
_aRsueRIO, 16 (C. P.) -- LOGO APÓS A DIVULGAÇÃO DA ENTREVISTA DO GENERAL ALVARO
AINHO, PRESIDENTE DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, SOBRE A NECESSIDADE D
BILIZAÇÃO DO EXÉRCITO CIVíL DE DOADORES DE SANGUE, CONSIDERAVEL MAS
MOÇOS E MOÇAS COMPARECEU À SÉDE DAQUELA INSTITUiÇÃO, AFIM DE FAZER EXA
MINAR SEU SANGUE E OFERECÊ-LO, AO SERViÇO DA PATRIA, EM TRABALHOS DE TRANS
FUSÃO� ENTRE AS PESSOAS DE DESTAQUE QUE SE OFERECERAM PARA O NOBRE FIM,
FIGURA UMA DAS PRINCESAS' DE BRAGANÇA, QUE, ASSIM, DA ELOQUENTE DEMONS
TRAÇÃO PÚBLICA DE SACRIFíCIO PELA PÁTRIA E POR SEUS IRMÃOS.

---
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Forte vigilância no
Ceará

ANO XXVII N. 8516

Rio, 16 - Em entrevista à
imprensa o embaixador José
A. Davila, que regressou recen
temente do México, assegurou
que o seu país não desaponta
rá o continente. Acrescentou
que o México é uma forja de
soldados. Cada sindicato, cada
corporação agrária, cada esco

la, intensifica o preparo mili
tar. Os centros fabrís e os cen
tros agrícolas desenvolvem
cursos de instrução destinados
a formar poderosa reserva pa
ra o instante oportuno, a qual
será incorporada ao exército
nacional, numa emergência.

Comprai na Cf'. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

A aviacão alemã na
defensiva

Londres, 16 (A. P.) - Basil
Cardew, correspondente aero
náutico do "Daily Express" diz
que a aviação alemã, segundo
fontes neutras da máxima con

fiança, não dispõe atualmente
de mais de 4.000 aviões de pri
meira linha e, por isso, "está
na defensiva em todos os tea
tros de guerra".

Fortaleza, 16 - Neste Estado,
foram apreendidas todas as
carteiras de licencas de motoris
tas concedidas aos súditos dos
países do Eixo, sendo, também,
proibida aos alemães a direção
ou utilização de oficinas de rá
dio.
Em todo o Estado as autori

dades policiais estão vigilantes,
exercendo rigoroso contrôle das
atividades dos elementos liga
dos ou suspeitos de ligação aos
súditos do Eixo. Dentre as ci
dades onde existe maior VIgI
lância, destacam-se Canindé,
Quixadá e Barbalha.

Nota dos Estados
Lembranca dos Unidos à Hungriatempos «verdes» Estocolmo, 16 (Reuters) -

Noticiam da capital baíana O correspondente do "Svenska
que compareceu à Delegacia da Dagbladet", em Budapeste, a

Ordem Política e Social o sar- nuncia que os Estados Unidos
gento reformado da Marinha, enviaram uma nota ao gover
sr .. Antônio Ezequiel d� Silva, no húngaro, entregue em Bu
�flm de prestar esclareclment�s I dapeste, pelo embaixador sue
a cerca de documentos � eami-

co. Todavia até êste momentosas verdes de sua propriedade _ .

'
,

'

O militar reformado declarou' nao fOI possível saber o con-

que, de fato, pertencêra ao ra- teudo exato dessa nota.
migerado movimento integralis-

-

EetAlII triste, me. am&r Tta, e, por isso" guardára as ca-
misas verdes "como lembrança TeulI bronq1Úte? ElStAI! eOD tO"fJT
do tempo em que comandava R le! de NOllo SenhoT1
alguns pelotões de plinianos". Só te AlTa o CONTBAT08S.c.

Clínica médico-cirúrgica do

Dr, SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula. útero. ovários. apendice.
tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERíNEO -' Hérnias. hídrn
ceie. varicocele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroidcs e

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

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

Resultará inútil toda o obra que estamos
fazendo, se não extinguirmos no país

a «quinta-coluna»
Rio, 16 (C. P.) - Informam do Recife que o general Leitão

de Carvalho, chegado para assumir o cargo de inspetor do primeiro
Grupo de Regiões Militares, falou longamente à reportagem, decla
rando, de início, que, no atual momento, nenhum brasileiro pôde
ficar indiferente à situação. "E' preciso, acrescentou, precaver des
de já a população contra a quinta-coluna. São os maiores inimigos
e talvez os piores que tenhamos de enfrentar. Êles estão a postos e,
por isso, devemos estar de sôbre-aviso, para combatê-los. Os países
do Eixo estão distantes e dificilmente cogitarão os alemães ou ja
poneses de se abalançarem para êste lado; mas, não será por isso
que vamos deixá-los à vontade, porque à sua sombra trabalham os

quinta-colunas" .

A esta altura da palestra, o general Leitão de Carvalho confir
mou as declarações, que já tivera oportunidade de prestar, por oca

sião de sua passagem pela Baí�, afirmando categoricamente: "Re-
• dundará em pura perda toda a obra que estamos fazendo, se não
fôr extinta no país a quinta-coluna".

