
Negada ins(rl�80 no C.P .O.R. II
candidatos suspeitos de

«quinta-colunismo»
Curitiba, 14 - Foram inde

feridos numerosos requerimen
tos de inscrição no C. P. O. R.,
devido serem os candidatos,
em grande número, elementos
ligados à quinta-coluna ou

suspeitos de atuação favorável
ao "eixo".

Novamente no cartaz
Antônio Silvino

,.'

\ João Pessoa, 14 (A. N.) - O
famoso ex-bandoleiro Antônio
Silvino que, durante muitos
anos, foi o terror das caantigas
do nordeste, tendo-se encon

trado com a filha de uma das
suas vítimas, em Itabaiana,
insultou-a com palavras inju
riosas, em plena feira, sendo,
então, preso pela polícia local
e conduzido a esta capital.
Consta aqui que este antigo
bandoleiro vinha explorando
os fazendeiros daquela região,
extorquindo-lhes dinheiro, sob
o pretesto de que todos lhe
eram devedores de importân
cias dadas em depósito, ao

tempo em que exercia êle, An
tônio Sílvino, sua atividade
criminosa. Silvino cumpriu
quase toda a pena de 30 anos,
sendo-lhes perdoado o restante
em virtude do seu bom com

portamento na detenção de
Recife.

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

Em memória
de Tiradentes

Rio, 14 - Projetam-se ex

cepcionais homenagens ao tri
cincoentenário da morte de Ti
radentes. Dentre as comemo

rações, figura um cortejo cívi
co integrado por delegações es

tudantis, operários, forças ar

madas e altas autoridades, ru
mo à praça do antigo Tesouro
Nacional, onde será erguida
uma força simbólica. A's 16
horas, far-se-á a leitura da
sentença até a parte final, por
um professor trajando preto
que simbolizará a justiça que
sacrificou o herói. Depois de
toque de alvorada, as delega
ções aclamarão o ideal de Tira
dentes, sacrificado simbolica
mente o qual triunfa nesse
instante com a elevação da
bandeira nacional junto à for
ca. Os moradores da praça ilu
minarão as fachadas de suas
casas, evocando as luminárias
exigidas ao povo do Rio de Ja
neiro, em 1789, em regozijo pe
lo enforcamento de Tiraden-
tes.

'

IFlorianópolis - Terça-feíra, 14 je P bril de 1942ANO XXVII

PANAMERICANISMOft {(águia negra do Harlem» Reune-se, em data de hoje, toda a América, com o

fim, único e exclusivo, de celebrar o seu dia: o Dín Pa
namel'icano.

Instituição assás nobre, êsse dia relembra aos que
nasceram sob o céu das Américas o valor de uma união,
como fórmula mais simples de criar a força e Incentivar
o progresso. Essa união, que Vítor Hugo pretendeu obje
tivar no Velho Continente sob a realidade de Estados
Unidos da Europa, não se processou nem se há de proces
sar pela força. Uuímo-nos, nós americanos, nobre e f,ra
ternalmente, compartilhando, cada país dêste continente,
das alegrfn« e tribulações dos outros, por meios pacífícos,
Iígnndo-nos pela amizade c pelo coração,

Foi êsse sentimento que exaltou toda a Amértca, do
norte, do centro ou do sul, quando do traiçoeiro golpe
amarelo contra Pear] Harbour, na sangrenta manhã de
7 de desemhro de 1941.

Gentes ulíenígenas, porém, tentaram, por meios "á
rios, mas sempre abjetos, separar-nos, levando a sombra
da dúvida através das estradas galhardas do nosso conti
nente, criando o mal onde só havia o bem, Fracassaram
em seu intento, como Iruoassurão sempre. Somos um lIOVO,
uma família, livre, e saberemos repelir com denodo e fir
meza a tudo o que tresande a escravidão e quebra de nossa
autonomia.

Livre nascemos e como tal queremos viver,
E por isso nos solidarizamos com a América do Norte

quando do ataque japonês. Neutros que eramos, quebra
mos essa neutralidade para melhor nglrmos contra as for
ças do mal, contra os covardes abutres que semeiam a

morte para obter carniça•••
Unimo-nos concíentes do valor dessa coesão para

alcançarmos a vltóría e consolidar a civilização cristã,
que ora períelíta ante os materialismos de Berlim, Roma
e 'I'óquio, os sinistros sócios do "eixo".

E surgIu
'

então, o panamerfcanismo, alma e corpo
de um continente, razão cabal da prosperidade de um

grande povo.
Hoje, portanto, é o Dia das Américas, a nossa maior

data.
Festejamo-lo, porém, numa atmosfera mareíal, sob

o fragor de uma guerra que já bateu às nossas portas,
mercê dos processos maqulavélícos de Hitler, lUussolini
e Hiroito, de si tão conhecidos.

Festejando-o, relembramos, sem dúvida, a nossa

missão, qual a de salvaguardar no continente, para as

gerações vindoiras, a íntegrídade americana, a cultura
e a cívüleação, bens êsses que os ditadores de Roma,
Bertím e 'I'óquío não sabem e não querem compreender•••

Salve, pois, o Dia Panamerícano !

Nova Iorque, 14 (United) - O "coronel" Hubert Faun

tleroy Julian, chamado vulgarmente o "Águia negra de Har

lem", anunciou que ingressará no exército norte-americano,
como soldado, para o que já se submeteu a exame médico. Ju
lian participou da guerra ítalo--etíope, recordando-se que, em

outra ocasião, desafiou o marechal Goering para um combate
de avião, que seria realizado sôbre o Canal da Mancha.

A espionagem nazi-fascista no Brasil
funcionários públicos envolvidos

Rio, 14 - A polícia fluminense por falta de documentos. Toshio ,�arques da Silva e Manoel, �era ..

não tem dado tréguas às atividades Hota e Kogota Hota, por falta de fim, por uso de armas proibi?as.
anti-nazistas. descobrindo e pr en- documentos, sendo que o primeiro Getulin o de Sousa Goulart, por ofen
dendo, em todo o territó.rio do Es- chegára de São Paulo e estava resi- der o gov êrno devido à atitude do

tado, os agentes c simpatizantes do d in do em Terezó po lis, sem conheci- Brasil na questão ínternacíonal
Eixo. mento das autoridades; Karl Hubert Onofre Gusmonde sem documentos.
Não só propagandistas ou simples Reruig'ies Schonenkort, surpree�di- Foi ?etid? e� Caxias, qu�nd.? se

simpatizantes dos inimigos da Ame- do em franca propaganda nazista refena p ejo ra ti va rn en te ao gover no.

rica teem sido colhidos nas estrei-I na fundacão Hime & Cia. Friede- José Tertuliano dos Santos por ter,
tas malhas da Delegacia de Ordem rich Kah�, Carlos Kremer e Hum- em plena via pública, se de�larado
Política e Social, chefiada pelo sr. 1 berto Weiss Soul, acusados de ativi- partidário da Alemanha,. alem de \

Ramos de Freitas. I dades contrárias aos interêsses na- ofender o govêrno. ClaudlOn Franco

Acabam de ser detidos, em Ara- 'cionais. Faziam propaganda atra- de Medeiros que, no inte�ior do _Bar
ras localidade do município de Pe- vés dos funcionários Arthur de Car- Zepelin, insultou o governo. Vidal

tró�olis, Luiz Felipe Hermann Kalk- valho, da Leopoldina, e Adail Cer- 'Geraldo Viana: preso �uando. se

mann e o capitão da reserva alemão queira, do Departamento dos Cor- entregvaa a atIvI,dades lllte?,rahsta�
Armin von Minchevits, cuja atuação reios e Telégrafos. José Machado em Nova �gua�su. 1? Andre 'I'uleki

suspeita está sendo objeto de rigo- Barcelos, José Machado V. Filho, von Tu lekivari, cujos documentos
rosas investigações. Esses indiví- John Hermes, Eugen Cornelsen, João não estavam em ordem.
duos saíram do Rio, com salvo-con-

-

duto, afirmando que iam a Petró- Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
polis tratar de negócios e alí pro-

Dr� TULIO RAMOScuraram burlar as instruções do DO ..govêrno, deixando de apresentar-se
às autoridades competentes.
Ainda em Petrópolis, na casa do

ex-aviador da Condor, Guilherme
Hertens, chegado recentemente da
Alemanha, foram apreendidos cin
co tambores de gasolina pura, cuja
procedência aquele súdito de Hitler
não soube explicar.
Em Murí, Friburgo, onde a colô

'nía alemã é relativamente grande,
foi preso Hohanes Robert Car lip,
chefe nazista, envolvido no desapa
recimento de oito malas suspeitas
para alí remetidas.
Ypuy Yamaneschi, considerado o

chefe das colônias japonesas situa
das em Angra dos Reis, acaba de
ser detido em vista de suas cons

tantes viagens entre aquele municí
pio e o Estado de São Paulo.
Outro elemento perigoso, colocado

à margem das atividades suspeitas
a que se vinha entregando, é Erich
Morgen. Foi p res o em Petrópolis
quando fazia propaganda nazista
tendo sido. apreendidos, em seu po
der, copioso material, como sejam
albuns, livros e 11 retratos do dita
dor alemão.
Na larga lista de detidos, por

medida de segurança nacional, cons
tam ainda os seguintes nomes: Hi
konachi Kogina e Konosuke Araki,
em Nova Iguassú e Barra Mansa, nense.

