas, em suas, viagens, e devem
reservar sempre lugar para o

mesmo, de fórma a poder ser

ocupado não só no início, mas,
em qualquer ponto intermediá
rio do percurso, sendo vedado às
empresas cedê-lo. O fiscal-de
rota, por estar em serviço, de
ve viajar fardado, realçando, as
sim, também sua autoridade.

�:::;

Estará amanhã de plantão a
"Farmácia Santo Antônio", à
rua João Pinto.

No Hospital do Pronto Socor
ro, no Rio, onde se encontrava
recolhido desde o dia 19 de mar
ço p. p., em virtude de mal car
díaco que acometera, faleceu no
dia 28 daquele mês o sr. Pana
sotís Takis Politis, antigo diplo
mata grego, que vivia no Brasil
há 25 anos.
Há sete anos o ministro Po

litis havia abandonado a carrei
ra diplomática. Era brílhante
intelectual e jornalista, ten 10
sido colaborador do "Correio da
Manhã". O extinto contava lar
go círculo de relações e amiza
des.
Há dias, na Academia Brasi

leira de Letras, pronunciou êle
interessante conferência sobre
a literatura grega moderna.

O diretor geral do Imposto
Sôbre a Renda, sr. Celso Barreto,
declarou, no Rio, que sua repar
tição está interessadíssima em
assegurar ao aparêlho arrecada
dor toda a eficiência que se es
pera da recente reforma por que
passou. Para isso, agora mesmo,
acabou de dar exercício a uma
turma de contadores, todos titu
lados admitidos, mediante con
curso do "Dasp". asses novos
funcionários, apesar de sua ha
bilitação, vão ser submetidos a

uma. série de preleções, visto
destinarem-se a um serviço es

pecializado, que requer dos fun
cionários conhecimentos essen
cialmente técnicos.

*

Informam de Belo Horizonte
que, dado o desencontro fla
grante e permanente de hora
da capital mineira, a Associação
Comercial dali vai solicitar ao
prefeito a instituição da hora
oficial local.

TOSSE l BRONCHITES?• •

ELIMINA' FORTALECE'. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grande comboio chega à Rússia I CHAMADA DOS CIDADÃOS POLONÊSES AO
REGISTRO

I
I,

II' I

I
,I:

I' I
,
I

FELIPE

O Consulado �eral 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 elo 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 POLóNIA, EM CURITIBA.
Curitiba, (3 de março de 1942.

ct

passos merrs •••
e' comprem mais barato!

Uns

Londres, 2 (United) - O AI- brigado a abandonar o comba
mirantado publicou o seguinte te.
comunicado: "Os ataques lan- O inimigo já admitiu a per
çados pelos navios de supertí- da de um destroyer. O cruzador
cie e submarinos inimigos, a- "Trinidad" e o destroyer "E
fim de impedir que chegasse à i elipse" sofreram algumas ava
Rússia um combôio de abaste- rias, mas ambos regressaram
cimentos norte-americanos e a um porto. Houve algumas
britânicos, foram repelidos pe- baixas nas nossas unidades.
las fôrças britânicas e russas. Os parente das vítimas foram
As informações preliminares informados, o mais cedo possí
revelam que, na manhã de 29 vel. Durante a passagem do
do corrente, foram avistadas combôio, descobriram-se sub
fôrças ligeiras inimigas. A vi- . marinas mimigos, mas, em
sibilidade era escassa, sendo' consequência dos eficazes ata
frequentes as tormentas de ne- : ques das fôrças aliadas, três .------------------�-----

ve. O cruzador britânico "Trí- submersíveis ficaram séria-
nidad", sob o comando do ca- mente danificados, se não fo
pitão de navio, Sunders, ata- ram afundados".
cou um destroyer inimigo de
grande tonelagem, que ficou
fóra de combate, incendiando-
o. Em seguida, perseguiu ou
tros dois destroyers, que conse

guiram escapar. Poucas horas
mais tarde, registrou-se outro
ataque.
Na ação, que se travou em

seguida, o destroyer britânico
"Eclipse", sob o comando do
capitão de fragata E. Mack,
fez alvo em um destroyer ini
migo, causando redução na
marcha dessa unidade, mas,

. devida à chegada de outros
dois destroyers inimigos, foí 0-

Madeiras de
Pinho A EXPOSiÇÃO

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

S C II M I I) T, 3 8

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas

Casaquinhos - Colchas - Toalhas - Penhoai•

30v-28
_;'- :to '.' 1_� -

�r. Antônio Moniz Ide 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.

IIHESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Teiefone n. 75l.

E.x-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Prors. L. Burknardt
e B. Kreuter)

E;';]JeciaUsla em

{Jno',gia Uerol :

I Alta c'rurgta, gyne
eologta (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e op�rucõe8

de ptastíca.

I'

II
II
I

!

Ccueulrorlo ti ruo Traíe
no, '18 (di'!; 10 �!5 12, e
dcs ln �'h 16,bO) Te'!

ilb· ne - 1.285

I
Resldencla ti rua Es·
teves Junior I 20. • ••

Telephone .-. l.1j 1

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schrnuit-c-Edili
cio Amélia Neto--Fone 159i
Q ás 12 e 14 as 17 horas.

R'ESIDENC1A'
Av Uercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

II Attcende a chamados
14

II· !

,

OU�idOS-N�;í�:GI�;gânta:C�b�Ç��P:S��çO N:'�d��:� ��s��.n��ó IDf. ARM NIO TAVARES cio no largo General Osório-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
dio. Tratar no local.

.

30v-26

INDICADOR MEDICO
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

D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,r. NARIZ, GARGANTA
�specialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

Consultas diariamente pe!ara�d��h:�sd�� �� 1� l�()�aO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo no: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephíne S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

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

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Re·sidência 145ó

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

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

, NARIZ e Gj'AGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-0a8 16 às 18 horas.

• Res.: Oonselhetro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

INSTITUTO DE DIAGNOSTiCO
CLINICO

Dr. D;alma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)

I
Com prátlca nos hospltals europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho geníto-urtnarlo do hornen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Cam oanarlo
Silo Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
i\parêlho moderno SIEMENS pare
díagnõettcoe das doencas Internas
Coração. pulmões, vesíeule bIliar

estômagos, etc
Radiografias óssea" e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clínlca

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrlcos.)
Metabolismo basal

(Determínação dOIJ dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e mloroscôpíoo do

suco duodenal e da bflls),
Gabinete de fisloteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralos lntra-verraelho e eletrleídade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
lixames de sangue para diagnóstico
da 8ífIlls diagnóstico do lmpaludls
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Aseheín Zondeek, para dtagnõstíoo
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano ('

luaiquer pesquíze para elncldaçã.
de diagnóstico.

Rua Fernan-to Machado, e
Telefone 1.195

F l O R T A N O P O l.1 S
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um automóvel (limousine)

I
em penfeitas condições. Iri>
formações na gerência do

___� __,_.<��__ ,� . ESTADO.. 30vs-26

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA - Rua Traia no. 17.