Depois dessas declarações, o general Leitão "de Carvalho pas
sou a falar sôbre 'Os objetivos de sua viagem, mostrando-se viva
mente impressionado com a disciplina e o estado da tropa nas ca

piitais por onde transitou.

lo

Sul, o dr. Frederico Neum ann,
médico, austríaco de nascimen
to, que fazia parte da lista for
necida pelo Cônsul de Florianó
polis ao Ministro das Relações
Exteriores do Reich, como en

carregando de proceder aos
exames físico e psíquico dos
candidatos residentes no Bra
sil, destinados ao exército ale-

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

"
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Prepara-se o México
para defender-se

Co ta do raBlzes do na· oJ Cearens�s p�ra os

r n· zlsm I deR�;li!S�:��e:::��O�';I��la capital, rumo aos seringais
do Amazonas, inclusive a con
cessão Ford, em Tapajoz, tre
zentos cearenses, que alí vão
dedicar-se ao cultivo da borra
cha e sua extração. Êsses imi
grantes apresentam excelente
aspecto físico e estão cercados
da necessária assistência.

da «5a.))
Belo Horizonte, 16 _:. Foi aberto inquérito para esclare

cer as atividades do polonês Ramon Müller e de Salomon Sil-
Camisas, Gravatas, Pija rnes, O prazer da petizada, berfeld, acusados de tentarem estabelecer pânico no comércio

Meias das melhores, pelos me- E orgulho dos conleítejros, de pedras prec�osas � dian:antes. Os acusados propalavam que
nores preços só na CASA MIS- São os doces trabalhados. �s pe<;lr�s precI�s�s ;,am flc�r sem compradores com a prisãoCELANEA. _ Rua Traiano. 12. Co'o bom Fermento Medeiros. aos súditos do eIXO no RIO, os quais constituiam a maioria

MUDANDO NOMES DE RDAS �r�:�t.���i���:������!�:a�1�J:��o'�����ir�mgr�:
Vibra o povo em Porto Alegre O Brasil sempre foi dos primeiros;

. . n�nca marc�9u à �etaguardaNoticiam do RIO que, falando a Imprensa sobre o Dia Pan
americano, que ali foi comemorado festivamente o chancelerOsvaldo Aranha disse: "Não desejo repetir o que 'disseram ou
tros .oradores �ôbre a teoria da evolução do sentimento pan
��er�cano.. Insisto, J?-0 entan�o,_ numa necessária verificação:jamars pedimos a nmguem Iíções de cooperacão continental
seja como idealismo seja como ética, como politica como Ieal
dad�, como �ção .ou prá�ica, pois, desde o alvorece; dos nossos
destinos J?-acIOnals, seg�Imos J?-a dianteira e não na retaguarda, atrav�s de um cll;lJ?-mho r�to para as soluções que forma
ram e uniram a famílía amerícana",

Comunica-nos o D. E. I. P.:
"Ná campanha sem tréguas

que a Delegacia de Ordem Po
lítica e Social de Santa Catari
na vem desenvolvendo contra
os remanescentes do totalita
rismo, várias importantes dili
gências têm sido realizadas no

interior do Estado, não esca

pando mesmo os distritos mais
longínquos, tais como Perdizes,
Vitória, Santa Isabel, Rio do
Peixe e outros, onde o delegado
Bonifácio Paes Carneiro, ain
da agora, acaba de apreender
cêrca de dois mil quilos de
material de propaganda nazista.

mão,

Em Blumenau, acha-se preso,
há dois meses, Henrique Hol
mann, diretor da "Emprêsa
Transportadora", o homem que,
conforme publicaram os jor
nais paranaenses, vinha trans
portando em seus caminhões
grande quantidade de munições,
procedente da Casa Bromberg
S. A.
Henrique Holmann é nazista

fervoroso, tendo a séde da sua

empresa em São Paulo, e os
seus veículos trafegavam cons
tantemente entre aquela capital
e Porto Alegre, via Curitiba
Joinvile-Rio do Sul-Lajes-Ca
xias.
Para '0 transporte da merca

doria, Henrique Holmann ten
tou utilizar uma guia de trân
sito, já caduca, pelo que foi à
mesma negado, pela Inspetoria
de Trânsito de Porto Alegre, o

respectivo "visto".
Tanto as autoridades poli

ciais dêste Estado como as do
Rio Grande do Sul continuam a

desenvolver atividades no sen
tido de esclarecer êste impor
tante caso do transporte' clan
destino de mercadorias.

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

pUDIM MEDEIROS, aso ..

bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Florianópolis -Quinta-feira, 16 :ie J bril de 1942

Nessas deligências, foram
presos e recolhidos à cadeia
pública do Caçador, como sen
do eminentemente nocivos aos

interesses da nação, além do
pastor protestante da igreja
alemã George Babbach, possui
dor duma grande bandeira na

zista e copioso material esco

lar, em língua alemã, os indiví
duos Fernando Busch, Fritz
Rnoepfler. Richard Furchall ,

Miguel Kaundz, Guilherme Hos
chke, em poder dos quais fo
ram apreendidos distintivos
nazis. material de propaganda
alemã e documentos compro
metedores. Todos esses indiví
duos se encontram presos à

-

disposição do capitão Antônio
de Lara Ribas, delegado de Or
dem Política e Social.

No Cruzeiro, foi preso, por
determinação do capitão Lara
Ribas, delegado de Ordem Polí
tica e Social, por ter-se torna
do nocivo e pernicioso aos in
teresses nacionais, o súdito ale
mão Elbert Lauxmann.

No Rio do Sul, também foi
preso, por ser nazista perigoso
e estar perturbando o rítmo
normal da vida em Trombudo
Central, o pastor protestante Ri
chard Laux, nazista extremado,
que chegou ao desplante de has
tear a bandeira do Reich na

fachada da sua igreja.
Foi ainda preso, no Rio do

Além das prisões acima refe
ridas, muitas outras pessoas se
acham recolhidas em vários pre
sídios do Estado, tais como em

Lajes, Porto União, Mafra, São
Bento, Joinvile, Jaraguá, Blume
nau, Brusque, nesta capital e
outras cidades, e cujos nomes
iremos dando à publicidade à
medida que as diligências dei
xarem de estar dentro do sigilo
determinado pelas circunstân
cias em benefício do êxito das
investigações, que estão sendo
realizadas.