Machado & Cia.
Agências e

Representações
Cêl.. pOltl1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLISAssistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro; com curso de especialização e prática de ouvidos,
nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson. na Policlínica de Bo-

tafogo � Rio de Janeiro.
Praça Pereira e Oliveira, 10, Fone, 10Q9

Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sex- I
tas das 17 às 19 horas

Sub-Igentel nOI principIII
muncípiol do Eludo.
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Espião italiano
RIo, 14 - O súdito italiano

Enrico de tal, envolvido na
trama de espionagem do em
baixador Ugo Sola, suicidou
se, atirando-se às aguas da
baía da Guanabara. Em suas

roupas foram encontradas li
ras, libras, marcos e dólares,
totalizando vários contos-de
réis.

Espionagem por métodos científicos
Rio, 14 - Um matutino publica sensacional reportagem,

da autoria do repórter internacional John Drill, sôbre o pai da
moderna espionagem germânica. Trata-se do general alemão
Haushofer que, finda a guerra de 1914, ingressou na Universi
dade de Mun ich, afim ele estudar geografia mundial, sociologia
e ciência política. Segundo sua teoria "a política" é arma que
tem sido bem empregada pelos estrategistas, na conquista ale
mã. Posteriormente, Haushofer foi apresentado a Hitler, por
intermédio de Rudolf Hess traçando então os planos de' con
quista mundial. Montando seu bureau no Instituto de Geopolíti
ca, de Berlim, dirige as expedições científicas em todos os paí
ses, fazendo, assim, obra de espionagem, pois outra não é a

sua finalidade.

o judeu nazista vai ser expulso do Brasil
. As artimanhas, do conhecido espião Fritz Fenthel /

,
RIO, 14 (E. �I.) - O chefe d� po li- 'um "judeu perseguido", quando na

ela d�sta capital, tendo e� Vista. o inteiro. Fenthel chegou ao Brasil realidade é "persona grata" do
�Ile ficou apurado em. inquer ito em 23 de abril de 1941, via Itália, govêrno alemão, que lhe deu ple
mstau�ado pela Delegacia dos. Es- em avião da Lati. Êsse cidadão ale- nos poderes para agir como emis
trangeir os, aca?aA ?e determiI_'ar mão hospedou-se no Hotel Glória sário comercial em J,oda a América.
energrcas .pr?vlde.nclas, no sentido em apartamento luxuoso. Utiliza- Embora judeu, êle goza de prestíde que. s;J� Ime�latament� �xpulso ya-se fr.equentemente do telefone gio ma Alemanha.
do_ tern.torIo nacional o súdito �le- mternacioual, falando n�o só para Querendo furtar-se à expulsão,mao Fritz Fenthel, que se acha i le- o seu pais, como tambem para a Fenthel usou de expedientes c
galmente em nosso país desde mea- Suiça, Estados Unidos e Argentina. peticões ao chefe de Polícia :modos do ano passado. Fenthel é ad-

. �m dezemb�o último ,Fenthel foi I
se d-izendo doente, por motiv� .�a�vogado n� Alemanha.,de fortes em- m!l�ado a delxa� o pais .no prazo lesões adquiridas na frente da guer

p�esaAs, Gta�� �oSmho � FAabeGn "InEduts- Im�xI'P0 tde 115 dias, Pdrevlsto ,em ra de 1914, ora dizendo que seu no

t,n� .. c ermg . .. s a el, por e� u .trapassa o o penodo me estava �ncluido na lista diploultIma, controladora dos produtos de permanenCia legal. Fez tudo pa- mática dos alema-es que devem
"B ""AI I d t' AG" 't 'd d

' ,ser
ayer e mce n us ne . .. ra eVI ar a sua sai a o paiS, mas repatriados. Tudo era fals VPossue ,êle apreciavel f_ortuna a�'ora, _diante. do proces�o de expul- dade é que êle participou �� gr:�:naqu�l� palst, �tantendo ref�açoes co- sbao, nao mais protelara o seu em-I de guerra, como ajudante de or-

merCialS es rei as com umas e arque. dens do general Hep mas
_

companhias poderosas do mundo Ao chegar, Fenthel declarou-se sue as lesões alegad�s.
nao pos-

SINDIChLIZAÇÃO - Mede
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catar i -

pUDIM MEDEIROS, a so
bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam,
MEDALHAS COMEMORATIVAS
Rio, 14 - O sr. Caio Mar

ques, diretor da Casa da Moe
dos "adidos políticos" junto às suas

embaixadas, eufemismo sob o qual da, ordenou a cunhagem de
se disfarçava a ação subterrânea 2 medalhas de prata para co
de seus mais destacados esplOes, lnemorar O aniversário do pre
como era, por exemplo, entre nós, sidente Getúlio Vargas. O de
o caso de Von CosseI. Coube, 1.10-
Irém, aos fascistas italianos o senha da medalha é concepção
"record" de engenhosidade, com do artista Leopoldo Campos.
a criação de "adidos aeronáuticos" *

junto aos seus consulados no Brasil.
E note-se onde os localizavam: no

Recife, em Belém ...
Eram êles, sem dúvida, os élos

mais fortes da cadeia de atividades
da "Lati" em nosso país. O sr. 'Wil·
liam La Varre, do Depa<rtamento
do Comércio dos Estados Unidos. Exibição de paraquedistasnão estava, pois, longe da verdade, Rio, 14 - Comemorando o
quando afirmou que aquela empre- , ." .

sa de "transportes aéreos" não pas- a:ll.velsano do preSIdente Ge
sava de uma arma de guerra desti-, tUllO Vargas, paraquedistas
nada a bu�l�r o bloque.io britâni- brasileiros, usando paraqueco e a facIl.ltar os mov!�entos dos das iluminados realizarão sal-agentes nazistas na Amenca do Sul 'A'
- um punhal, em suma, cravado tos espetaculares sobre a bala
nas costas do nosso continente". da Guanabara,

••

Adidos aeronáuticos
M.

!
S. Paulo, V. A. - "A Gazeta",

desta capital, publicou o seguinte
editorial: "Um simples "Tait-di
vers" extraído do noticiário de do
mingo, 5 de abril, dos jornais ca

riocas: "Chegaram, ontem, do Nor
te os aviadores italianos Gino Por
tezi e Dario Tulio, o primeiro pro
cedente do Recife e o segundo de
Belém, onde exerciam as funções
�e adidos aeronáuticos dos consu

�ados de seu país".
É de estarrecer, é de fazer corar

um frade de pedra: os consulados
italianos no norte do país dislJU
nham de adidos aeronáuticos! Por
que razão? Para que fim? A nin
guém jamais constou que um con

sulado necessitasse dos serviços
permanentes de técnicos de aviação
e, a êsse propósito, o que ocorreu

'em nosso país, até que em
. boa

hora romlJeSsemos relações tom o

'.Eixo, é caso virgem no mundo ...
As embaixadas costumam manter

em sua séde um adido militar, asses
sorado por dois ou mais colegas

I seus, entre êles alguns da aeronáu
tica. Mas, nunca se viu nenhum
consulado reclamar-se semelhante
'luxo, mesmo porque, em geral, as

suas verbas de representação são
demasiado restritas e não compor
tam despesas dêsse vulto.

Os alemães foram os inventores

Camisas, Gravatas, Pijames,
V\eias das melhores, pelos me

lores_ preços só na CASA MIS
'::ELANEA, - Rua Traiano, 12,

Entreguem a! armas!
Rio, 14 - As autoridades

brasileiras novamente ordena
ram aos súditos do eixo que
entreguem todas e quaisquer
armas que possuirem, sob pe
na de multa ou prisão.

Mussolini dá gargalhadas histéricas
Londres, 14 - O correspondente do jornal "Daily Mail"

desta ca�i�al, enviou para êle, de um ponto da fronteira sui�
ça, a notI.cla de que o sr. Mussolini, que não aparece em públicodesde melados de janeiro, se acha em estado de profundo es"'ota
menta e sob cuidados médicos muito rigorosos. Não recebebvisi_tas nem se preocupa com os negócios do governo. De vez em
quando solta estridentes gargalhadas histéricas.

Era alemão e agora é aliado
Colúmbia Britânica, 14 -_ Um submarino alemão, que ope,

rava na costa norte-americana, foi capturado. Sua tripulação
acha-se em terra, num campo de concentração; e o submarino
está agora incorporado à frota de guerra canadense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De quem é a culpa ? l
Si V. S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal

estar na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do
estômago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite, pre
guiça, e moleza geral, lingua suja, quentura na garganta, mau

gôsto na bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau hálito,
arrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre, azias,
ancias e vontade de vomitar, nervosismo e outras alterações da
saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua porque não
se trata como deve.
Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs

tancias intectadas e termentações tóxicas no estômago e intestinos,
que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas,

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e tra
ta tão penosas doenças.

Use Ventre·Livre

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

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

MALAS PERDIDASPessoas capazes
Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

representantes em toda e qualquer parte do país, podendo
ser em cidades, distritos, vilas, fazendas ou nucleos colo
níaís.' para trabalhar em negocio original, lucrativo, bones
to e íacll. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re
muneração ótima para cargo de f_yturo. Escreva pedindo
esclarecimentos á CAIXA 1696.-SAO PAULO.

Gratifica-se a quem achar
e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercílio Luz ao 1:'08tO de COD
trôle Policial de Atir iú.

15v.-12

INOICACO
I�r. Antônio 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.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.I

DR. RICARDO
GlITTSMANN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nucrnberg

(Peots. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Lintrgia Oerol»

I Alta cirurgia, gyne

I
cología (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema .
nervoso e op�r8Qões

de plastíca.
Conaultorle 6 ruI.) Tralll
no, 18 (dea 10 ás 12, II
des ló ás 16,ÕO) Tele

phc ne - t .286

I
Resídeneía é. rua Es
teves Juntor I 20. --

Telepbone _s_ 1.1jl

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA

Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORia:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto-- Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENClA'
Av Hercilio Luz, 186

- Pnune: 1392 -

Attende a chamados
14

MEDICO
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

ULINICO
Dr. Ojalma M(Ellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]

I Com prátíca nos hospltals europeus
Olínloa médica em geral, pedIatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urinarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Cam nanarío
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
díagnõetlcos das dorncas internas
Coração, pulmões; vesícula blllar.

estômagos, etc
Radíogratía« õsaeaa e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI! dltúrblos das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e mícroscõpíco do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraola

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralos Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
tixames de sangue para diagnôstíco
da sífilis díagnéstieo do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
-tc. Exame de urina, [reação de
A,8cheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano e

'qualquer pesqulza para elucídação
de díaznõstíco.