VENDE-SE

A Rumânia faz esforco acima..

da sua missão
Angorá, 2 (United) - As notícias aquí chegadas dizem

que' Hitler está diante de novo obstáculo, que se extende rá
pidamente nos Balcãs, justamente às vesperas da ofensiivo
da primavera contra a Rússia, em consequência do novo pacto
de ajuda mútua concertado entre a Bulgária e a Hungria. A
notícia do pacto, embóra ainda sem confirmação, diz que é
dirigida contra à Rússia. A Hungria manteve uma fôrça sim
bólica de cêrca de dez divisões na frente oriental, durante to
da a temporada passada, porém diz-se que a retirou em prin
cípios do outono, por motivos ainda desconhecidos. A Bulgá
ria ainda não enviou fôrças para a frente oriental.

Os meios informados, comentando a notícia do pacto, dis
seram que embora tenha sido provávelmente aprovado pela
Alemanha, aumentaram o temor e a desconfiança da Rumâ
nia, que está convencida de que o pacto é dirigido contra a

quela e não contra a Rússia. A Rumânia desconfia dos seus
vizinhos balcânicos, porque teve de ceder-lhes territórios e

teme que a Bulgária a Hungria ambicionem mais sólo rumeno.

Além disso, a Rumânia pensa que na guerra da Rússia está
fazendo mais do que na verdade lhe corresponde, o que desa
grada mais o seu povo que um conflito com a Hungria pela
Transilvânia.

Elegância!

I

I

Perfeicão I

I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento'

Rua Trajano, n' t3

Padilla espera o rompimento do
Chile e ArgentinaWashington, 2 (United) - O chanceler mexicano Padi

na, que aquí se acha, reafirmou sua esperança de que a Ar
gentina e o Chile algüm dia rompam suas relações com o "ei
xo", acrescentando: "Espero que as duas nações se coloquem
ao 'nosso lado. A Argentina é uma das grandes nações da A
mérica. Quanto ao Chile, ao meu ver, a opinião pública do país
é contrária ao "eixo".

Farmácia ((Esperança»do'
Farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.-,-Homeopatias.
Perfumarías.--Artigos de borrache.

Garante se a exata observãncia no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hospcke),
FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Há muitos anos, no Brasil,

1 I existentes entre os pretensos
talvez mesmo desde a chegada verdadeiro objetivo vai s��do. clubes recreativos e esportivos.
dos primeiros imigrantes de vá- agora descoberto pela

pOllcIa'l
A conclusão do saneamento

rias nacionalidades,notadamen-I Durante anos funcionaram sem agora em curso, desenvolvido
te os mais propensos a eríar

í

provocar suspeitas êsses clubes, por todas as autoridades poli
ambiente próprio no país qU2 os I desenvolvendo, à revelia dos só- ciais do país, proporcionará ele
hospeda, uma das preocupações cios brasileir?s,. suas atividades! mentos para uma construção
das figuras de maior relêvo era secretas e cnmmosas em favor nova, quando soar a hora da
a fundação de grêmios, com a de uma cavilosa política de ar- paz, no sentido de adotar um

finalidade, presumida ou real, regimentação subterrânea. Ou- regime em tudo diverso do que
de consolidar a ambientação. tro grande benefício que a foi observado até hoje, em tôr
Essas associações, em regra de guerra nos prestou, mas para no da fundação de grêmios, clu
cara ter recreativo, não se Iími- que se manifestasse foi necessá- bes ou mesmo associações de as-

taram aos grandes centros ur- rio o rompimento diplomático. sistência, mantidos pelas comu

banos. Estenderam-se a cidades O fechamento de certas embai- nidades ou agremiações estran-
e vilas mais afastadas, ganha- xadas, legações e consulados geiras, onde quer que se insta
ram as zonas rurais e com o constituiu o ponto de partida lem e sejam quais forem suas

Itempo se multiplicaram. O bra- para a devassa grandemente finalidades definidas. E' a lição
sileiro, em geral de bôa fé, e produtiva, embora não deva ser mais prática a ser aproveitada,
descautelado, atendendo à gen- ainda considerada concluida. dos riscos a que nos expomos
tileza dos convites ardilosos, Nêsse terreno há muito o que

durante anos, burlados em nos- �����:::::�:::::::
dificilmente recusava atender fazer, em vista da extensão do sa bôa fé e traidos em nossos
ao apêlo. território brasileiro e considera- tradicionais sentimentos de
E aí está a razão de haver nu- da, por outro lado, a extensão franca e imprevidente hospita

merosos brasileiros integrados proporcional das articulações lidade.
nêsses clubes suspeitos e cujo (t'Correio da Manhã")
Ife:}-_��-�.'

"

o PERIGO DA RECAIDA •••
:= _ II \ Depois de uma enfermidade, quando o

��r
organismo está enfraquecido, ainda há o

Itt'/ perigo da recaída que é sempre muito

({I grave. A EMULSÃO DE SCOTT-do mais
puro óleo de fígado de bacalhau - é re
constituinte de segurança, para velhos e

moços. Quasi 70 anos de aplicação por'
médicos do mundo inteiro. Em qual

quer época, não há substitutos para a

EMULSÃO de SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saude!

Clubes
A •

rermose

(�IM, MADAME/ {O REN\ED10
�AIS PROCURADO PARA

o FICiADO E

0/INTESTINOS

PERGUNTE AO SEU FARMACEUTICO ...'
; .. e êle lhe dirá que ha muitos anos ore·

médio mais procurado para o Fígado e a

Prisão de Ventre são as Pilulas de Vida do
Dr. Ross. Pela sua comprovada eficácia elas
são conhecidas como" renovadoras do Fígado".

Valem muito e custam pouco I

PIlUU1S DE vIDa DO DR. ROSS

I Crédito Mútuo Pred�Proprietários: J. Moreira s . (ia.

Auxilio intenso à
Rússia

Washington, 2 (United) - O
primeiro ministro polonês, ge
neral Sikorski, que acaba de re

gressar de uma prolongada via
gem de inspeção às tropas polo
nesas no Oriente Médio e na

Rússia, declarou que os soviétes
têm necessidade urgente de au

xílio, não só no que concerne a

abastecimentos, mas, também,
quanto à abertura de uma nova
frente de batalha contra a Ale-
manha.

.

A Finlândia comeca
,. a pagar

Genebra, 2 (United) - Um
despacho de Helsinki para uma

agência oficiosa italiana revela
que ondas de esquiadores sovié
ticos têm desfechado contínuos
ataques contra as posições fin
landesas em tôrno de Aurajaer
vi, nestes últimos dias. A infor
mação acrescenta que todos ês
ses ataques vêm sendo sistema
ticamente repelidos pela arti
lharia finlandesa.

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

Nunes Lopes, residente em Ftorfanopolís,
possuidores da caderneta D. 19188 o prêmio

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 formidável sorteio re alizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 6 de Abril (segunda-Ielra),

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 n° 13.

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

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

• Poro suavizar e rejuve
nescer a pele, há um pro
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO. Aveludo o pele,
combate espinhos, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
sólido au líquido. .-..'