Para onde vai a França?
Londres, 16 (United) - As notícias recebidas da frontei

ra francesa pelo "Daily Mail" dizem que um dos principais
objetivos da Alemanha, ao exercer pressão sôbre Pétain, é o
de pôr fim à atual influência dos Estados-Unidos sôbre as au
toridades de Vichí, embora estas se encontrem empenhadamente resolvidas a não perder os últimos vestígios da bôa
vontade norte-americana.

As mesmas notícias dizem que, se o marechal Pétain ce
der à pressão, os alemães se utilizarão imediatamente da es
quadra francesa e de todas as bases e colônias da França. Ao
mesmo tempo, as tropas franco-africanas reforcariam o exér-
cito de von Rommel.

•

Déat e D?riot c.ontinuam a clamar que Vichí deve prestar colaboraçao, pOIS, em caso contrário, "o Reich adotará
medidas violentas". Doriot vai além e exige a destítuícão dos
homens de Vichí, sob a acusação de serem aliados.

•

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

Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
Gel'!ll do Rio de Janeiro; cem curso de esp�cialização 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, 1009

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

Temíveis boateiros

Porto Alegre, 15 (C. P.) _.

A Liga de Defesa Nacional
aproveitando a passagem do
Dia Panamericano, realizou,
ontem, à noite, um comício po
pular afim de proceder à mu

dança de placa das ruas com

denominações estrangeiras.
Ás 20 horas, os manifestan

tes reuniram-se na praça Pi
nheiro Machado, e, precedidoos
de uma banda de música e de
bandeiras nacionais, movimen
taram-se entre constantes ma

nifestações de entusiasmo.

As ruas que passaram a ter
outra denominação foram:
"Itália", para "Cairú"; "Ger
mânia", para "Olinda"; Vene
za", para "Buarque "; "Ber
lim.", para "Arabutan" e "Na
politana", para "Gal. Nasci
mento Vargas".

Os quatro primeiros nomes
são dos navios torpedeados
pelos submarinos do "Eixo"
e, o último, o do genitor do
chefe da Nação.

Cada uma das mudanças de
placa realizou-se sob deliran
tes aplausos de todos os pre
sentes e vivas ao Brasil.
Falaram, expondo os moti

vos daquele ato, os drs. Olmiro
Azevedo e Fortunato Pimentel
e o coronel Januário Pereira
da Costa, presidente do núcleo
da Liga de Defesa Nacional de
Pelotas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Muitas mulheres sofrem de moléstias que tazern da vida um ver- Idadeiro inferno.
Uma Calamidade!
Em certas doenças, até o Genio da Mulher pode ficar alterado

e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, abor
recida. desanimada. sem vontade nenhuma de trabalhar e zangan
do-se facilmente pelas cousas mais insignificantes.
Um martírio !

Para tratar estes padecimentos, consequencias do mau tunciona
mento dos orgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

REGULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança para

tratar inflamação do Útero. o Catarro do Útero causado pela in
flamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provocadas
pelo mau funcionamento dos orgãos, Útero-ovarianos, a f'Pouca
Menstruação, as Dôres e Cólicas do Utero e Ovarias, as Mens
truações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, a� Dô
res da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do Utero
congestionado.

I

Alé O Genio I
Uma Calamidade!

�.

I

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira
'-------------------------------------------------------

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.

Consultcrto ri rOIl Trl!JlJ
ao, 18 (doa 10 6a 12, •
das 15 6,� 16,50) Ttle

phc ne - 1,285

o "8ulldO�" in�lês e o 'lo�o" alemao
Londres, março (Serviço ES-\

imenso arsenal. O arsenal de
pecial da Inter-Americana) - se um golpe. E o momeJ?-to che- Hitler, é, porém, toda a Europa,
A expedição britânica de que \ gou. O bulldog aproveitou en- organizada para a produção de
resultou a destruição das docas I tão a oportunidade que se lhe material de guerra. E, por isso,
de st. Nazaire foi satisfatoria apresentava. Rolam os dois du- somente os Estados Unidos,
sob vários aspectos. Tantos fo- rante algum tempo por sôbre com o seu potencial em pleno
ram os desastres sofridos pelos o terreno. O lobo não consegue rendimento, pode enfrentar
ingleses na guerra atual, que livrar-se das garras de ferro esse desafio. Não constitue pro
o mundo estava começando a de seu adversário. O "bulldog" vavelmente nenhum exagero
julgar que a sua indomita co- vai apertando as garras feroz- dizer-se que os aliados necessi
ragem, tantas vezes revelada mente, cada vez mais pr?ximo tam de 30 milhões de operários
no passado, havia desapareci- da garganta do lobo. So um somente para as indústrias bé
do. A expedição contra st. Na- instrumento de aço cortando, licas, não incluindo nesse nú
zaire, entretanto, dissipou in- poderia separar as garras do mero os homens que se encon

teiramente todas as dúvidas. "bulldog" da garganta do 10- tram nos estaleiros e outros ra
Essa empresa requeria não so- bo, que se encontrava numa mos da indústria, mas somente
mente ousadia, mas também posição dificil.

lOS operários que se dedicam à
sangue frio, decisão rápida e A Grã Bretanha tem recebi- fabricação de granadas, bom-

.

vigor. A destruição das docas do multas "dentadas" desde a bas, minas, canhões, tanques,
de st. Nazaire era de ínterêsse retirada de Dunquerque, mas aviões - numa palavra, mate
também do Brasil, pois que nunca demonstrou,' mesmo ríal para os campos de bata
com isso se conseguiu reduzir quando lutava sozinha, o me- lha.
a ação dos submarinos do Eixo nor indicio de que pretendesse Consequentemente. há ne

contra os navios brasileiros ou desistir da luta. Recorda-nos a cessidade de ilimitadas quanti
mesmo contra as suas costas. observacão satírica de Voltaire: dades de matérias primas de
Jack London, no seu famoso "Os íngleses ganham as guer- todo o gênero. E o papel do