Rua Fernando Macbado, S
Telefone 1.195

FIL ORlA NOPOllS

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

I
Tanques alemães

destruidos
Londres, 13 (R) - Notícias

do Cairo revelam que o 8°
exército britânico esteve em

ação contra as forças do
"eixo" em dois combates de
carros de assalto fora da "ter
ra de ninguém", entre as duas
linhas adversárias. Diversos
tanques e outros carros de

Icombates inimigos foram atin
gidos e incendiados pela ar
tilharia britânica. Colunas'
"Jack", compostas de infanta
ria, carros de assalto e metra
lhadoras, foram as que primei
ro avançaram, a-fim-de forçar
as tropas do marechal von
Rommel a descobrir suas posí- Ições.
Uma das forças do "eixo"

inclua 20 tanques. Simultanea
mente, o quartel-general bri
tânico anunciou que conquan
to as tropas do marechal von
Rommel não tenham feito ne
nhum avanço nos últimos dois
dias, "as atividades inimigas
estiveram mais pronunciadas
no flanco sul do que em outra
qualquer parte".
Berlim e Roma informam,

por seu lado, que houve com
bates com as colunas volantes
britânicas, combates êsses que,
ao que se assegura, termina
ram com êxito para o "eixo".
Os alemães dizem que carros

patrulha e canhões britânicos
foram destruidos ou captura ..

dos, em combates travados
com unidades de reconheci
mento.

........,,, -
'

•••••• ,•• a ..
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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 díetétíca.

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V.-4

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR
=-::::::=---,

I·.. .. ;--- i

I Laboratório de análisês clínicas
.,

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

VENDE-SE
1 grupo de couro, 1 armário

para livros, 1 balcão, 1 escri
vaninha, 1 geladeira, 1 cadeira
balanço, 1 filtro e mesa, 1 grupo
de avarandado, 1 carrinho de
criança, 2 espinhéis, 2 quadros
de' frutas, 2 cadeiras amarelas,
1 mesa de copa e 1 quarto de
casal (com as seguintes peças:
1 guarda-vestidos, 1 penteadeira,
1 cama de casal, 2 mesas de
cabeceira, 1 camiseiro e 1 môcho
estofado). Informações com o sr.

José Rodrigues da Fonseca.
!;iv.-4

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
E'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

I.

Perfeicão!

I

Vendas em ótimas condicóes de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS

'E5MtWMW· *

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no R!o de Janeiro

C I d··
. Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu tas larlamente à tarde: das 15 às 18 horas

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

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hcepckel
�;9U&fifiii6A; MM '11_

Josephi:1iJ S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

IMPOSTO DE RENDA
EDITAL

De ordem do Sr. Delegado Regional do Imposto de Renda, e para
conhecimento dos interessados, faço público o seguinte:

1. - Até o dia 30 de Abril de cada ano, as pessoas físicas e jurídi
cas, por si ou por intermédio de representantes habilitados, são obri
gadas a apresentar declarações de seus rendimentos. A presente exi
gência não se estende às pessoas físicas que auferirem importância in
ferior a 12:000filOOO anuais.

2. - Depois de 30 de Abril, a declaração só será recebiela se aínda
não tiver sido iniciado o processo de lançamento ex-officio, e mediante
aplicação ao imposto calculado, da multa de 10%.

3. - As pessoas físicas que perceberem rendimentos de várias fon
tes, na mesma ou em diferentes localidades, farão uma só declaração,
discriminando-se, porém, por fontes e localidades de que provenham.

4. - As repartições pagadoras federais, estaduais, municipais, os
departamentos e entidades autárquicas e paraestatais, não poderão pa
gar vencimentos, depois de 30 de Abril, aos Iuncionários e militares que
percebam vencimentos superiores a 12 :OOOSOOO anuais, sem que êstes
exibam o recibo da enlrega de declaração ele rendimentos.

5, - As pessoas físicas c jurídicas são obrigadas a enviar a esta
repartição, até 30 de Abri I, informações sôbrc os rendimentos pagos ou
creditados no ano anterior, com indicação da natureza, das respectivas
importâncias e dos nomes e endereços das pessoas que os receberam.
Quando Os rendimentos se referirem a residentes no estrangeiro, o in
formante mencionará essa círcunstância.

6. - As autoridades superiores do Exército, ela Marinha, ela Aero
náutica e elas Polícias, bem como os diretores ou chefes ele repartições,
ou entidades autárquicas e paraestatais, eleverão remeter, até 30 ele Abril,
informações sôbre os renelimenlos pagos a seus subordinados, ou a ter
ceiros, no ano anterior.

7. - Os escrivães dos cartórios ela justiça, são obrigados a informar,
no prazo de 30 dias, contados da homologação da sentença, as impor
tâncias correspondentes aos honorários, vintenas ou comissões, pagas
aos advogados, médicos, testamen Leiros, síndicos, liquidatários.

8. - Os oficiais elo registro de imóveis e ele hipoteca marítima, são
obrigados a remeter, dentro ele 30 dias, contaelos ela ela ta do registo,
averbação ou transcrição do título, as informações relativas à trans
missão de imóveis e aos contratos que indiquem elespesa ou receita em
dinheiro, passagem de capital de um património a outro, ou, ainda,
mencionem capitalização de juros. Os oficiais do registo de títulos, e
documentos são obrigados, no mesmo prazo, a remeter as informações
relativas aos contratos de arrendamento, locação, carta de fiança, pe
nhor agrícola, ou mercantil, caução e contratos ele parceria. Bem as
sim, os tabeliães de notas e os serventuários, que exercerem funções ele
notários públicos, são obrigados a remeter, em prazo idêntico, as in
formações relativas às escrituras de arrendamento, locação ele imóveis
e locação de serviços.

9. - Os elividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações
a elas atribuidas; o valor das ações novas e os interêsses, além dos di
videndos, distrihuidos aos titulares de ações ao portaelor, nos casos ele
utilização de quaisquer fundos, de aumenlo de capital ou de valoriza
ção do ativo; os juros ele debêntures ou outras obrigações ao portador ;
os lucros superiores a 1 :000$000, decorrentes de prêmios em elinheiro,
obtidos em loterias, sorteios ele qualquer espécie ou concursos esporti
vos, estão sujeitos ao desconto do imposto na fonte, à razão ela taxa
deS%.

10. - Os juros ele títulos ao portador ele dívida pública, estão su
jeitos ao desconto do imposto na fonte, à razão da taxa de 4%.

Florianópolis, em 7 de Abril de 1942.
VISTO.

Carlos Borges da Conceição Nilson Vieira Borges
Delegado Prato Esc.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Oovidos-Nal'iz-Garganta-Vabeça-Pescoço
o. ARMINIO TAVARES

_ (Ass istente do prof.' Sanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te}. 1461.-Residência 145ó
-----

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas 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 às 18 horas,
Res.: Conselheíro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Constru�õesWASHINGTON, 13 (R�) -- AO QUE SE ANUNCIA, O GOVÊRNO DOS ESTADOS UNIDOS ORDE
NOU QUE FÔSSE EFETUADO EXAME SÔBRE AS POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO NA
VAL ATRAVÉS DA AMÉRICA LATINA. A ARGENTINA, O BRASIL E O CHILE POSSUEM ESTA
LEIROS DE REGULAR CAPACIDADE DE CONSTRUÇÃO, MAS EM VISTA DO IMENSO PRO
GRAMA NAVAL DOS ESTADOS UNIDOS É POSSíVEL QUE ÊSTE PAíS NÃO SE ENCONTRE
EM CONDiÇÕES DE FORNECER CHAPAS DE AÇO EM QUANTIDADE SUFICIENTE. CALCU
LA-SE, NO ENTRETANTO, QUE, NUM FUTURO PROXIMO, DIVERSAS N A ç Õ E S LATINO
AMERICANAS PODERÃO CONSTRUIR NAVIOS DE MADEIRA, BEM COMO BARCAÇAS DE

CONCRETO�

L

�

•

navais

DESCONrIE •••

se não se sente na plenitude das suas forças!
Seu organismo está se entregando à debilidade,
caminho aberto a qualquer doença. A EMULSÃO
DE SCOTT - cálcio com o mais puro e legítimo
óleo de fígado de bacalhau - trás novo vigor
ao corpo! Em qualquer época, não há substi
tutos para a

EMULSiOdtSCOTT
Uma fortuna .para os pobres de saudeI

Auxiliadora Predial S. A.
Economize para seu Lar
Circunscrição de Santa Catarina

Distribuição de 31 de Março de 1942
APROVADO PELO Sr. FISCAL FEDERAL EM PORTO ALEGRE

PLANO "A" - 370 DISTRIBUIÇÃO:
Contr, N. 51 - Roberto Baier Blumenau (parte)

.. 405 - Carlos Marzali :.............. Rio do Sul
novo Decreto-lei n, 4.171

.. .. 792 - Vva. Ema Deecke Blumenau (parte) 34:000$000 Idem, idem 11671
Rescisões regulamentares de acôrdo com o novo De
creto-lei n. 4.171 (30%): 510·4160, 558-4147, 48·4164,
422·4173, 642-4180, 330-4187, 436·4181, 418-4176, 284·

4146, 175-4138, 824-4195 ,........... . . . . . . . . . . . . .. 20:800$000

Ponto

5:000$000 Antiguidade
10:000$000 Com juros 11674 de acôrdo com O

PLANO "B" - 300 DISTRIBUIÇÃO:

8.579:500$000 a 575 prestamistas,

Sociedade Comercial Livonius Ltda .. , Correspondentes

Contr, N. 4007 - Contr. de empréstimo Blumenau (saldo) 1:500$000 Antiguidade Pr-efcía.
" "4002 - "Valter Voss Blumenau (parte) 7:000$000

" 5644 - Rodolfo Kander Blumenau (parte> 25:500$000 Sorteio Prefeia
.. "4156 - Eugênio A. Boehm Joinvile (saldo) 10:000$000 Serie I Prefc[a.
.. "4357 - Guenther Schmalz Joinvile

.