(hácaraCENSO PARCIAL Vende-se uma, com casa e
Tendo a Delegacia do IAPC de proceder nesta capi- garaje, em local apraz ível,tal a um trabalho censitário parcial, dentro de poucos com água corrente, luz elédias, solicíta a todos os comerciários, em seu próprio tr ica e esgôto, sita à .Praia

benefício, que se munam de todos os documentos e cader- do Meio (Coqueiros). Facili
n.etas que possuem sobre família, idade, tempo de ser- ta-se metade do pagamento.VIÇO, etc., a-fim-de serem apresentados aos funcionários Informações com o sr. Zani
encarregados dêsse serviço, o que facilitará a tom.ada I ni, rua Tiradentes, 8.de dudcs e::IC�toSl. � v.·� 12vS-7

DEMOCRATA CLUBE St R. E CULTURAL Formigas·à vontade
c o N V I TE" I São Paulo, 2 (C. P.) - Pelo

De ordem do sr , Presidente, convido aos srs. asso- serviço especialisado da pref'eíciados, Grêmio Tália e Grupo dos 19, para a "soirée" a tura no ano passado, nada me
realizar-se em a noite de 4 do corrente (sábado de Ale· nos de 250 mil formigueiros ro
luia), c,om início às 21 horas., .. _ . I ram extintos no municipio da

Alem do Jazz do Club, fora sua exíbíçdc o corij urrto capital. Muitos milhares dentro
vocal' 'Bando da Ilha". Servirá de ingresso o talão do I

da própria cidade. Só no pát:
corrente mês. do 2nlég!0 P imediações exí-

Florianópolis, 1 de Abril de 1942. tiam diversos formigueiros
LOURIVAL LISBOA, Secretário. cupins. ,

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANÓPOLIS Atualmente já é difícil e.
trar-se um formigueiro na

urbana e o seu número V3'
mínuíndo sucessívament-" •

zona rural, onde os prO!ft"jetá
rios são os mais ínteressaoos.so
licitando êles próprios uma de
monstração da melhor maneira
de exterminar os terriveis inse
tos que tantos prejuízos causam
à lavoura.

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

srs. associados para a sessão de Assembléia, Geral Ordinária, que se rea
lizará na séde social, à rua Trajano, 13, sobrado, no próximo 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

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre -Florianêpelis

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Agente em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA Ir> DE NOVEMBRO

JUNTA COMERCIAL. ·-Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões-Buscas
etc. Procure a Organização

I comV;;d:�;;n���a
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 lQvs-9

QuartoQuarto grande, para cuso.l
disponível na PENSA0 SUl
CA. rua Esteves Júnior' 135.

6vs-5

r;;;�-;�II Aguardem sensacionais novidades �i em mercadorias de alta classe �

I A preços ao alcance de todos I
I

na ccA MODELAR» IOODCXXJOOOCOODQOQOCIODOODOaaaaDlXlDOOOCXXXXiOiJtWJCXXJiUoa:xxxxx.J

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

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

APROVADOS PELO D'N'S·P' SOB N9 569 DE 19.3S

m= 2& r tA (I Q(fW

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6"2

(Defronte à casa Hoopcke)

IGREJA ORTODOXA DE S.
NICOLAU

Semana Santa

o 'CONTRATOSSE'E' DE EFFEITO SENSACIONAL
.......... rebel ; al .....

aloaa •• .amp_a., .rippea.� N 6ea" _
_carre. s...gulneos, do.,. .. peI" • _. cea•.., liDa0.....
• "'IMJYea. ,eral, t.u ppe CONTllA�
6 • re••dI. obsotuto. � EIIIo.ct. '

•
... ,•••• do. tu rcu .
CONTRATOSSE .. recebeu 24000 ...
.... 1 T••h•• ouldadohN ......
...... CONna.TOSSE, que • lNantte. ._ te..........� .",..,..'Ul06l1 ,_ti.... II ••.__...

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

Ramos - às 8 horas da manhã, terá inicio a Missa solene, e, em se
guida, a Benção dos Ramos e a dis
tribuição aos fiéis. - As 7 horas
da noite, Novena dos Ninfios.
Dia 30 de março - Segunda-fei

ra Santa - às 8 horas da manhã,Missa dos Pressantificados. - As
7 horas da noite, Novena dos Nín
fios.
Dia 31 de março - Terça-feiraSanta - às 8 horas da manhã, Mis

sa dos Pressantificados. - As 7 ho
ras da noite, a última Novena dos
Ninfios.
Dia 1° de abril - Quarta-feiraSanta - (Dia de Confissões). As 8

horas da manhã, a última Missa dos
Pressantificados. - As 7 horas da
noite, cerimônia da sagração dos
Santos óleos.
Dia 2 de abril - Quinta-feiraSanta - As 8 horas da manhã, Mis

sa solene, comemorativa da insti
tuição da, Sagrada Eucaristia e comu
nhão geral. - As 7 horas da noite
os Doze Evangelhos e o belíssimo �
tocante ato da Crucificação de Je
sus Cristo, seguido do Sermão de
lágrimas. .
Dia 3 de abril - Sexta-feira San

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

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

surreição. - À 1 hora da madruga
da, Canto da Ressureição, Procís
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 p dlp.DCio, durante
(\$ $Qlenid .. ,· �

, .. t .. ,
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Variado
artígos.

Iloje� e

Rio, 2 - Segunda-feira pró
xima reunír-se-ão o Conselho
Nacional do Petróleo e os repre
sentantes da prefeitura do Dis
trito Federal, do Touring Clube,
do Automóvel Clube e de outras
entidades, a-fim-de combina
rem medidas necessárias para
{;> aplicação do racionamento.

1\ Agonia. da. Asma- I"-

Aliviada\ em 3 Minutos
Em 3 minutos a nova receita - Mendaco

- começa a circular no sangue, aliviando
os acessos e os a ta que s de asma. Em
pouco tempo, é 'possível dormir bem, respl
rando livre e !acilmente. Mendaco alivia-o,
mesmo que o seu mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que obstrúe as
vias respíratorías, mi n a n d o a sua energia,
arruinando sua s a ú de, íazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mendaco tem tanto
exito que garantimos aos pacientes respira·
ção livre e fácil em 24 horas e que acab&·
rão com a asma completamente em 8 diaB,
ou devolveremos o dioheiro ao ser-nos res·
tituido o pacote vazio. Peça Mendaco em

qualquer farmácia, hoje mesmo. Nossa ga·
rantia o protege. ,

Mendaeo A:a!::;m
Guerra aos boateiros

Rio, 2 (C. P.) - A polícia flu
minense iniciou sevéra campa
nha contra os indivíduos que se

empregam em espalhar boatos
terroristas.
O encarregado dêsse serviço,

delegado Ramos Freitas, pren
deu Mahomet Narcize Manhaes,
João Guedes Prazeres, Carlos
José Fagundes, Joaquim Pais
da Silva, João Antônio Morei
ra e João Batista Silveira. To
dos vão ser convenientemente
processados.

Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS IAtende das 9 às 12 horas
'\JIIP.rii-"""'___ ...._

,

a

e modernissimo sortimento
3$5uo

MESA e QUARTO

2$000
e 3$300
6$000
3$tJoo
0$000
4$500
2$500
6$000
3$500
4$000
1$800
2$500
3$900
1$600
6$000
2$300
1$800
1$800
2$500

co-
2$500
3$000
3$000
2$000

40$200
de

15$000
2$300
2$500

23$000

30$000

a. ......___...,.ASA ORIENTAL
sedas, a preçosToalhas Hlgtenícas, dz. 7$000 J Grampínhos, caixa de 1 groza 4$500

Toalhas de rosto, de 1 $4, 1$8, 2$, Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
2$5 e 4$500 Lima para unhas 1$500

Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Porta escova de dois lugares 2$000
Toalhas de banho, em cores 9$500 Fita me trlca 2$500
Toalhas de banho, temos grandes Camisetas de Ilsica para homens 2$500
sortimento. Camisas socegs Leão, para rapaz 4$000
Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Camisas Socega Leão, para homens 5$000
Colchas para casal, reclame 14$500 Camisas novidade para :corneçar 8$oco
Colchas fustão para casal 18$000 Cuecas para homens a começar de 4$000
Colchas meroerrzadas para casal 20$000 Pijamas para homens a começar de 25$000
Colchas estrela para casal 2< soco Ternos de Casimira para homens a co-
Colchas de veludo para casal 24$000 me çar de . 05$000
COlchas fustão para solt elro 13$00 •. Ternos de Brim para homens a come
Colchas mercerlzadas para solteiro 12$000 çar de 59$000
Colchas Iustão mercerlsadas para Calções de banhos de 6$000 e 10$000
solteiro 14$000 Cintos de banho 2$500

Colchas brancas, meio linho para Blusas de jersey para moças, de 10$ e 1:-1$000
solteiro 17$000 Bonés para rapaz 3$500

Colchas brancas, meio linho para casal 27$000 Abotoaduras a começar de 1 $000
Colchas brancas para cusal 15$000 Pasta de couro para colegiaes 1 t $000
Colchas de sêda com franja para Grande sortimento em Roupas de Banho
casal 45$000

Colchas de pura sêda com franja para
casal' 70$000

Guarnições para chá, com 6 guarda-
napos 15$000
Guarnições pintadas para chà, com 6
guardanapos 30$000
Cobertores para bêbê 7$000
\. obertores desenhados para solteiro 13$500
Cobertores desenhados para casal 17$1'100
Cobertores xadrez para solteiro 19$500
Cobertores xadrez para casal 25$500
Cobertores Argentinos para casal 39$000
Cobertores para casal 6$500

e

de
BARATO,

-

sao todos os seus

sem
..... -

coneurrencra,

•••

PERFUMARIAS

Graníté, larg. 1,60 mt, 9$500
Pano para colchão mt. 1 $tloo
Pano enfestado para colchão, mt. 4$200
Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900
Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800
Cretone meio linho branco, largo 2,00 7$500
Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 8$500
Cretone meio linbo em cores, largo 1,48 6$000
Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500
Algodão bom, peça de 10 mts. 14$000
Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500
Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500
Algodão superior, larg, 1,50, peça de
10m etros 43$000

Algodão Marlposa.pare mesa, largo
1,40 peça de 10 mts.

Morim especial, bem largo peça
10 jardas

Morim de cor, merceizado mt,
Morlm de cor, tipo cambraia, mt.
Cambraia mercerizada, enfestada,
peça de 10 jardas
Toalhas Adamascadas para mesa,
2,00 x 1,40

Leite de Colonia
Batom Michel, Zande e Tangee
Batom Colgate 2$500 e
Bat m Tentação e Murjany
Rouge Tentação
Rouge Realce, com pluma
Rouge Adoração
Rouge R. yal Briar
Sabonete Realce, Godiva,
ramy e Palmolive
Sabonete Ltíebuoy, Lever, Gessy tl
mr.Iive
Talco Malva 2$900 e

Susp ensorlos para rapaz 2$500 e 4$000 Talco Ross 2$900 e

Suspensorios de couro para homens 7$000 Pó de Arroz Reny e Realce
Jogos de couro para h unens de 10$ e 12$000 Talco Realce
Jogos de batizados a começar de 15$000 Pó de Adoração 2$000 e

Jogos de malha para crianças 1 J $000 Pó de Arroz Royal Briar
Be bador es 2$000 Pó de Arroz Gclly
Capas para recem-naecldos, 9$500 e 10$5uo PÓ de Arr. z Malva 3$000 e

Capas felpudas para recem-nuscidos 12$500 PÓ de Arroz Coty
Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Colgate
Blusas Olimpicas para moças 6$000 Pasta Gessy e Eucalol
Véos d':l filá de sê da para noivas 14$JOO . Pasta Kolinos, Lever e Odol
Grinaldas para noivas a começar de 5$00001eo Oy r ce e Re alce

5$800
2$800
3$5 o

1$')00
1$200
1$700
2$000
4$�oo

Colgate, Che-
1$000

Pal-
1$4 o
3$9 o

3$900
1$0 o

3$000 e 4$000
3$000
3$000

�õ$500
5$000
5$500
3$000
2$500
3$200
1$200

DIVERSOS

SEDr\S' .- _J Faíasx mercerizadas mt.
·OUf> xadrez e listado mt. 5$900 Fiá, metro

ilso, mt. 4$400 Rendão (novidade), mt.
ré 3$800 Odala lisa, de 2$, 2$5 e

�, bom artigo 6$500 Opala estampada, largo 80 mt.
é, especial 8$000 Cambraia finissima, largo 80 mt.

"Cre.. Romano 7$000 Zepbir. listado, de 1 $5, 2$ .e
l> Givré superior 10$500 Trrcoliue, de 5$, 3$5, 4$5 e
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 TricoJine listada para Pyjamas, mt.
» Frlsotlue diagonal (novidade) 12$000 Tricoline lisa, mt.
l) Ajour de 6$000 e 7$000 Chitão superior
l> Ltngerie estampada, de 7$500 8$500 Cretone estampado
" COm bolas 9$000 Reps para cortina, largo 80
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, mt.
» Tafetá xadrez 7$001}

I
Pecido rendado para cortina, largo 1,40

» Tafetá .Bscoceza. de 7$500 e 9$000 Eano para Cópa, bem encorpado, znt,
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$500 Tscocia, mt.
» Tafetá' liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brins a começar de

.

» Tafetá Moiré 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt.
• Listada para Camisas 8$500 Brim branco e azul marinho, para
» Listada para Vestidos 9$Soo legiaes, mt.
" "<tampada em belos desenhos 9$joo Mescla superior, mt.