. livro "White Fangs", descreve ras porque são bastante estu- Brasil durante a guerra, em

uma luta entre um lôbo e um pidos para perceber que foram virtude de suas riquezas em

"bulldog. O lobo tinha o mais batidos". matérias primas, praticamente
completo desprezo pelo seu ad- Esta guerra, entretanto, é inexgotaveis, talvez seja ainda
versário. Lançou-se sôbre este tanto uma batalha de máqui- maior e mais importante do
e deixou-o a escorrer sangue nas como de homens. Uma ver- que a princípio se julgava, bem
em poucos minutos. Não obs- dadeira enxurrada de munições como no período de após guer
tante, o "bulldog" continuou de guerra sai diariamente das I ra, com a remessa de abasteci
seguindo pertinazmente o seu fábricas inglesas. A Escocia po- Imentos para os países devasta
agressor, a-pesar-da agilidade de ser considerada como um dos.
dêste. Esperava que êle erras-

DO MEDICO
INSTITUTO DR DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Djalma Mmllmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]

J Com prátíca n08 hospitais europeus
Clínica médica em geral. pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genito-urlnarto do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

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

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pare
dtagnõencos das dorncas ínternas
Ooeação, pulmões, vesícula biliar.

estômagos. etc
RadlograIla� Ósseas e radíogratías

dentérlae
Electrocardiografia clínica

DIagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

eléteícos.)
Metabolismo basal

(Determlnação dOI dítürbíos da!
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químlco e microscópico dó

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
lixames de sangue para diagnóstico
da sífilis dlagnéstlco do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc, Exame de urina. [reação dE!
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
nuz, escarros, líquido raquíano f'

qualquer pesquíza para elucldaçãr
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

FI. ORIANOPOllS

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

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

Laboratório de- análisês clínicas

OLHOSDOENÇAS DOS

Ex-chefe de clt
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burkhardt
e B. Kreuter)

Especialista em

Lirurqi« Gerol *

Alta cirurgia, gyne
eología (doenças de

I senhoras) e partos.
Cirurgia do svstema
nervoso e operações

de plastlca.

I
Resideneía A rue. Bs
teves Junior, 20_ --

Telepbone --- l.1jl

I·NOle
I

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

e:-specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
ons'u tes = A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

( I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horas

I.
onsu tas IBrlamente à tarde: das 15 às 18 horas

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

I Dra. Josephina S(hweidson
MEDICA.

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

. _
'
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ClINICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Vabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João Pinto,7-Tel. 1461.-Residência 1450

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA

Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidl-Edifi
cio Amélia Neto--fone Ib92
9 ás 12 e 14 j" 17 noras.

RF':SIDENC1A'
Av Hercilio Luz, 186

- r'none: 1392 -

Attende a chamados
14

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde.e. do Hos�ital de Car���deEx-interno do Serviço do Professor Le�D1das Ferrelr� e ex-estasíana dos

Serviços do dr. Gabriel da Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-0as 16 às 18. horas.
Res.: Oonselheíro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Vende-se ou aluga-se I'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.-S

1_

'�-----------

Educando o povo a suportar os bombardeios aéreos
Rio, 15 (C. M.) - O Corpo de Bombeiros do Distríto

Federal, colaborando com as demais autoridades militares, vai
iniciar, dentro em breve, uma campanha de educação popular,
visando preparar os habitantes do Rio de Janeiro para a de
fesa passíva contra ataques aéreos.

Os conselhos, que o Corpo de Bombeiros julga dever pro
porcionar à população desta capital, têm amplo emprego,
tanto em tempo normal, como nas situações difíceis criadas
pela guerra e consequentes de bombardeios aéreos.

Rotary Clube de Florianópolis
AVISO o Tesoureiro Geral da 13.a Conferência

Distrital dos Rótaris Clubes do Brasil
solicita Cl todos que fizeram fornecimentos para a citada
Conferência o favor de apresentarem suas contas até o

dia 17 do corrente, pois o pagamento será efetuado no

dia imediato, 18, das 14 às 16 horas. na séde provisória
da Tesouraria, instalada no Clube 12 de Agosto.

Florianópolis, 13 de Abril de 1942.
ARNOLDO SUAREZ CUNEO, Tesoureiro Geral.

4 v.-3

Farmácia (cEsperança» Ido

Ifarmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de bcrrache.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

•
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APROVADOS PELO D'N'5'P' SOB N'i' 569 DE 1935
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Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira &. (ia.

8 DE ABRIL
Foi entregue aos prestamista Stnlrônío e:Luiz

Gonzaga. residente em Tubarão,
possuidores da caderneta n. 6.287 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 6 de Abril de 1942.

18 DE ABRIL
um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no 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,

Mais

........---------- --------------..... ...

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$00
Não vacile, adquira já a sua caderneta

na Crédito Mútuo Predial, ã rua
Visconde de ouro Preto, 13

.........-------------------------------------------

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

(Defronte à casa Hcepckel
n' t fPM1' • ."..,Af'P ..

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I

Perfeicão!