10:000$000" 8736,5
" "4429 - Contr. de empréstimo Blumenau 10:000$000" 8699,2
.. .. 4063 - Ralf Baumgarten Rio do Sul 5:000$000" 8587,5
.. "4070 - Otto Klenen Blumenau 10:000$000" 8582
" "4239 - Carlos Bessa Laguna 5:0008000" 8569,5
" "4363 - Franz Schumacher Joinvile (parte) 4:500$000" 8554

.. :: �032
-

�aulo Siegle H�mônia (saldo) 3:500$000" II Prefcia.
0064 =-Vítor Weíss .Io invíle 3:500$000" 5509

" "573'8 - Vicente Mueller Joinvile (parte) 16:0008000 ,. III Prefcia.

I
Rescisões: 4168, 4428, 5620, 57G6 9:464::;000

I Total distribuido até
hoje neste Estado:

Na Europa, o espírito de
odiosidade não se manifesta
sómente, como seria natural,
nos países sob ocupação mili
tar do Reich, mas muito pro

- nunciadamente até nas na-

�fIIIIlf:J" ções dadas como aliadas do
nazismo. Destarte se nota que,
se a rebelião se patenteia na
Jugoslávia, e a "sabotagem"
é frequente na França, Holan
da, Noruega e Polônia, ainda
outros países revelam tendên
cia para ampliação das hostili
dades contra a Alemanha, qual

--- � sucede na Itália, na Rumânía,
na Hungria, na Bulgária e na

I
própria Áustria, países aliados
ou que hoje fazem me3U10 par
te integrante da chamada
"grande Alemanha"; em su
ma, por toda parte irrompem
manifestações das mais ex-

pressivas, contrárias ao predo
mínio de Hitler.

A insatisfação, o mal-estar e
o latente espírito de rebeldia
nas próprias nações dadas co
mo aliadas do Reích mostram
�yide�temente. que a Europa
ja esta no limiar de um movi
mento de imensa e ímprevísi
vel extensão contra o poderio
tirânico e desapiedado do na-
;(Í<'Imo.

("Correio da Manhã")

, StLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, uma primorosa co

leção universal, com 27.000
exemplares diferentes, ava
liada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rU8

Felipe Schmidt, n.« 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis.

30v.-13
Para qualquer assunto pe

rante as repartições públicas
federais, estaduais e munici
pais: Procure a Organização
Comercial Catarinense,

Vende-se uma, com casa e
garaje, em local aprazlve l,
com água corrente, luz elé
trica e esgôto, sita à Praia
do Meio (Coqueíros). Facílí
ta-se metade do pagamento.

IInformações com o sr. Zaní
ní, rua Tiradentes, 8.

tzvs-s ] --..-....,-----------.....-----

Chácara

na América Latina

APROVADOS PEi.O O'N'S'P' $08 N' 56" DE 19.5S

I

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florlanopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 1�.DE NOVEMBRO

-;;;� ��v��;l
Aguardem sensacionais novidad;s i
em mercadorias de alta classe I

I A preços ao alcance de todos I
L_:_:::��' . .I

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

Organização de escrltas=-In-s
peções períôdlcas.Vertílcação
de balanços (e atestado) A.S
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
merciaI Catarinense.

. Rua Tralano n.o 16 - SMe próprIa
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertíücado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãoFLORIANOPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRlCULTORÉS
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga Iodos os coupons das apólices Federais e dos Eslados
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 6%
C/C Prazo Fixo 7%Aceita procuracão para receber vencimentos em to

das as Reparticões Federais. Estaduais e Municipaifõí.

A hora do castigo

. . ora IOrnor °

contribue Iõl liminon-• I dado, e

pele ove u
e espinh.oS,

d manchaS te irntO-
o ° pe c::.n

suoviZ.ondO SÃO RUS",-
Use SA

do. líquidO.
sólidO OU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i- ---E---·H-Ã--··J·-u-i�·i··o n per í Ia aliare a
l.:ItliI ••11.

i;;; ;;;; Hio, V. ,A. (Larlos Maul, especial zcntos mil indivíduos ele olhos.' oblí- Quem o confessa é um japonês
.�=II ===
=,..... GRANDE CRIME •••. para "O Estado") - Os fatos, dia quos . que represenlou o govêrno de Tó-
� ••�.�.�.' T
"! CA R DOENTE a dia revelados, da espionagem ni- Obcecava-nos o ponto-de-vista de quio na Liga das Nações, () sr. oru

I.oi SA I II;:
=!!: I::: pônica em nosso pais, demonstram que a nossa lavoura carecia de bra- Ogishima. Numa publicação oficial

i�:s F ç EX ME MÉDICO i9í que estavam cheios de razão os que ços , Para isso, como os nipônicos da sociedade de Genebra e relativa
.�:.. A A A i":::155 5i! de longa data vinham denunciando se apresentavam como excelentes ii organização internacional do tra-

sai; ANTES DE CASAR-SE E ii!; o perigo dessa imigração inassimi- agricultores, consentimos, sem maior halho, êsse delegado afirmava que

I'.' •••• lável e ref'ratária aos nossos costu- exame, que êles entrassem, e fomos
I
o japonês só emigr-ava depois de

=1=.5.5. TOME O POPULAR :::=.=.!. 90
'

'

I
' .

'I' Q 'I'
_ rucs. Desde 1 7, epoca em que se dando terras aos que as desejaram. feito o seu serviço llll itar. uer c 1-

5m! ,15!! deu o' primei 1'0 movimento norte- Hoje vcrif icu-sc que a agricu l lura zcr que abandonava o seu país com
� -

i$!5 DEPURATIVO ena americano ele repulsa aos japoneses, era um mero pretexto para o ia- a mentalidade formada e soldado
� -

l�= =1:: devido à descoberta fie seus intúi- grosso, porque o que menos existe capaz de defender a sua bandeira

=:=:t.i!: EJLIX [R 914 I=E:·â.·.i: tos nocivos à cstaliilidade dos Esta- no Brasil são japoneses cultivado- em qualquer parte onde estivesse.
- dos Unidos, que a sua ação vem rcs do só lo, em confron lo com os

I". •••• Quantos mil soldados japoneses
.::: :::: sendo observada pelos espíritos yj- milhares que enchem as cidades no

mI A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO 1m ailantes .

' .

I I
. existirão no Brasil nesta altura?

•••• • •• � comercIO (e Juglgangas e concor-

=I!,��':i O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, os 5P.·.·.·;:· Parece fora de dúvida que se to 1'-
;;. ._ É verdade que já á êsse tempo rendo com o brasileiro nos ncgó-
••a P 1

- .G na necessária uma investigação em

li! u moes, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres ::5: êles contavam com o amparo das cios de varejo que nos deviam ser

O
•••• regra a êsse respeito, e sirnultanea-

m= nOR ssos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- -.111; vanguardas entorpecentes que acu- privativos .

...= b I III mente uma medida drústica que
m: e 0, Anemia, Abôrtos e faz os índlvíduos idiotas. 1=: savam de xenofobia e de pavor de Mas há jun aspcto interessante
�... I f

•••• f
.

1 dissolva todos os agrupamentos ni-
li55 no ensivo ao organismo. A agradável :::: antasmas aque es que erguiam a da imigração japonesa que neste
::;: como um licôr 5555 voz para combater a vinda de ele- momento deve ser focalizado, prin-
_=11111 O EL

•••m

��=! lX!R 914 eatà aprovado pelo D,N.S.P. como ===1 mcutos negativos e que traziam, cipahnentc depois da aparição dês-

i�
-

a:. auxiliar no tratamento da SHilis e Reumatismo ::;: além do mais, uma idéia de conquis- se cxtranho bispo do budismo, que
alia ====
e=== da mesma origem :=== ta pela inf'iltrnção. E daí, por certo, foi apanhado na organização de

5m Ft\LA M CELEBRIDADES MÉDICAS iiir as facilidades que foram enconlran- grupos armados no Brasil a serviço
e::: Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a- Em do no Brasil para, em menos de do seu imperador. Esse aspeto é o

5555 �914," evo dizer-lhe!': sempre gradavel do ELIXIR c!:l14> re- SEir trinta anos, serem despejados em da militarização dos colonos que
·lô�; que o tenho ernp-egado, em cornencam-no como ama de :1'·

E::; os. casos de indicação apre- faell manejo para o prúblico ::E! nosso território talvez mais de tre- vinham para o nosso país.
5�= pnada (��li8 em varias de no combak â sUtlip, quaUd. �i

�������������������._�������������-

:."5.=.=.· suas manítestações] os resul de'> que frequentemente a- ÍI.·=.·=.· SetJ°3
e p.eano de ocas.ea""o•••• tados têm sido satlslatortos, nroveíto no Ambulatorío da .. A sua prop",5a5E!! pois são rápidos e duraveís, Maternidade de Santa Maria, mi Motivo de viajem urgente

iiâi Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. iii! "'-'\ f.-=NFERME,,/A
vende-se um piano de cori-

jj;�,; m: � III,,! certo, novo, moderno. Valor
h9 ==
••II.OJm··tiv·SIJ. :1I ••• I!J:lIII!UlaCJ ••z• .:anUI.IHII.IfIilIl•••S.1l.G·S mRl••••••••••••• ..,.•••• ID•III••".""... 8 -000$000 por 3 ·000$000Ei!!imii!ae;i;ei!if!E;!==iieEEw!�iS;=Ea!=E!E!E!igi=;!iEi;:ii!iEi!!E!!iii!!i=!iiii!SS_iiii �

.