"tampada moderna 11$000 Pelucia fustão em dlversas cores, mt.
.stampada (novidade) 12$000 Pelucia lisa, mt,
3stampada natural (alta nov.) mt. 18$000

» Lumtere Lavrada, largo &0 mt,
I 10$000

» Lumíere Liso, largo 80 mt. 1{J$000
» Lumlêre Liso, largo 90 (artigo já
bem conhecido) mt. 12$000

» Veludo Cbifon Reclame mt. 5('1$000
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500
» Organza estampada, de 10$000 e 12$000
» Jersey, largo 1,40 12$(700

E mais uma imensidade de outras Se
das, que estamos vendendo a pre
ços baratissimos.

TECIDOS
Lulstne, metro
Línon, metro
Linho estampado para praia
Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e
Tebralco estampado, de 3$ e
Cambraia em desenhos modernos, dt'
4$800, 5$500 e (;$000

Fu-rão estampado (novidade) 4$800
Fu-tão Ilso, de 3$500 e 4$800
Se im estampado, metro 4$000
Organdy em todas 8S cores, mt 4$000
Cr'- pom para Kimonos, de 3$ e 3$500
MHÍnó preto largo 80 3$800
E centenas de outros artigos, tais, como: Bijouteries, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Casemlras, Lenços, Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
sombrlnbas, Boinas, Carupuçus, Guarda-chuvas, Capas de-borracha e muitas outras miudezas. Tambem 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.

Aproveífe bem seu dinheiro, comprando na Casa Oriental, a única que possue a marca três ·B.
aOM, BONITO E BARATO!

Vendas só a dinheiro OASA ORI-ENT_AL Rua C. Mafra, 15-Florianópolis
-<tedidasr:c��:ac:nento Para ter sande e

alegriaProcuremos obedecer aos pre
ceitos de higiene, para ter saúde
e alegria. Os livros de higiene
devem ser de leitura obrigatória,
não só na escola como nos lares.
Muitos deles são escritos de tal
fórma que os lemos. com imenso
prazer e, sobretudo, com grande
aproveitamento.
Seguindo-se os preceitos de

higiene desaparecerão as causas

mais frequentes de fraqueza e

de desânimo que escravisam tan
tas vítimas nas cidades e nos

campos.
A higiene ensina não só a de

fesa contra as doenças, como
também as medidas para manter
o físico e o psiquico em perfeita
fórrna. Nos tempos que correm

há muita gente nervosa porque
não sabe se alimentar conveni
entemente e porque não dorme
nas horas de descanso.
Existem mui tas. pessôas "ner

vosas", desanimadas, irritáveis,
neurastênicas, só porqu{; não
sabem dividir bem o dia.
Para combater o desânimo, a

irritação, a neurastenia, nada
mais facil: regularizar a vida,
deitar-se nas horas convenientes
e usar o esplendido Tonosfosfan
da Càsa Bayer, obedecendo as

demais regras estatuidas pela
higiene.
Numerosas pessôas que usaram

o Tonosfosfan ficaram admiradas
do bem· estar que sentiram ape·
nas com as duas primeiras inje
ções desse precioso medicamento
- absolutamente indolor e de
grande proveito para os enfra
quecidos, sejam crianças, adultos
ou velhos.

sempre
preferida, porque BOM, BONITO

1$500
1$500
2$500
4$000
õ$500

que sempre deixa ressaibos, nas

más digestões, o "Sal de Fructc"
Eno age imediatamente, fazendo
voltar o bem estar, preparando-o
para outra farra ...
Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructo".

VENDE-SE
Pequeno negócio, em bóm

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

204 5 v.-S

Noviciado beneditino
São Paulo, 2 (C. P.) - Acaba

de ingressar no noviciado da
Ordem Beneditina de São Pau
lo, o dr. Rubens Padin, advoga
do e professor nesta capital.
O jovem postulante, que de

há muito fazia parte dos diver
sos sodalicios católicos, possue
entre outros títulos os de bacha
rel em direito e de doutor em

filosofia.QuAsi meio século de"l'exia
tência é o melhor reclame
da prefêreocia • IUYf'l1i.ltlE
I1W.ORE para limpar. Cor
tificar II reju',r.nescer os

cabeloi. EUmitlil a c oe!il p a,
tu cessar >s q u é d BI do 8

cabelo;; e voltar a c!> r
p rL." .. j ,. I.l o � c a b e los
briO ncos, :$cm O� tingir;
dI-lhe.' vigor , mocidade.
Nio COo1 Ll�m saÍB de prata II

WUI,'ae como loçAo.

IIFinalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violentall

Contratados para
a Rádio-Patrulha•..

S. Paulo, 2 - A rádio-patru
lha deteve oito italianos que,
após um jantar regado a vinho,
puseram-se a cantar canções
italia.na!;.

ORATIS
Peça-poa Impressoa tollre o. caf.
dados doa cabelol , O J1IeIbor aio
da .&1•••••' ••

Vidro � CIOI'fM DlOOO ...
..,..............

UI. ruruma Iml.aR un.
hadi""''' '" ..... 4ft1ll

CASA MISCELANEA, distri·
Ouidora dos Rádios R C.A. Vi·
ctor, Vávulas e Piscos. - Rua
r r� iano, 12

Um valioso atestado sõbre os eleitos
do Xarope Toss

Não hã melhor comprovação da eíí
cácia de um medicamento, do que as

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

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

sados e escrupulosamente manipulados,
o Xarope Toss atúa sôbre a flora micro
biana, por sua ação antisséptica. Elimina.

as toxinas, com seus eleitos nos intesti
nos e nos rins. Regula a circulação san

guínea, pela branda ação tônica sôbre
o coração. Age sôbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e Ior
talece as mucosas da traquéia e do.
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e restrta

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
um vidro e delenda sua 8aúde, logo ao!
primeiros sintomas destas alecç·ões das
vias respiratorias com a ação segura
deste medicamento eUcaz. Vidro: 5$5011.

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.ixI pOlt.1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-Igente. no. principltt

muncípiol do E.tldo.
17P.

MALAS PERDIDAS
Gratifica-se a quem achar

e entregar à redação do ES
T ADO -duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Rercílio Luz 80 Posto de Con
trôle Policial de Aririú.

15v.- 9

QUARTOSAlugam-se quartos para
solteiros, em casa de família.

I Ver e tratar à Rua Trajano,
'n. 7 - Sobrado. 5 v,-'
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(f,o ESTADOqp
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postAl 139

ASSINA 'fURAS

Na Capltah
Ano .......•...

Semestre .•.••.

Trimestre .•••••

Mê8 .