\. '

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Os ataques desesperadores e violentos da
asma envenenam o organismo, minam a

energia, arruínam a saúde e debilitam o co

ração. Em 3 minutos, Me n d a c o. receita de
um famoso médico, começa a circular no

sangue. dominando rapidamente os ataques.
Desde o p r i m e i r o dia começa a desapa
recer a dificuldade em r e s p

í

r a r e volta o
sono reparador. Não é preciso continuar
usando drogas, cigarros ou injeções. Tudo
o que se faz necessário é tomar 2 tabletes
de Mandato às releições e ficará comple
tamente livre da asma. A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de casos rebelo
des e antigos. Mandaco tem tido tanto êxito
que se oterece com a garantia de dar ao

paciente respiração livre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com a asma
em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser

IMPOSTO DE RENOA Clube dos Caçadores ��S�i�U;�� E.r�f��� N��!�' �:;:nt�::�::e::
Daordem do s-. D'kg,,��I'�!�1 do Imposto de Renda e para

de Florianópolis Mendaeo ••.m.

conhecimento dos interessados, faço público o seguinte:1. - Até o dia 30 de Abril de cada ano, as pessoas físicas e

jUrídi-j
Obedecendo a ordem do se

ca.s, por si ou por interméd�o de representantes habilitados, são obri- nhor presidente, convido os

gadas a _apresentar declarações de seus rendimentos. A presente exi- senhores sócios a compare-gencia nao se estende as pessoas fisicas que auferirem importância in- "ã t d-'
.

ferior a 12:000$000 anuais. cerem a sess o ex raor lnarla Vende-se, por um preço de
2. - Depois de 30 de Abril, a declaração só será recebida se ainda que se realizará na próxima o casíâo, uma primorosa co

nã� tiv�r sid<? iniciado o processo de lançamento ex-officio, e mediante sextn- feira, 17 do corrente, leção uníverâal, com 27000aplicação ao Imposto calculado, da multa de 10%: . no Clube 12 de A osto afim exemplares diferentes, ava-3. - As pessoas físicas que perceberem rendimentos de varias Ion- g :.
t�s, �a .mesma ou em. diferentes localidades, farão uma só declaração, de tratar-se d� excur�ao !lue líada em 250.000 francos,
discr-iminando-se, porem, por fontes e localidades de que provenham. o Clube levara a efeIto este Informações com o Eng."4. - As repartições pagadoras federais, estaduais, municipais, os mês e ainda de outros

í

rrte- Edmundo Gardollnskl, à rua
departamentos e entidades autárquicas e paraestatais, não poderão pa- 't t F I' S h idt o 5 C'gar vencimentos, depois de 30 de Abril, aos funcionários e militares que ress,an es assu� os,

,.

e Ipe c mI ,n. , alxa

percebam ve�cimentos superiores a 12:000$000 anuais, sem que êstes Jose Valle Pereíra. secretaríe Postal, 66. Florianópolis.
exibam o recibo da entrega de declaração de rendimentos. 246 4vs-3 30v. -1 O

5. - As pessoas físicas e jurídicas são obrigadas a enviar a esta ----------------------------

repa�tição, até 30 de Abril, informações sôbre os rendimentos pagos ou
creditados no ano anterior, com indicação da natureza, das respectivasimportâncias e dos nomes e endereços das pessoas que os receberam.
Quando os rendimentos se referirem a residentes no estrangeiro o in-
formante mencionará essa circunstância.

'

6, - As autoridades superiores do Exército, da Marinha, da Aero
náutica e das Polícias, bem como os diretores ou chefes de repartições
ou entidades autárquicas e paraestatais, deverão remeter, até 30 de Abril'
informações sôbre o� rendimentos pagos a seus subordinados, ou a ter�
cetr-os, no ano antenor.

7. - Os escrivães dos cartórios da 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, testamenteiros, síndicos, liquidatários.

S. - Os oficiais do registro de imóveis e de hipoteca marítima são
obrigados a remeter, dentro de 30 dias, contados da data do registoaverbação ou transcrição do título, as informações relativas à trans�
missão de imóveis e aos contratos que indiquem despesa ou receita em
dinheiro, passagem de capital de um patrimônio a outro, ou ainda
mencionem capitalização de juros. Os oficiais do registo de tít�los �
docu�entos são obrigados, no mesmo prazo, a remeter as informaçõesrelativas ,aos contratos de. arrend�mento, locação, carta de fiança, penhor agrícola, ou mercantil, cauçao e contratos de parceria. Bem as
sim, os tabeliães de notas e os serventuários, que exercerem funções de
notários públicos, são obrigados a remeter, em prazo idêntico as in
formações relativas às escrituras de arrendamento, locação de 'imóveis
e locação de serviços,

9. - Os dividendos de, ações ao portador e quaisquer bonificações
a elas atribuidas; o valor das ações novas e os interêsses, além dos di
videndos, distribuidos aos titulares de ações ao portador, nos casos de

.

utilização .de quaisquer fundos, de aumento de capital ou de valoriza
. ção do ativo; o� juros de debêntures ou outras obrigações ao portador;

I os lucros superrores a 1 :000$000, decorrentes de prêmios em dinheiro
obtidos em loterias, sorteios de qualquer espécie ou concursos esporti�
vos, estão sujeitos ao desconto do imposto na fonte, à razão da taxa
de 8%.

10. - Os juros de títulos ao portador de 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
Delegado

.

",-., A falta de vivacidade, a tristeza ou so-

bretudo a indolencia que lorna o trabalhador
incapaz de produzir o que se espera delle -

.. e que elle. de resto, póde dar - nào é a Pre-
QUica -Vicio; é peor: é a Preçuícc - Doencc, a caracterís
tica da "Opilccâc", da qual é um dos symptomas mais
ezpressívos,

r
J> Para combater essa preguiça doentia. basta tomm
a ''Neo - Necatorina", que restitue ao enfermo a saude e

a disposição para o trabalho. �
A Neo - Necatorino é um vermifugo poderoso, acon

dicionado em ccpsulcs roseas contendo tetrachloreto de
carbono em soluto solido e optimamente tolercdo pelojorganismo humano, . ..t '''''cO ,

.