Vêr e tratar à .rua Alvaro
/ de Carvalho n. 6.

o � ONT TOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

,

a.a Iosses rcbeIdea o� DalI ......c .....
"8 ga oimplaa. grippoa. ftntrla-" ,...� �
�a sanpmoos. dores ao �to o &lU! cssllllllo _o......
GIl treGIQIIZ8 geral, falia do IIppetJte o febI'e,. CONTRATOSIIII
&) .. ronodlo absDluto. hlarolco. que at.a ta... Eftlca.....
lia losse c�s wborculosos �om_'_ CODVOI!Ü$.temllJ.te. •
CCMiTRATOSSE Já receOsu mais ., 2.t1ODO ott..tado.....
.......... To.ha.. culdadof'",Néo _ d#b:ea ......
...... CONTftATOSSE, que .. Il10, ClA. te ....
...... 14dl1 T - ....

I Farmácia ((Esperança»,do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigcs de borrachd.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke).
FONE 1.642

abe O leitor que é isto?
As tres figuras ao lcrdo representam:

ao alto. um microscopia; ao centro, a ca

beça de um verme da Opilação grudado
no intestino de um opilado; e, em baixo. a
bocca do mesmo verme mostrando os den
tes, por meio dos quaes se agarra á mucoSQí

do intestino.
Graças ao grande augmento que o mi

croscopia permitte, póde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicar o
doente: a bocca, sendo uma especie de
ventosa. chupa um pedacinho de mucosa

que enche a sua cavidade e nesse peda
cinho se enterram os dentes minusculos que
a ultima figura mostra.

Assim: fica o verme solidamente instal
lado, sugando. dia e noite, pequenas quan
tidades de sangue, através o insignificante
orifício aoorto pelos dentes. ao mesmo tem"
po que lança no sangue um veneno proprio.

Esse é a obra de um verme só. Imagine
se. agora. o mal que fazem os milhares de
vermes que uma mesma pessoa póde trazer
no intestino e ter-se-á ideia da gravidade
desta doenca que janto ataca a população
do Brasil.

Felizmente a Opilação é combalida
com efficacia pela Neo-Necmorina. Uma

, só dose de Neo-Necatorina basta. as mais
das vezes. para matar todos os vermes da
Opilação. limpando completamente Q in;
tesfulO do doente.

ta \'

gDa
I,

Interessa a 8 ClIfl'C 10 IlII1J1Wl'es:
Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
critica", as irregularida
des no funcionamento do
organismo dcõrrétam para
a mulher uma infinidade
de dore� e (ontratem·
poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

Que usam A SAUDE DA
MULHER.

Resuledor, tônico,
anti· doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

'

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no
nome o resumo de suas

virtudes.

pônicos em nosso ter-ritór-io. E me

dida de segurança que se impõe
com urgência, porque da gen te que
sorria em Washington na hora exa

la em que atacava, fulminantemen
te, em Pearl Harhour-, tudo é lícito
esperar em matéria ele perfídia e

de traição.

Perdeu-se
Gratifica·se a pessoa que

encontrar uma abotoadura
com duas moedas pequenas
de ouro, perdida no períme
tro urbano desta cidade.
Entregar na redação dêste

jornal. 5 vs.-6

de seu filho pode ser amea

çada por uma perigosa diar
rhea. Contra este terrivel mal
existem como remedio sem

igualas comprimidos de
Eldoformio, um produclo da
casa )I�.aye.'l".
Combata as diar-

I

rheas com os

Negócio à venda
Vende-se a casa de negó

cio no largo General Osório-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré.
dio. Tratar no local.

30v-30

comprimidos de

EIdoformio
Bom para os a d u l t e s
como para as creanças.

CASA Vende-se uma, à
rua Santos Sa

raiva n. 129, no Estreito, com

16 ms. e 1/2 de frente por
68 ms. de fundos. Tratar com o

sr. Luiz Soares Ventura, na

Diretoria de Obras Públicas.
ISvs.-9

JOSÉ PHILlPPI e SEWHORA
participam a seus paren
tes e pessoas amigas o
nascimento de sua

primogênita.
Fpolis., 8 -It - 19,.2 I5 vs.-3

____ �,w___..,...... ... , -............ ,

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
Seu figado deve derramar, diarlamentQ.

110 e.tomago. um litro de bilis. Se a bili. não
corre livremente, os alime .. ltos não sã()
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevêm a prisão de ventre.
Você l!Ien'�e-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
Uma simples evacuação não tocará •

oausa. Nada ha corno as famosae Pillulao
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bill., e você sente-se disposto para tudo_
Não causam damno: são suaves e contudo
.io maravilhosas para fazer a bílis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTER5
para O Figado. Não acceito imitaçôel!
'P1'899 3$000

Previdência Nacional Ltda.
Se V. S. desejar ter bôa renda mensal com pouco trabalhol
procure colher informações à Praça 15 de Novembro

n. 23 10 andar - Sala 45 das 1,30 às 17 horas.

, .; / ./ /
, / J

, , ...
, l
1"

I I
'

�
,

/,"

, ; / I

,li, I
, I(

) / ,.

/ / I / I
"�\I I

I I' /I
I I

I

,

E' FACIL APANHAR UMA
GRlPPE UH RE5F�\ADO, OU U MJ\�)

PNEU�10N'A
MAS 'íOM��DO O t:'AMOSO

Pf�'TOMl DE/A�G� [O fiWlTalSE
NADA H� QUE TEC1E.R.

I..

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finaliJade.
em.condições vantajosas.

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo, ftlt -- A
RIO DE JANEIRO

repn=mMIt4WWWM ; ...ae ne

........................................... 1.........

I Crédito Mútuo Predia �
Proprietarios: J. Moreíra & (ia.

8 DE ABRIL
Foi entregue aos ;:>restamist'i Siofrônio e:Luiz

GODzaga, residente em Tubarão,
possuidores da caderneta ll. 6.287 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
no sorteio de 6 de Abrilcontemplada de 1942.

18 DE ABRIL
Mais um formidável sorteio rf'alizará a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 18 de Abril (sábado),
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.

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

V. S. procura representçóes 1
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas, estabelecida há mais de ft5

anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

OFA Organizacão
de vendas

. da Fábrica
Ofertas à Caixa 3097, São Paulo

.... i

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínlmB. erl"ci<o de [gentes e re·

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caix'i Pustal, 3717 -S.Paulo

.i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

ESTADOI/b
DUIUO :VESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

TeL 1922 - ex. poatal139
-r

'o.
-

:ASSINATURA.S

:Na CapitaIs
Ano ..•••••••••

Semestre •••••.

Trimestre ..•.••

llês ••••••••••••

No Interior:
Ano ..•..•••••••
SelDcstre .••••••

Trimestre ..•.•.

Anúncios mediante eontrato

A direção não se responsabí-

lliza
pelos conceitos emitidos

nos artigos assinados
� �

..............I........�

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauper.dos,
Esgotados, Anêmicos, Mãl.
que criem Magros, Criança.
rlquíticas, rlceberão a toni·
ficação ge,,1 do org.nÍlmo

com o

Sa nuoe n 01
Llc. 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, copa, cozinha, 4 quar
tos e otímas instalações sani
tárias; todos os comparti
mentes com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Informações na

redação do ESTADO.
194

VENDE-SE
Material para completa

instalação de luz elé,trica,
sendo uma turbina «Felton»,
dínamo, 80 mts. de canos

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

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

trada d'água para a turbi
na, 36 quilos de arame de
cobre n. 8, isoladores, etc.;
2 cabos de arame de aço de
3/4 de polegadas de grossu
ra e 12 metros de cornpz-í
men to : I cabo de 3/8 . de
grossura e IS rnts. de com

primen to; 4 mancais para
transmissão, etc. etc. - In
formações na redação do
ESTADO. ISvs'2

Chácara
Vende-se uma chácara, com
fundos para u mar, na estra
da geral dos Barreiros.
tntorrnuções na Redação do
»Estado». zuvs 20

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 lotes.

o ESTADO- Terca·feira, U le Abril de I9U 5

..••..•.•••.••.•••••••..••••••••••••:

I $83)A.$ i• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
• das melhores fábricas do país, são :· -

.. encontradas nos balcões da :•
•

; Oasa SANTA BOS& s•
•

i Diáriamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMPORTADORA AVA -RADIOS I EDITAL DE PRA-
CA E LEILÃOTodos os rádios têm alcance mundial O Doutor Osmundo Wanderley

em ondas longas e curtas. Garantia da Nóbrega, Juiz de Direito da la.
Vara da Comarca de Floríanópo-de 2 anos. lís, Estado de Santa Catarina, na

AVA . Gladiator 5 valv. 530$ forma, da lei, etc .