5O$()(MI
25$000
15$000
5$000

No Interior I
Ano...... •••••• 15$000
Semestre ...•••. 10$000
Trimestre ..•••• ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí

I
liza pelos conceitos emitidos

<

I �
nos artigos assinados

�

.........................�

SanguenalCONTEM
• OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALeIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperedos,
E'CJotados, Anêmicos, Mãe.
que criam Magrol, Criença.
r.quílicu, receberio e toni-
ficação gerei do organhmo

com o

5a nuoe n 01
Llc. D.N S.P. n: 199, da 1921

VENDE-SE
otima casa, própria para re

'l sldêncla e ccmércio, no cen
tro urbano. No andar supe
rior tem sala de vlsltás, va

fsnda, copa, cozlnba, 4 qual'
;lS e ótimas instalações sani
tárias; todos os comparti
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Informações na

redação do ESTADO.
194 V.- 8

VENDE-SE
Material para completa

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

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

primento, 2 ampéres, I 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
mento: I cabo de 3/8 de
grossura e 15 rrrts, de com-

t'
-

primen to ; 4 mancais para
transmissão, etc. etc. - In
formações na redação do
ESTADO. 15vs-g

Chácara
Vende-se uma chácara com
fundos para u mar, na �8tra
da geral dos Barreiros.
Informações na Redação do
),Estado». 20vs 18

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aurnen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Pereira
que SE acha encarregado da
venda dos letes.

No Estreito
Vende-se um Café, comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da

A venda: viagem. Tratar com o
.

proprietário Valdir Losso, no
mesmo Café, 2Sv 2 J

---------------------------------------------------� ..•.....•••.•.••••••••.•••_••••.•••••
• •

i $80A$ i• •

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

! Casa SANTA BOSA i• •
• Díáríamente recebemos novidades -
· -

: Rua Felipe-" Schmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•..•.......�.....••..•..••••.•••_••••

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

AVA - G1adiator 5 valv. 530$

OR&\Vf& 7 valv. 59;)$, para pilhas 500$, para
GLADlAT � acumulador 700$.

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

Companhia Haia»

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

Faz saber aos que o presente edí
tal de praça ou leilão, com o prazo
de vinte l20) 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 lanço 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 (lm,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
tuna 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 § lado 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 deze
sete dias do mês de março do ano
de mil novecentos e quarenta e
dois .. �u, Hygino �uiz Gonzaga,Escrivão, o subscrevi. Selos a final.
(as.) Osmundo Wanderley da Nó
brega: Juiz de Direito da la Vara.
Esta conforme.

O Escrivão
Hygino LuizsGonzaoa

(Reproduzido por ter saído com
incorreções) .

Fundadt; em 1870 .Séde:
Seguros Terrestres e

BAIA

Molé -tias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, os rins, as nefrttes, areias, cólicas renais; aumenta as
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropsías, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-escterose.

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

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

Lesões do coração e asma
Use li CACTUSGENOL espee íüoo

contra hídropsías, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artérías, bronquite asmática,

sUllis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e inchações.

Aos fracos e convalesoontes
Devem U�I}.{' o STEr-.OLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos oüsculce e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
S08" anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas frscas,
'Ingua suja Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a
convalescença é lapida.

Sífil is - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue slmi!!,

eczema!', tumores, darthros, espinhas, Iístules, purgações. Ierí
das, cancros, esorófulas, reumatismo.

único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Deposltarías: todas as drogarias de Silo Paulo e Rio.

AS SENHORAS !)EVEM USAR
Em SUd toll, tte íntima �ôlrente o MEIGYPAN, de

grande poder hlgleníeo. contra molés ias contagiosas
s uspeusa, trríteções V/g' naís, corrimentos, molé a
tlas uiero-veginaís, met.Ires e toda sn-te de doenças
I ;C8'S � grande preservetlvo. Drogerte Pe checo, Rio.

Mcrritímoa

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

54.700:000$000
.'1.929.719:000$000

28.358:717$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000,

Diretores:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio Jose

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.I
Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em f'lorianópolis

CAMPOS LOBO & (iI.
FELIPE SCHMIDT N 39RUA

Catxe postal 19- TeleIJhont1083-E.nd. rei. «ALLlANÇA't

Sub-Agente em Laguno, Tubarão, Itaiaí,

IBlumenau e Lcrcres.
1-:::=======-==

o SEU MARIDO É RABUCENTO

:�:E�UEE MAL ..��,�\i�'Os rabugentos são muitas
vezes doentes que não sabem
que o são: sofrem com efeito,
sem saber, do mau funciona
mento do estômago causado a

maior parte das vezes por um
excesso de acidez. Daí uma

extrema irritabilidade, uma

sensibilidade exagerada, em

resumo, um carácter que azeda
de dia para dia. Para, portanto,
regularizar a digestão, para
neutralizar êsse excesso de

acidez causa dos ardores, aze
dumes, que podem, se despre
zados, causar males mais
graves, . existe um remédio
rápido: a Magnésia Bisura.da.
Meia colher de chá de
Magnésia Bisurada em pó ou

alguns tabletes depois de
cada refeição, asseguram .. lhe
sempre uma' bôa digestão.
Logo á primeira dose de
Magnésia Bisurada sentirá um

alívio imediato

DICESTÃO ASSECURADA

MAGHESIAcomBISURADA
Em pó e em tabletes em todas as pharmacias

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

12 mezes de estudoe. Mensalidade mínima. freciso de f gentes e re

presentantes em todas as cidades, Escreva à Caixa Postal. 3717 -S.Paulo.
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Cada cidadão seja um soldado vigilanteRIO,4 (A. M.) .. EM VEEMENTE EDITORIAL, UM MATUTINO CONCLAMA CADA CIDADÃO A CONS·
TITUIR�SE, NESTE MOMENTO, UM SOLDADO VIGILANTE, "PARA DESMASCARAR OS AGENTES DA QUIN.
TA-COLUNA E ENTREGAR ÀS AUTORIDADES OS ESPIõES DO "EIXO", QUE TRAMAM UM GóLPE TRAI·

ÇOEIRO CONTRA A INTEGRIDADE NACIONAL".

A
"""asl)ingtoll,

.

nezuela,

estranha atitude da Argentina
fez ném faz pela defesa do HemisférioNada

4 (U. P.) - A polilica a ser J'eduzido o ('01):>0\11110 c sei-em au

mentadas as r-emessus às outras r-epüblí
cas sul-amer-icanas.
Depois da Conferência do Rio de Jn

neíro, a Argentínu c o Ch ile decidirnm
ser-lhes Impossfvr-l aceitar a resolução
que r-ecomendou a r-uptura das relações
com os países do "eixo". Os Rstados Uni
dos constderam que isso constitue exce-

mnerjcan as, que declm-arnm guerra
romperruu relações ('OlTI o H('j:{O",

outras

Vf>Z que per-manecem na Ar-gen tiua e ]10

Chile agen tes (lo "('ixo", que opernm
nesses países.