� _.��_�:I{ r. r.·
..J

.,��� �i",��·•..;r..t..,���� I

NEO·NECATORINA

Embora os jornalistas não Antes da guerra, abusando de o menor escrúpulo. Isso é hoje
estejam, como se (UZ, no se- nossa hospitalidade, os Estados' mais que evidente. Violavam
gredo dos Deuses, não lhes é totalitários começaram a lançar na sem ser jamais incomoda
difícil presumir que, além de as bases de sua ação para o mo- dos - ou quase, como quando,
tudo quanto tem sido já publí- mento esperado, que era o Iní- por exemplo, a "Lati" era eon
cado sõbre as atividades da cio das hostilidade, e em se- denada a pagar multas porque
quinta-coluna no Brasil, exis-' guida, explorando a nossa neu- os seus aviões, em vez de voar
te aluda muita coisa interes-j tralidade, foram procedendo ao normalmente com carga e cor
sante a êsse respeito que, por aperfeiçoamento dos meios pró- respondência, eram usados pa
qualquer motivo, não lhes che- prios para isso. A guerra co- ra reconhecimentos nas nossas
gou ao conhecimento. meçam e ia-se estendendo. Nós costas. Como é agora do co-

O fato revela, entre outras qulseramos ser corretos. Leva- nhecímento de todo o mundo,
coisas, o seguínte e a obra do ramos a nossa correção ao pon- os seus agentes assinalavam
tempo na articulação. Não se to de conter mesmo a expres- aos eorsarros em operações

I
cria, da noite para o dia, uma são dos sentimentos da grande em águas do Atlântico as saí
rede complexa de espionagem maioria da nação, cujo Instín- das dos nossos portos dos va
e outras formas de ação polf- to indicava de que lado estavam pores que os mesmos tinham
tica num território vasto como os seus Iuterêsses, Enquanto interêsse em afundar. Embora,
é o nosso. Com rapídes, não se isso os agentes secretos dos Es- porém, êsse fosse um capítulo
postam agentes nos seus pon- tados totalitários iam tecendo dos mais importantes de suas
tos principais, não se estabe- a sua obra sinistra, com a du- atividades, as mesmas não se
Ieee entre êles a devida liga- pla finalÍ(lade de combater' à reduziam a isso: amplíavam
ção, não se lhes distribue os ne- nossa custa os seus adversários se sob várias formas - desde
eessárlos Instrumentos, e êles, - hoje nossos amígos - e de a propaganda Ideolôgíca
por sua vez, não angarfam por tolher a nossa Iíberdade de para impedir o Brasil de cum
todos os meios - a começar ação na hora precisa. prir o seu destino de nação
pelo dinheiro - as indispensá- Enquanto nós nos conserva- americana. .
veis cumplicidades. T1Hlo isso vamos rtgorosamente neutros, Aí temos o prêmio de nossa

representa um trabalho metódí- os Estados totalitários viola- correção ou, melhor, a recom
co e, por conseguínte, lento. vam a nossa neutralidade, sem pensa pelo papel que andamos

r"'<ICXJOLGAJ��<XXICXXX>C<XXXXXXXJ1
I PARA INVERNO I

I Aguardem sensadonais novidades II em mercadorias de alta classe B

I A preços ao alcance de todos I
I na cc. MODELAR» IDODCXXXJOOODODDDDLXJtXlOOUC)(WWIQODCXXXXIDQ�

representando, de bons moços.
Ninguém põe em dúvida que,
entre os adeptos da idéia de
conservar o Brasil, sendo pos
sível, afastado da guerra, havia
muita gente de boa fé. Mas,
por outro lado, havia um certo
número de espertalhões, cuja
minoria era largamente com

pensada pela atividade. Por
conseguínte, o efeito de nossas

intenções de nos isolarmos dos
acontecimentos mundiais foi
um só: a formacão de uma

quinta-coluna que tem a fama
de ser, sob vários aspectos, a
mais sólida de todo o conti
nente.
É difícil desfazer-se num dia

o que o tempo consolidou du
rante anos. Censurar quem
quer que seja por fatos que já
IH! ssaram seria poesia. Até
porque de nada adiantaria;
mas isto não é razão para não
considerarmos a gravidade do
momento present.e e lhe apon
tarmos as causas.

Nilson Vieira Borges
Prat. Esc,

("Correio da l\'Ianhã")

Previdência Nacional Ltda,

I Farmácia N. Senhora

I A parecida
Barnabé Vieira Dutra agra

dece a todos que sempre
lhe dispensaram a preferên
cia e comunica que fechou
a farmàcia, deixando encar

regado de receber e/contes
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
fício do Mercado.
245 30 v.-3

O-Mucus da \

Asma Dissol� \

vido em Um Dia.

.Se V. S, desejar ter bôa renda mensal com pouco trabalho,
procure colher informações à Praça 15 de Novembro

n. 23 l° andar - Sala 45 dàB 1,30 às 17 horas.

SÊLOS

-·����i. -------�-�
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Exercícios muito realísticos
Isso tem grande importância
para o treinamento e, quando
os exercícios são feitos em lar
ga escala, tornam-se quase in
nevitáveis algumas baixas,
por menores que sejam.

Pessôas que assistiram ao
acidente relatam que os aviões
estavam fazendo demonstração
de bombardeio de mergulho e
metralhando objetivos situa-
dos no solo e que centenas de
pessôas estavam assistindo à
demonstração, quando ocorreu
o lamentável fato.

Londres, 15 (R.) - Tanques
e aviões tomaram parte nos

exercícios, durante os quais
morreram 14 pessôas, conforme
foi noticiado. Acredita-se que
as mortes foram causadas
quando aviões de mergulho
atacavam as tropas.
De acôrdo com uma ordem

recente do Departamento de
Guerra, os combates simula
dos aumentaram muito de
realismo, com a introdução de
munição verdadeira, para a

costumar as tropas às condi
ções de guerra da atualidade.