7 valv. 59i:l$, para pilhas 500$. para Faz saber aos que o presente edi-
acumulador 700$. tal de leilão com o prazo de vinte

Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con- ��a:r:�e��e, o�o ���e cf5heJ!m;g;il
sertos, peça orçamento. próximo vindouro, à frente do edi-

fício do Palácio da Justiça, à Pra
ça Pereira Oliveira, o porteiro dos
auditórios dêste Juizo, trará a pú-
blico pregão de leilão e arremata
ção, à quem mais dér e maior lan
ço oferecer, o seguinte: - Uma par
te da casa edificada à rua Presiden
te Taunay, nesta capital, construída
de alvenária, coberta de telhas.for
rada, assoalhada e envidraçada,com
diversos compartimentos, edificada
em um terreno que mede 43m,60 de
frente, por 87 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,
extremando aos fundos com pro
priedade de quem de direito, onde
mede 34m5. Todo o imóvel foi ava
liado por vinte e cinco contos de
réis t25 '000$000) e a I·arte acima
em um conto tresentos e doze mil
e quinhentos réis (1:312-500). Este
imóvel (parte, foi penhorado a La
disláu Romanowski e sua mulher,
na ação executiva, cambial que lhe
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
Florianópolis. Dado e passado nesta
cidade de Florianópolis, aos vinte
e um dias do mês de março de
ano de mil novecentos e quarenta e

do.is:. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Es
crivao, o subscrevi. Selos a final.
(as.) Osmundo Wanderley Nóbrega,Juiz de Direito da lã. Vara,
Está conforme.

, O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

m' F7 WUAAi&&tZ

----------------------------------------...-------�

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e
serrarias

Tratar à Rua João Pinto
D. 5 (sob.)

FLORIANÓPOLIS

E' o tônico ütero-ovarto SEDANTOL que restitue a saúde
perdida pela anemia, palidez, magreza, fa�tlo, flôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do utero, ovários, evita
as hemorragIas, antes e depois do parto; contra todas as eníer
mídades das eeuhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
\ Use li CACTUSGENOL especifico
contra hldropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati-

mento das velas e artértas, bronquite asmática, A

slíllls e reumatismo, lesões, cansaço, unnas escassas e dores
no coração, pontadas nos rins e Inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STEl'OLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas peso
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 deeãnlmo e a díspepsía, a

convalescença é rapída.
Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue. süílís,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações. Ierí
das, cancros. escrófulas, reumatismo.

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

EQITAL
o Doutor Marcílio João da Silva

Mederros, Juiz Sunstítuto em
exercício do cargo de JUIZ de Di
rerto da Comarca de Tijucas, Es
tado de Santa Catarina, na fórma
da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal com o, prazo de vinte dias, vi
rem, ou dele conhecimento tiverem
que, no dia 22 do corrente, s 11 ho
i-as, à frente do edifício da Prefeitu
ra Municipal, à rua Santa Catarina o
porteiro dos auditorias deste jui�otrará a público pregão de venda �
arrematação a quem mais der e
maior lanço oferecer, sôbre a res
pectiva avaliação, o seguinte: Um
terreno, lote n. 4 da linha TI'inta
Réis, em Nova Trento desta comar
ca, com a área de 271.098m2 extre
mando ao Oeste com o Ribeirão' a
Leste com Carlos Minati; ao No�te
com Al)gela Montuani e ao Sul com
Mar-ia Pifer BeBeti, �valiados porqmnhentos mil réis (500$000) Es
te imóvel vai a praça para pa�amento de custas e Imposto do In
ventário do espólio de Dante More
ti. E para que chegue ao conheci
mento de todos mandou expedir o
presente edital que será afixado
no lugar do costume e publicado
na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos 2 de
Abril de 1942. Eu, Rodolpho Luiz
Buchele, Escrivão, o subscrevi. Se
los afinal. (as.) Marcílio João da
Silva Medeiros, Juiz Substituto em
exercício. Eu, Rodolpho Luiz Bu
chele, Escrivão que o subscrevi.
Está conforme.

O Escrivão
Rodolpho Luiz Buc!!elf'

Companhia oi[ Aliança �a Baia»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo�

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
t H.929.719:000$000
t 28.358:717$970
» 85.964:965$032
t 7.323:826$800
» 22 354:000$000

I
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José
d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacion.al.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prrn

cipais cidades da América, Europa e Africa.
S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

Agente em Florianópolis

LOBOCAMPOS &
N 39RUA FELIPE SCHMIDT

Caixa postal 19-·- Tele/)hofU'I083-1!.nd. ra. cALL/ANCA,

Sub-Agente em Laguno, Tubarão, Itajaí, IBlumenau e Lcqes.
I______""_�.......�' Molóstias dos rins e coração

O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga os rim'! as neíeítee, areias, cólicas renais; aumenta as

urinas: TIra as' inchações dos pés e rosto, hidrops!as, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-esclerose.

Remédio

v-II

ALIANÇA DO LAR (LTDA_)
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5' andar

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n, 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Plano federal do Brasil
Resultado do sorteio realizado no dia 31 de Março

de 1942 de conformidade com o Decreto-Lei n 2.891,
de 20 d� Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pess?ae-,
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as lDS

truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano especial. Premiado o n. 1.682
1.682-Mi!har-PrimeL'0 prêmio no valor de rs, 10:000$000

-Centena no valor de rs. 1:200$000
-Inversão do mil bar no valor de rs. 300$000

Plano popular. Premiado o n. 1.682
1.682-Milhar- Primeiro Prêmio no valor de rs, 5:000$000

I-Centena no valor de rs, 600$000
- Inversão do milhar no valor de rs. 200$000

OBSERVAÇÃO -- O próximo sorteio realizar-se-á no

dia 30 de Abril (quinta-feira), às H horas, de conformi
dade com o Decreto Lei n. 2.891.

Rio de Janeiro, 31 de Março de 1942.

VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal
Eduardo F. Lobo -Diretor-Tesoureiro
O. Peçanha =Díretor-Gerente

Em sua tollette intima somente o MEIGYPAN, de
grande poder higlenleo, contra moés-tas contegtosas
suspeuss, trríteeões vaglDals, corrimentos, molés
tlS& utero vaginais, men ltes e toda sorte de doenças
bCBls e grdoc:le prest rTlitl'YU. Drogerle Pa checo, Rio.

das senhoras

AS SENHORAS DEVEM USA.R

Convidamos os senhores prestamistas contemplados,
que estejam com os seus títulos em dia, a virem à nossa

séde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nos
so Regulamento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 14 de Abril de 1942

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

Peças �enuinas FORDTORNEIO INICIO
Em sua praça de esportes, a F. C. D.

fez reaüzai-, ante-ontem, o clássico Tor
neio Início, dando movimentação a tem
porada futebolística elo exercício vi
gente.
Tudo nos faz assegurar o brilhantismo

das pelejas oficiais, dado o grande entu
siasmo com que se apresentaram em
campo os quadros disputantes.Sagrou-se campeão nas turmas principais, o valoroso "Avaí F. C." e nas se
cundárias o rejuvenescido "Tamandaré
F. C."

1° jogo - -As 14 horas - Entraram
em campo os conjuntos secundários do
Tamandaré e Iris, que, após um comba
te de difícil solução, saiu vencedor aquele, pela diferença de 2 corners, tão so
mente, havendo ainda, ambos os quadros,constgriados 2 tentos respectivamente. Os
vencedores estiveram assim constituídos:
Pelanha, Luiz e Marreco; Marciano, Dino

GlJJ�I.ha; Eladio, Orlando, Dutra, Dôa
.

c

2° jogo - "Ava í" e "F'igueirerise'' __

Apresentaram um combate digno de ser
presencíado, pelo espírito combativo, não
pe1'mlt�ndo cada qual, ceder terreno aoad'ver sát-io. Infelizmente o juiz Cantarita
Nunes, destruru o brilho da peleja, con
fundmdo tncr'ívelmen ts, "gato por lebre".Venceram os alvi-azuis pela contagem de3 a 2, _estando a turma com a seguintee�cala9ao: Lang, Alvic,o e Guarita; Artur,Pll11"elrO II e Mossoro; André, CurvinaNana, Schurmann e Sílvio.

'

3° jogo - Concluindo as pelejas dosquadros secundários, apresentaram-se. osacima '.':encedores, Avaí e T'arnaridaró, levando este a melhor, pelo scoro mínimode 1 a 0, bastante para classificá-lo como

;'f��lpeão do torneio das equipes secundá-
1° j.ogo - Finalmente veio a parteruais :ntel'essante do espetáculo com a

ex,;_bl<p? dos conjuntos principais, cujosJogado; es demonstraram ser possuidoresda verdaden-a fibra esportiva que tem
cara,tel'lzac1o, ultinlanlente, os' "cracksvlocms.