QIUl1Jto ao!"; m-tlgos de COnSU11l0 1)111'[1-
mente civis, papel para impi-ensn, máquí
nas agr-ícolas e outros manufat ut-ndos nos
Estados Unidos - continuarão a. ReI' .1'<:1-

cíonudos para a Argentina, de maneh-a

oficial norte-amerícano e111 relação à Re
pública Argentina, a respeito da exporta
ção de mnter-ial bélico e artigos para a

população civil, foi revelada nos círcujos
311 tortzados desta capital.
EUl r-esumo, póde-se dizer que os Es

tados Unidos não poderão envínr mate
rial para a armada e o exército argen
ti li o, enquan to essa nação sul-amor-ícana
con tinnm- sua política de não ("011 f i-íbntr
11>1I'a a defesa (lo hemisfério, como O Ia
zern outras unções amertcanas, por exem

pio o Bras'il, o PCl'ÍI, li Colômbia e a "c·

EJU \'''ashington, acr-edita-se que as

utivtdndes da 5". coluna aumentaram des-
de a Conferência do Rio de .Janeil'o. En-

1 D39, converxacõc« dr- c<Jl'áiel' m ilí trn-, a

Argentíuu, a((i o outono do mesmo ano,
não se dispôs a estudar, em conjunto, a

situação m íll tnr,
Os ]��sta<los Unidos adotarum essa ati

tude com a Ar-gem ina, baseados no fato
de que essa n açfio lião eonu-íbue, de InO

<10 erettvo, pru:a asscgnrnr a defesa do he
misfér-ío odd!'1I1al.

OR mesmos <'íl'cu]os r-evelaram, Hnal-nações
ou mente, que os Estados Unidos não (lese

jnm, de 'modo a lgmn , exercer pressão sô
bro a AJ'gentina. As extensas costas chi
lenas con tam defesa tão eficaz, quanto
as (la Ar-gcnttna e as notícias, que che
gnm a \''"ó:lshillgtOll, aslnnlam que a opi
nião pública chilena estã pronta a 1'0111-

1)("1' COJU o �'cixo", no momento em que
ti \'CI' certcza de que suas costas serão
defendidas .

uma

quanto quase todas as repúbltcas Iatíno-
•unci-ícanas vinhnm l'ealizando, desde

Vida Esportiva

UNI-IAS FORMOSAS

86 RECEITAS Cj'udLi!
Poderá encontró-f o s em "Meu Livro
de Receitas", a qual,. alem de atra

ente e finamente ilustrado, contem
uma variedade de receitas de tada

À MAIZENACAIXA POSTAL BRASIL S. A. 3,�-__ 1

Peço en�'
' F-S. PAULOdar-me .

Nome ,9rtlt,s, o "Me tt
4 o

��_ u Ivro de R .

Rua --.•_
. ecelfas"

Cid�;;-----�"::::::=:::::::::""""""""'"

A

Fazem anos amanhã:
A srita. Palmira Fontoura;
- o sr. José Santos Silva; O FIGUEIRENSE EXCURSIONA

Logo após o jogo a ser tra
- o jovem Arno Andrade; vado hoje à tarde, o" Figuei- o sr. Filomena Costa; rense F.C.", excursionará à cida- a exma. sra. d. Alexandrina

Machado; de de Laguna, para solver imo
cortante compromisso com o

- o jovem Osneli Martineli; ...

"Barriga-Verde F.C.".- a srita, Onélia Teixeira; Naturalmente, muito embora- a srita. Juventina Borba.
a fádiga da viagem venha a

Clubes: diminuir a produção da turma
No "Lopes Vieira Esporte alvi-negra, acreditamos haver um

Clube", dos Coqueiros, haverá. encontro de gigantesca propor
hoje, baile, com lDlC10 às 21 ção em virtude da excelencia
horas, e, amanhã, domingueira, do esquadrão lagunense.
que começará às 18 horas.

Vida Social

nazista

Fazem anos hoje:
O sr. Eduardo Nicolich, digno

secretário da Junta Comercial;
- a srita. Maria Ferreira da

Cruz;
- a exma. sra. d. Maria Carn

pcs de Melo, esposa do sr.
-

João
Antônio de Melo.

9 às 10 - Procura dos ninhos da
Páscoa.

10 às 12 - Manhã esportiva infan-
.

til com distribuição de premias aos

vencedores.
12 às 14 - Alrnôço de cordialidade,

na séde do Clube. Adesões na hora.
14 às 16 -- Intervalo.

1
r

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 «soíréa» nes
ccanna. com distribuição de artísticos es
tÓjos da Páscoa. às sennerítes.;

«Pró-Arte» era acão,

Pôrto Alegre, 4 (A. N.) - Causou sensação a inter
dição, pelas autoridades policiais, da Sociedade Cultural
Pró-Arte, cujas atividades, ligadas ao nazismo, têm sido
amplamente focalizadas através de sensacionais repor
tagens da imprensa local.

o concerto de Eunice Conte, anunciado para o Tea
tro São Pedro, sob o patrocínio dessa entidade, foi trans
ferido "sine-die".

x

O AMÉRICA F. C.
Empreendendo uma excursão

futebolística, encontra- se nesta
capital, desde ontem, a embai
xada do "América F. C.", va

loroso conjunto inscrito na "As·
sociação Catarinense de Despor
tos", sediada em Joinville.

O seu primeiro compromisso,
terá lugar, hoje, no gramado da
F.C.D., em disputa do troféu
" José de Diniz", frente ao cam

peão estadual do ano findo.
Tanto o esquadrão visitante,

como o "Figueirense F. C." es

tão em condições de oferecer aos
seus espectadores, maravilhoso
espeta culo a ponto de atingir a

todas as especta tivaso
Os visitantes possuem verda

deiros "cracks" como: Schmidt,
Currage, Valter, Pé·de-Ferro" e

Ioutros que bastante influencia
rão para melhor produto, favo
ravel ao bando que defendem.
Todavia, os locais, saberão en

frentar com galhardia, afim de
não ofuscar o brilho dos louros
ultimâmente adquiridos.
A segunda partida dos ame

ricanos, se verificará amanhã,
com o valoroso" Avaí F.C., sem
dúvida alguma, dos. melhores
"teams" do Estado.
Enfim, aguardando o desen

rolar de ambas as partidas, ano

tevemos o brilho dessas tardes
futebolísticas.

�AantenhCJ .. as assim
com Esmalte Cutex

Comece, hoje mesmo,
alISar Cutex. SI/as
mãos serào sempre alvo
de admiraç.io gerd!
Veja êstes novos tons :

Use Esmalte Cutex em suas unhas
e observe C01l10 se tornam formosas
e longas. Cutex forma uma camada
protetora sôbre as unhas, evitando
que se quebrem ou ressequem. E,
ainda, Cutex põe a Moda em suas

unhas. É o esmalte mais elegante,
vistoso e de maior durabilidade.
Há muitos tons de Esmalte Cutex
- um para cada tipo e côr de
vestido - para cada matiz de cútis.
.Eleja seus tons preferidos de Es
malte Cutex - e ostente sempre
unhas tão brilhantes como j6ias.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros €'ntre os primeiros,
São os doces preparados, Piano de ocasião