Dôres nas Costas
Synonimo de

Disturbios Renaes
Milhares de homens e mulheres

que se queixam de rheumatismo
ou de dôres chronicas nas costas
soffrem, de facto, dos rins, sem
o saber. Centenas de soffredores
gastam dinheiro com remedios
inuteis, porque não comprehen
dem que o unico remedio que os

póde ajudar deve actuar directa
mente sobre os rins e auxilial-os
a libertar o sangue das impurezas
e substancias toxicas que são

a causa dos padecimentos que supportam.
O tratamento do rheumatismo, das dôres chronicas nas costas e das

dôres nas juntas deve começar por fazer voltar os rins á sua acção
revigorante, e é por esse motivo que o afamado remedio Pílulas
De Wítt tem obtido tanto exito na eliminação das dôres e dos
soffrimentos.
As Pilulas De Witt não encerram mysterio algum. O seu modo

de usar'está claramente impresso em cada caixa e qualquer
pharmaceutico lhe dirá como são efficazes. 24 horas depois da
primeira dose verificará V. S. que já começou o seu effeito re

vigorante, recuperando a sua saude por intermedio dos seus rins.
As Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga podem ser tomadas

em qualquer occasião por homens e mulheres, velhos e moços, até
mesmo pelas pessoas muito fracas. São um remedio especificamente
para os rins; não são purgativas. Porque continuar a soffrer
quando as Pilulas De Witt estão ahi para trazer-lhe allivio?
Compre um vidro hoje mesme e acabe com as suas dôres, recon
quistanto saude, força e vigor.

Pilulas DE.WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, enfermidades produzidas

por excesso de acido urico.

Companhia Telefônica Catarinense
Convocamos 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. 3 \1.-3

I

,I
I
I v. S. procura representçóes 1

Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de %5
anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

OFA Organizacão
de vendas
da FábricaI.

I Ofertas à Caixa 3097, São Paulo

PA QUEDA
COMBATA A (AS A

CABELOS BRA�C05l o�
COM

�M
.�!������� ��!f

AVISO AO POVO CATARIHENSE
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
Saldas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
. A�cn!e em Florianopolis: MARIO MOURA

,PRAÇA lfl DE NOVEMBROI

a saude com ENO! Tenha
sempre à mão o saboroso
ENO para evitar enxaquecas,
distúrbios estomacais, etc.
Em tres tamanhos, ao alcance
de todos.
Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

VENDE-SE
Uma máquina de costura

"Singer", 3 gavetas, último tipo,
nova, com caixa de peças para
diferentes trabalhos, pelo preço
de 1 :200$000. Ver e tratar à
Rua Fernando Machado, 64.

5 vs. - 3

Pessoas capazes IImportante companhia com matriz em S. Paulo. aceita
representantes em toda e qualquer parte do país, podendo
ser em cidades, distritos, -vílas, fazendas ou nucleos colo
níaís, para trabalhar em negocio original, lucrativo, bones
to e. Iacll. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re
muneração ótima para cargo de íuturo. Escreva pedindo
esclarecimentos á CAIXA 1696,-SÃO PAULO.
--------------------------,---------------------------

Avançam quatro colunas japonesas
se acredita - na mão dos japone
ses, mas as forças britânicas perma
necem entre os principais campos
pcí rol if'cros e o grosso das forças
japonesas.
Afirma-se, aqui, que os ingleses

estão contendo uma coluna japone
sa, que está exercendo pressão sobre
Tanngdwingi, mas há duas outras
concentrações inimigas, mais a cés
te, levan tando a possibilidade de
outra das manobras de envolvimen
to familiares dos invasores.
No extremo oriental da linha, os

chineses - ao que se informa - se
mantêm firmes ao longo do rio Si
tang, 30 milhas ao norte de Tuon
goo, a despeito de o ataque japonês
ter o apoio da aviação e da artilha
ria.

Londres, 15 (De Drew Middleton,
da Associated Prcss) - Ouatro co
lunas japonesas se lançal:�lll contra
as linhas britânicas na Birmânia,
esforçando-se por quebrar a resis
tência aliada e firmar o flanco oci
dental japonês ali, para possível des
cida para a bacia do Ganges, na Ín
dia, antes que a estação das mon

ções comece, em maio próximo.
O comunicado britânico da Bir

mânia informa que uma coluna ja
ponesa está avançando peja estrada
de rodagem principal, partindo de
Sinhaungwe, 70 milhas ao norte de
Pr-orne, 55 milhas ao sul de Yenan
Yaung e dos seus campos petrolí
feros.

O pequeno campo petrolífero a
a oeste de Alanmye já está ..:_ ao que

AGORA 2 VEZES POR SEMANA
FLORIANOPOLIS - PORTO ALEGRE
Partidas: Terças e Sextas-feiras

BLUMENAU-CURITIBA-S. PAULO·RIO DE JANEIRO
Partidas: Quartas-feiras e Sábados

Informações:
SERVIÇOS AEHEOS CONDOR LTDA.

Agentes: Machado & Cia. Rua João Pinto, 5
FLORIANOPOLIS

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.-8
Of'11. __1I:IaI• ..:_..�_ "'i! &iUIZU

I JOSÉ PHILlPPI e SENHORA Iparticipam a seus paren
tes e pessoas amigas o

Chácara nascimento de sua

I primogênita. IVende-se urna, com case. e Fpolis .. 8 -lj - 19'-2 .

garaje, em local aprazível, ;o.. ....._ .. �

com água corrente, luz elé·
trlca e esgôto. sita à Praia 1 •

do Meio lCoqueiros) Facili
ta-se metade do pagamento.
Informações com o sr. Zaní
ni, rua Tiradentes, 8.