Sob o apito do novíssimo juiz OsmarCunha, "Tanlandal'é" e "Iris", dão inícioao estupendo combate, repleto de magnifICOS lances, deixando, patentemente com

t}::.��ada a equivalência das forças em li-
b •

, C:0ube ao Iris, por intermédio de Toulel,ro, ab�"ll' a contaxem: por-ém, e111 seguída, fOI nov�mente reajustada. quandoo veloz I?or�teIro Mandico, sacode as rêdes, de Vllam..Novamente, o antigo ponteu o,. Galegumho, considerado o maispede ItO do Estado, fez reviver os áureosdias, ,centranel.o magnificamente ao goalde Hé lio, conslgnando o 20 tento.Amda mesmo. .asstm, a turma tamandarI}1a se r'ehabflf ta, e por intermédio deCeceu consel?ue novo empate. Muito embora a partída terminasse empatada de2 goals, o Tamandaré saiu vencedor porhaver 3 corners favoráveis. '

.os quadros atuaram assim: "Iris" _

Vílaín, Cruz e Cestinha; Toureiro Haroldo. e Pernambuco; Galeguinho ÁugustoAdir e Inneu. "Tamandaré" '....... H 'I'
'

CU'o e Janjão; Jalmo, Daul e Hugo' rJ;�:dICO, Bodinho (Damata), China Galegoe Ceceu. '

,20. jogo - Mais uma vez nos foi dado
f?l eS,e!},Clar ,,0. enconn-o elos antigos rivais

.. Ava� e FIgueIrense", não havendo

[
ocasiao para que, um elos redutos fosse vazado. Foi a partida mais té�nicaamda

q.ue. em vários lances, predominas:se o mtuíto c�e colocar a bola para frente, na mtençao dé conseguir escanteiosE,a par tída terminou com a vitória d� R t CI b d FI
" ,

I'�:?L:conjuntos obedeceram a seguinte, O ary u e e orlanopo IS
"Avaí" - Adolfinho; Diamantino e Pi- AVISO O Tesoureiro Geral da 13,a Conferênciarrheu-o, Verzola, Procópio e Beck: AriNízeta, Braulio, Felipinho e Ico

' .,. Distrital dos Rótaris Clubes do Brasil
'?�Iguell'ense" - Vadíco; Chiilês e Bi- sol icito � todos que fizeram fornecimentos para a citadagua, Sidriei. Chocolate e Luiz' Neri For-

...

rieroli, Abrão, Galico e GatinílO.' Conferência o favor de apresentarem suas contas até oS;'l'vJU como juiz o sr. Alberto Moritz. .

3 _Jogo - A melhor partida da tarde dia 17 do corrente, pois o pagamento será efetuado no
quiça, das que mais impressionaram � dto

í

m.ed icrto , 18, das 14 às 16 horas, na séde provisóriaassrstencía, nestes úl timos anos, foi adisputada entre "Tamandaré" e "Avaí" da Tesouraria, instalada no Clube 12 de .A.gosto.pelo ardor combativo _posto à prova queexced",u ,?S lances técnicos. Não houve Florianópolis, 13 de Abril de 1942.U111 80 111111Uto, em que o couro deixasse ARNOLDO SUAREZ CUNEO T
.

G 1de ameaçar os retângulos finais. Ora os ' esourelro era.
tamandarmos obrigaram a defesa avaía- 4 v.-lna a se desenvolverenl excessívamann-dando excelentes ocasiões a Adolfinh�exibir em perfocmance admír-avoj, ora a

van�uarda azul, oprimia os detensoresrubi os, que a todo custo procuraram elefender, as suas rêdes, onde Hélio, reapareceu como estupendo keeper.Abnram a contagem, os rubros, graçasa Mand ico que, em espetacular escapadaencarxou magnificamente o balão ao fundo elas rêdes contrárias.Na fase c�1l11plemental', os avaianos rcagenl 111aravllhosanlente, investindo C0l11
furor. contra os seus valorosos adversá
rl.9s, ll11pondo tõda a classe de que clis
poem, para, no final da peleja, Pinheiro,com a cabeça empatar a partida.Partll1do, a pelota elo centro, vai novamente a vanguarda avaiana ao ataquetendo o ponteiro Ari, desfechado temiveípel'?tat;'o ao arco contrár�o. que assegurou,defll1ltlvamente a vltona para o seubando.
qs avaianos tiveram a seguinte escalaça0:

Adolfinho, Diamantino e Pinheiro' Ver
z,ola, Procópio e Beck; Ari, Nizeta,' Braullo, FelJpmho e lco.

Deixou o cargo de prefeito
do município de S. Bento o sr.

Wenzel
.

Kahlhofer. Assumiu o

cargo vago o sr. Joaquim Sales.
O «qulnte-colunlsta» monopoliZOU I lavai em conferência com Pétain * Farmácia N. Senhoratodas as farmácias

I VI'chI', 14 (H-.T. M.) o
Foram designados os srs. Ro- iddolfo Geraldo da Rosa e João A parecI a

S. Paulo, 13. - Outro. ele-. marechal Pétain esteve sábado B bé V" Dut a ag aKuehne para, em comissão, che- arna reira r r-

men. to que, como, os demais,. fOI em conferência com o ex-pri- f dece 8 todos que sempre Ad· tdettdo em Burí, é FrancIsco meiro minist.To franceAs Pierre iarem, respectivamente, as sec- J gra eCImen os:
, ções de "Contrôle da Popula- lbe dispensaram 8 preferên Do sr. tenente-farmacêuticoWinkle�, oficial. �o �xército.hún- LavaI. Segundo se informa, ção Flutuante" e da "Ordem eia e comunica que fecbou Ildefonso Juvenal recebemos a-garo. FIXOU resldencla na Cidade nessa conferência foram dis- � à' d' d4 Política e Social", de acôrdo a larm CHI, elxan o encar- tencioso cartão agradecendo àem 19 O, montando uma farmá· cutidos pont03 de suma imp'or- r ado d ceber s/con acia. Tempos depois adquiriu ou- tância.

com o art. 13.° do decreto-lei eg e re S nota deste diário com respeito
b I· t

A h.O 613, de 31 de março de
I
O sr. Josué di Bernardi, na ao seu natalício.tro esta e eClmen o congenere e, F á Ed'- P'"'''''''''' 1942. arm eia Esperança, no 1 - Do revmo. ' cône!2'o Tomásdessa forma, se tornou

mona-I
fi' d M d

�

. * CIO O erea o. Fontes, di!2'no diretor da «Re-polizador do comércio de drogas, I 'd d SDto �

ZI e ousa u ra Q No dia 18 do corrente, com 245 3 v.-1 vista de Cultura», recebemosdo qual tirava partido criminoso AI 'd d l D
. A'

d Imerm a e ima utra asslstenCla o sr. nterventor atencioso cartão agradecendo àcontra a ropulação. Atendia Federal, será inaugurado, em Quisling e, o Clero nota deste diário 'com respe'ltosomente os seus compatriotas e pal·ticipam a seus parentes e
B R' Londres 14 (R) An "utoamigos o noivado de sua Uha om etlro, o Grupo Escolar ' .• '

- �;,-� .

ao 25° aniversário de sua orde-pessoas que lhe eram politica- ENEDlNA com o sr. "Alexandre de Gusmão", como ddades alemãs intimaram o nação sacerdotal e ao mesmomente simpáticas, forçando, as- RENATO RILLA. homenagem ao sr. presidente primeiro ministro QUlsling a
tempo, apresentando-nos suassim. a que a população local se Getúlio Vargas, pelo seu ani- resolver a questão entre o Cle- despedl'das.b t t'

.

d Sambaqui. 5-lt-9lt2. E t d
A

a as ecesse por con a propna e versário natalício, a ocorrer no ro e o s a o noruegues, sem
medicamentos. O seu procedi- , dia 19 do corrente. ocasionar perturbações.
menta inqualificavel chegou ao 5 vS.-l Para essa solenidade foi ela-
ponto de tratar os brasileiros

VENDE SE borado caprichoso programa,com o maior desprezo possível e
-

•

até a vender-lhes drogas diferen- Uma máquina de costura Chegará amanhã ao Rio o
tes das que eram solicitadas pe- "Singer", 3 gavetas, último tipo, conhecido escritor e jornalista
los clientes, Nesse mestér, con- nova, com caixa de peças para norte-americano Waldo Franck.
tava êle com o auxílio de sua diferentes trabalhos, pelo preço *

esposa e de um filho, Francisco de 1 :200$000. Ver e tratar à Achaosa aberta à visitação
Winkler. Êste, embora se inti- Rua Fernando Mach3.do, 64. pública a exposição de quadros
tule veterinário, não passa de 5 vs. -1 promovida pelo Rotary Clube de
simples ferrador de cavalos, pos- •• - I Florianópolis e instalada no edi-
sUindo diploma nêsse ofício. Quebra-gelo sovlellco fício da antiga Assembléia Legis-

. Montevideu, 14 - Chegou a lativa.
�CONTRA BENGHAZI E CRETA êste porto um navio quebra- �

Cairo, 14 - Aviões britâni- I gelo russo. É a primeira vez
cos bombardearam Benghazi e: que um barco dêsse tipo anco
vários pontos da ilha de Creta. I ra águas portenhas.

Vida Esportiva

VAD

Se tem zumbidos nos
ouvidos

Se tem V. S. surdez catarral
ou zumbidos nos ouvidos, com

pre na farmácia mais prOXlma
um frasco de PARMINT e tome
uma colher das de sopa quatro
vezes ao dia.
Este eficaz remédio, agrada

vel 'de tomar, póde aliviar-lhe
prontamente os zumbidos dos
ouvidos, que tanto lhe aborre
cem. A mucosidade, acumulada
no nariz se desgarra e é expeli·
da facilmente, a respiração se

faz mais fácil e o humor nasal
deixa de caír na parte posterior
da garganta. Todos os que te·
nham surdez catarral ou zum

bidos nos ouvidos devem provar
este remédio.

Odisséia de fugitivos gregos
Istambul, 14 (Reuters). - Um

barco-motor contendo 216 cida
dãos gregos, procedentes de di. I

versas ilhas, ent(e as quais
Sarnas e Chios, fugindo à opres·
são germânica e à miséria, foi
vítima de uma tempestade nas

proximidades da ilha Kanliada,
em cujos arrecifes bateu, nau

fragando. Apenas 29 passageiros
conseguiram salvar-se, nadando
até uma praia turca; os demais
desapareceram.
Outro barco, conduzindo 81

pessoas, há pouco tempo, expe'
rhnentou sorte semelhante.