Limpava o nariz com a bandeiOrbam brmásiiei�al::;:��'.;:��1!�:?nP���;:Hio, � (C. ]\1.) - Em direção à conhecia a ban(leira brasileira. 8 :000$000 por 3 :000$000.estil.ção Pedro U, corria pela ma· IndiferenLe, ° Lal cavalheiI'o, oe- Nolando que o trem se aproxi- Vêr e tratar à .rua Alvaronhã, compJetamenLe 10ta,da, uma pois de limpar as lllnetas, teve o mava de Marechal Hermes, o sr.
composição da Central do Brasil. desplante de assoar o nariz na pe- Juvrnal Santos convidou o alemiio de Carvalho n. 6.
Numa das estações intermecli�lrias ([uena bandeira de nossa pátria. a descer. Percebendo a situação di
havia entrado e tomado assenlo Ull1 A esLa altura, o sr. Juvenal San- fícil que ha,via criado, o estran
cavalheiro magro, COJl1 bigode it tos não se conteve, c pediu prova geiro quis reCUSHr-se a atender ao
Hitlc]' e tipo de a,lemão. Logo que o de identidade de Lal indivíduo. Êstc cOlwite.
Irel11 continuou a marcha, o l'efe· i indagou, CI11 linguagem arrevesada, Juntamente com lllll sargento,rido passageiro tirou do bolso pe-,I quem era o sr . .Juvenal Santos, � que também yiajava na composição,
((urna bandeira brasileira, de seda, ([ual, reconhecendo imediatamente o sr. Juvenal Santos arrastou, po
e começou a limpar os óculos. Ao

I
que se tratava de um alemão, ver- rém, o escravo de Hitler até à de

lado, o sr. Juyenal Santos, funcio- berol1 o seu procedimento, tendo o legacia de Polícia, próxima, entre
nário público, achou exquisita a sevandija procurado justificar-se gando-o à autoridade que aU estav:;!.atitude de seu vizinho de banço. 'com a ciniça alegação de que não de dia.

I
sários.

Beuben no "Independiente"
Buenos Aires, 2 (United) -

O meia esquerda Moisés Reu
ben que atuava pelo "Indepen-

I
diente" e que no ano passado
esteve no Brasil jogando, pelo
Flamengo, do Rio, encontra-se
novamente em Buenos Aires,

-..........

-------3
....

v-.-'"1 onde voltará ao seu antigo clu
be. Ontem, Reuben pediu sua
transferência para o Indepen
diente A. C.

BURGUNDY

LOLLlPOP

R/OT

RUA/PUS

SUGAR FLUM

G/NGERBREAD

SHEER NATURAL

ESMALTE
PARA UNHAS CUT�X

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

Puseram as armas
noutro carro

Curitiba, 4 -- Desconhecidos
encheram de armas o automó
vel 2031, que foi encontrado
pela polícia defronte ao Banco
do Comércio. Parece tratar-se
de confusão de elementos da
quinta-coluna, que deveriam
ter colocado as armas em ou
ltro carro.

ROMUALDO PIRES e
EULlNA NUNES PIRES

participam aos parentes
e pessoas amigas o nas
cimento de seu. filho

HAMILTON LEU.
ocorrido a 1-lt-ft2.

O CAMPEONATO CARIOCA _

INICIA-SE AMANHA
Rio, 4 (Estado). - Começará

amanhã a disputa do campeo
nato carioca de futebol com a

realização de cinco partidas, a

saber: América vs. Vasco da
Gama, no estádio ido Botafogo;
Madureira vs. Botafogo, no es

tádio do Flamengo; Canto do
Rio vs. Flamengo, no estádio
do Fluminense; Bonsucesso vs.

Fluminense, no campo do São
Cristóvão; e Bangú vs. São
Cristóvão, no campo do Arné
rica.
Dos embates, o primeiro, no

estádio do Botafogo, entre ruo

bras e cruzmaltinos, se apresenta
como o mais equilibrado, poden
do qualquer um levar a melhor.
Nos demais, os grêmios Bota
fogo, Flamengo, Fluminense e

São Cristóvão são os favoritos
das pugnas, não estando fóra de
cogitação a vitória dos adver-

Caminhão
Vende-se um, completamente

novo - Chevrolet - tipo 1938.
Preço de ocasião. Tratar à rua

Teresa Cristina (antiga rua do
Fato), n.O 264. (Estreito),

4 v. � 1

Indulto aos insubmissos
Rio, 4 - Foi baixado dcereto, concedendo indulto aos insubmissos

que se apresentarem às autoridades militares ou que, sendo maiores de
30 Iln08, requeiram expedição do certificado de reservista, numa ou nou
tra hipótese, dentro de 180 dias, contados da data da publicação dêste
decreto-lei, bem como aqueles que estejam presos aguardando julga
mento ou cumprimento condenação por êsse crime.

Nazistas, fascistas, integralístasBaía, 4 - Rômulo Mercuri, nazi-Iazista preso nesta capital, é de
nacionalidade italiana e partidário extremado do integralismo.

Também o alemão Emile Slarck, nazista encanzinado, foi preso
pelas autoridades, tendo sido denunciado por um. italiano democrata.

Durante a busca na residência de Mercuri, as autoridades desco
briram, num buraco situado ao fundo elo quintal, um grande garrafão
contendo um ficharia de todos os Estados, com nomes dos elementos
intcgralistas da Baía, inclusive suas biografias e a missão que deveriam
desempenhar em caso de levante.

SABADO DE .ALELUIA
GRANDE CHURRASCADA, com início ao entardecer,

prolongando-se até alta nôite. - Frios __: Sortidos - Bebi
das. - Alegria! Muita alegria! - Otimo conjunto musi
cal. - Carnes: Carneiro - Cobri to - Boi.

Esqueça-se do calor, mas, não se esqueça da grande
CHURRASCADA, no BALNEARIO DA PONTE DO LEAL.
- SÁBADO DE ALELUIA e DOMINGO DA PÁSCOA.

Grande Tónico

Possue pOderoso
arsenal naval

Nova Iorque, (Via aérea) -
A costa de Saint-Nazaire, na
França ocupada, na qual os
fuzileiros navais ingleses desce
ram à noite de 27, possue anti
go e poderoso arsenal naval,

Comércio e nazismo onde os alemães ao que se diz
estão fabricando munições de

Rio, 4 (C. P.) -- Informam pequeno calibre. Esse arsenal
de João Pessôa que um policial tem sido frequentemente bom
paraíbano logrou descobr�r, em bardeado pelos aviões da RAF.
curiosa diligência, mais um Nesses ataques têm sido sur

processo de propaganda usado -preendidos e alv�jados tamb!m
pela firma alemã, Altenberg e alguns, s�bmannos alemaes,
Cia., estabelecida em Niterói, que all vao para serem repa
com laboratório farmacêutico. rados.
Juntando-se as extremidades Saint-Nazaire, velho porto
de ângulos de quatro caixas de

. dos submarinos franceses; é Io
dais produtos alí manipulados. cal de um dos maiores estalei�
aparece distintamentê a cruz ros franceses, onde muitos na
nazista. vias de guerra foram construi-
Após essa descoberta o dele- dos, bem como navios mercan�

gado da Ordem Policial de Pa.. tes tal como? "No�mandie"
raíba comunicou o fato ao seu recentemente mcendIado em

colega do Estado do Hio, R'a,- Nova Iorque.
----------��----------------

mos Freitas, para tomar pro- Compral na CI' SA MISCE.vidências que o caso \'eq,uer. LÁNEA é saber economizar'
'

.fRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