IEcos
·

e N�tícías--
Procure os novos concessionários:

Tulfi Amin &: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- (alxa postal, 111

Clínica médico·cirúrgica do

Dr, SAULO RAMOS

Tem 'RECEIO de SO'IAÚtf
No tempo de Mona Lisa as pes

sôas receiavam sorrir porque
poucas tinham bons dentes. Mas
quem usa Kolynos tem orgulho de
sorrir porque pode ap resen ta r
dentes claros e brilhantes, que são a
mais preciosa dadiva da natureza.

Kolynos limpa os dentes melhor
e sem causal' damno-restauran
do i-apidamente o btilho .e bran
cura naturaes dos dentes.

Use Kofynos e tenha o bello
sorriso da epoca!812

A ernprêsa de navegação aérea
"Serviços Aéreos Condor Ltda"

I acaba de inaugurar mais duas
� linhas, uma para o norte, às

t. terças e sexta-feiras e outra pa
ra o sul, às quartas e sàbados.

*

O p, E. N. Clube do Brasil
realizará, amanhã, na Academia
Brasileira, uma sessão dedicada
à memoria do escritor Stefan Especialista em moléstias de senhoras - Partos.
Sweig, Falarão o sr. Cláudio ALTA CiRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula, útero. ovários, anendlee,
de Sousa, seu presidente; a sra. tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA �O PERÍNEO -- Hérnias, hidro-
G b 'I M' t 1 Af cele, varicocele·- Tratamento sem dOI e operação de Hemorroides e
a rre a IS ra e os srs, on- varizes __ Fraeturasr aparelhos de gêss o.

so Arinos de Melo Franco e o I Opera nos Hospitais de Florianópolis1'prefeito de Petrópolis, sr. Car- Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 009
doso de Miranda. Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

*
O ministro da Fazenda expe-

diu a seguinte circular: «Na con

formidade do resolvido no pro
cesso n'' 95.953, de 1940, reco

lr.1endo aos srs. inspetores das
Alfândegas e administradores
das Agências Fiscais que provi
denciem no sentido de serem

adotados novos uniformes dos
guardas-mores, seus auxiliares,
comandantes, polícias fiscais e

pessoal marítimo, de acôrdo
com as normas e modelos que
a esta acompanham».

A Itália visada pela RAF
Londres, 14 (Ie.) - A cidade

de Turim foi o objetivo princi
pal da RAF em sua incursão
de sábado último, ao norte da
Itália. Graves danos foram
causados àquela cidade.

Devastadores bombardeios da RAF
Londres, 14 - A RAF realizou durante a noite devastado

res ataques à França ocupada, à região industrial do Ruhr e ao

norte da Itália, tendo sido usado novo e terrível tipo de bombas
explosivas. As usinas alemãs de Essen foram particularmente
visadas. No norte da Itália, os alvos principais foram o Arsenal
Real e as Usinas Fiat, em Turim. A cidade de Turim estava ple
namente iluminada, tendo-se apagado as luzes só depois de ter
caído a primeira bomba.

Bria"sk cercada
Kuybischev, 14 (R.) - se

gundo informa a emissora de
Moscou, Briansk se encontra
cercada pelas forças soviéticas.

Aulas de InglêSPara comemorar o centenário
do nascimento do poeta Antéro
de Quental, a "Casa de Portu
gal", de S. Paulo, promoverá
altas manifestações de arte e

cultura, tendo pára isso institui
do a «Semana Antéro de Quen
tal", a realizar-se no período de
20 a 25 do corrente.
Durante essa "Semana», os

intelectuais paulistas srs. drs.
Ulísses Silveira Guimarães, An
tônio Queirós Filho e Roberto
Moreira, pronunciarão conferên
cias alusivas ao genial poeta.

Os locais das conferências da
«Semana Antéro de Quental"
serão oportunamente designados..

Comemorando o Dia Paname
ricano, o Curso de Língua In
glesa, anexo ao Instituto Brasil
Estados Unidos, não funcionará
hoje.

'\

Represe n tan te s:
MACHADO & Cia,

CompanhiaConvocamos os Srs. Acionistas desta Companhia
para a Assembléia Geral Ordinária, que se realizará a

30 deste mês, às 15 hsras, na Séde da Companhia, à
Praça 15 de Novembro n. 8, e que terá por fim:

a) Leitura e discussão do relatório da Diretoria;
b) Discussão e deliberação sobre o balanço e a conta

lucros e perdas;
c) Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes.
Florianópolis, 11 de Abril de 1942.

A DIRETORIA.

Clube dos Caçadores
de Florianópolis

Bombas sobre Alexandria
Alexandria, 14 - Aviões do

eixo bombardearam êste porto.
Um deles foi derrubado no

Telefônica Catarinense

Obedecendo a ordem do se- mar.

nhor presidente, convido os

senhores sócios a compare
cerem à sessão extraordinária
que se realizarq na próxima
sexta-feira, 17 do corrente,
no Clube 12 de Agosto, afim
de tratar-se da excursão que
o Clube levará a efeito êste
mês, e ainda de outros irrte-.
ressantes assuntos.
José Valle Pereira, secretário
246 4vs-l

MUM

IVida Social

3 v.-l

União Beneficente dos Chauffeurs
de Santa Catarina

Decreto recente da In terven
toria Federal criou o cargo de
servente do Abrigo de Menores
na Capital, percebendo o mesmo

3:300$000 anuais.

Fazem anos hoje:
O menor Henrique Abrêu, fi

lho do nosso colega de impren
sa sr. Câssio Abrêu.

- o sr. Narbal Silva, funcio
nário da Alfândega;

- o menor Oriovaldo G. Lo
pes, filho da exma. viuva. d.
Maria das Dores Lopes;

-

o sr. dr. José do Patrocí
nio Gallotti, juiz de Direito da
comarca de Canoinhas.

De ordem do sr. Presidente, convido os sns. asso

ciados (muito especialmente os chauHeurs de praça), a

comparecerem na séde, à rua João Pinto n .> 32, hoje,
dia 14, às 19,30 horas, para a Sessão de Assembléia Ge
ral Extraordinária, afim de tratar de assuntos de grande
interesse.

Florianópolis, 11 de Abril de 1942.
CLEMENTE ROVERE, Secretário interino.

CASA MISCELANEA, distri
ouidora dos Rádios R.C.A. Vi
ctor, Vávulas e Piscoso - Rua
Trajano. 12

Realiza-'se hoje, às 20 horas,
no Teatro"Alvaro de Carvalho,
sessão solene comemorativa da

Viajantes:
Er,contra·se entre nós o sr.

dr. Amílcar Barca Pellon, alto
, funcionário federal e que du
rante largos anos residiu nesta
capital.

- De sua viagem ao Rio re

gressou o sr. Jacques Schweid
san, acatado comerciante em

...
nossa praça.

- Encontra-se entre nós o

sr. dr. Marinho Lobo, residente
em Joinville.

FRACOS e

AN�MICOS

Em sua residência, no distri
to de João Pessoa (Estreito),
faleceu o sr. João Vaz.

- Em Biguassú faleceu a ex
ma viuva d. Catarina Amorim.

TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

passagem do "Dia Panamerica
no", que hoje transcorre.

Essa sessão terá a presença
de altas autoridades, CIVIS, mi
litares e eclesiásticas, bem como

representantes do corpo consu

lar desta capital, além de comis·
são de alunos dos vários esta
belecimentos de ensino catari·

Noivados:
Com a prendada senhorita

Enedina de Lima Dutra, filha
do sr. Izid de Sousa Dutra, re
sidente em Sambaqui, ajustou
núpcias o sr. Renato Rilla.Cartazes do

A conquista do
Atlântico

Com Douglas Fairbanks Jr. Complemento nacional D.F.B.
Complemento nacional D.F.B. Nova Hampshire (Short)

7,30 horas A.'s 7,30 horas

'lQOCJDDDIDODOCX'XXJO�(W'ftODDOODI'lCDOIlCJOCXlOiI'XXJOOII:7)[X1DOOO��ODOl"IOOOOa::ucaor:D-ClXlDlXJCDOQCJODDDDII:ICDODDI:XXJCocaoocxxx:JOOOCOOOOOOUCll!iiCJCO' lOOUXJOa.

HOJE 3a.-feira· HOJE
lJIOI:lICIDaDDCJt:::4::UXkXicmx:.c:aJO�DDDDODOoDDllDClDQ9fXJOOOOaQrJC'lDQXJDgCJOOlXXJOOCDO(X]lIQOCJ:JQcnrxJDrXlllC!l�OIX'ICXXXIoOODalXXXlooaooooa�OODODI:Xa.OOCklOIJaD
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1587 - FONE 1587 - FONE 1602 -

A's

Almas rebeldes
Com Joan Crawford e Clark

Gable
Complemento nacional D.F.B.

Crise de OVOS (Desenho)

Preço 2$500 e 1$500
Imp. até 10 anos

...

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

dia nense.

o Instituto Brasil - Estados
Unidos deu-lhe não só integral
apóio como designou represen
tante para dissertar sôbre essa

grande data americana.
A sessão foi promovida pela

«(Vanguarda da Mocidade Cata-

Irinense». A entrada será franca. Antônio Cesário da Silva e
*

Decreto recente do sr. Inter- Regina Câmara da Silva
ventar Federal anulou, por equi- participam a seus parentes e

dade, a resolução n° 480, de 30 amigos o contrato de

casa-I
menta de sua filha ALICE.

de setembro de 1940, que exo- com o sr. FLORISBELO SILVA.
nerára, a bem do serviço públi-
co, o sr. Patrício Sant'Ana Bor- Fpolis.. 1l-/1-19lt2
ba, do cargo de comissário de ;,,' -!'"'__
polícia. 3 v'''"'"'�

Falecimentos:

A's 5,30 e 7,30 horas

Os mortos falám
Com Boris Karloft

Preços: 2$000 1$500 e 1$000
Imp. até 18 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