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

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

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Bíachuelo. %lt .- A
RIO DE JANEIRO

A
SelA 1'tO'�IA ID��ILt:U......,..

I Siga a voz da experi- tia contra certos soírímen
encic. Faca o que têm tos que periódicamente
feito milhares de Senho- afligem a mulher em
ras, que devem sua saude todas as fases da vida _

normalizada e livre de na puberdade, na idade
contratempos ao grande adulta. na idade crítica.
remédio A Saude da A Saude da Mulher
Mulher. Regulador. tôni- é o remédio que traz no

co, anti-doloroso, A Saude nome o resumo de suas'
da Mulher é uma garan- virtudes.

. .

iE .... 'Jí.uQl!!,."'·i'fl'fi'UerM!l1'J'!P"iIíS!

, ."1i'

5 vS.-S

12vS10

MALAS PERDIDAS
Gratifica-se 8. quem achar .

e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercílio Luz ao r'osto de Con
trôle Policial de Aririú

15v.-14
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

ar. Luiz Soares Ventura, na

Diretoria de Obras Públicas.
lSvs.-] 1

Izid de Sousa Outra e
Almerinda de Lima Dutra
uartícínam a seus parentes e
amigos o noivado de sua f.lha

ENEDlNA com o sr.

R)\.NATO RILLA.
Sambaqui. 5-%-9%2.

Organízução de esorltas=-In-s

Ipeçõesperiódicas:Verificação
de balanços (e atestado) As-I
slstêncía contábil em geral.

IProcure a Organlz ção co- � ...__
.

mercial Catarinense.· Svs.-3

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

......... reb II'II!!; ;: ......
..... 8iaaplea.. grippes. NU' id6ec. ...
escarre. saagulneos. peHOI cestas, 0.....
• Ir....-z. gerei, lalt ppetlle CONTRAT�
........dt• .aa.e "'reIco� lIàG anc.cIIa.'••
.. I.... do. tubercale••• teta.acto • cea .
COIITRATOSSE .. recebeu mam .. 24000 tade.....
.'11,... Toaha.. culdado!�N....� ......
...... CONTII_TOSSE. q_. hera te. __ II
..... Crtm••1I V_h _

•

Grande comboio chega
felizmente a MurmansqueLondres, 15 (R.) - Um A propósito dos comboios na-

grande comboio de navios brí- vais britânicos do Ártico foi
tânícos, norte-americanos e assinalado que os alemães' tam
holandeses, escoltados por va- bém se têm visto na contingên
sos de guerra da marinha real, cia de abastecer as suas fôr
com a cooperação de unidades ças por mar, malogrando to-

�a esquadra soviética, chegou. ri
.

'

.

a base russa de Murmansque. da, :a, <{uanto .ao seu .0bJetIvo,
O comboio trazia tanques, devido a sua mcapacIda�e de
aviões e material bélico de to- manter abertas essas lmhas
da a espécie, procedente da de comunicações. Não o_bstan
Grã Bretanha. te �s recentes declaraçoes do
Esta notícia veio a público, almirante Raeder, de que se

pouco depois de o alto coman- riam efetuados ataques ainda
do alemão ter alegado, de Ber- mais violentos aos comboios
lim, que a "Luftwaffe" atacara britânicos nas linhas de abas
as instalações portuárias de tec�mento para a Rússia, a

Murmansque, com bons resul- Grã-Bretanha, como sempre,
tados. "entrega suas mercadorias".

com

_- P�ITORAl D[a�'J

ANG[O P[LOT�Nü[
[ O RI;M[DIO INDI[ADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS

Na Caplt.ah
Ano .......••..

Semestre •••••.

Trimestre ••••••

Mêa ••••••••••••

No Interlors
Ano ..••..••••••

Semestre ..••••.

Trimestre ..••••

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí-

lliza
pelos conceitos emitidos

,!li; nos artigos assinados
'W �

SanouenalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.
/ TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperldos,
Esgotados, Anêmicos, Mã.s
que criam Magrol, Criança.
raquíticas, receberão I toni-
ficação glr.1 do organi,mo

com o

Sa n OU e n o I
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
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Informações na

redação do ESTADO.
194 v-12

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, 1 vol
tímetro, 1 regulador de en

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

primento; 4 mancais para
transmissão, etc.etc. - In
formações na redação do
ESTADO. 15vs13

Chácara
Vende-Ele uma chácara, com
fundos para u mar, na estra
da geral dos Barreiros.
rntormações Da Redação do
»Estado». 20vs· 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. Ar! Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

No Estreito

•••••••••••••••••••••••••••e•••••••••

I e80AS I• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
Im GIl

e encontradas nos balcões da •
• •

i Casa SANTA BOSA i• •
• Diáriamente recebemos novidades e
•• •

I: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
'8. •
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-----------------------------------------------------------------------------

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

Todos os rádios têm alcance mundial

I
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA - Gladíator 5 val v. 530$

I R IA\lJJJ.\ 7 valv. 593$, para pilhas 500$, paraGLADJATO I!9A acumulador 700$.

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

Sub-Agente em Laguno, Tubarão. Itajaí, IBlumenau e Lncres.
I------�_�--�.. ���._�-�--�.�-�����_�����I

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ACIONISTAS

O Doutor Osmundo Wanderley
da Nóbrega, Juiz de Direito da 1".
Vara da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na forma
da lei etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal virem, ou dele conhecimento ti
verem que, nos autos de ação "Or
dinária" movida pelo Estado de
Santa Catarina contra a Cia. Porto
de São Francisco do Sul, proferiu o

seguinte despacho: "Em face do pe
dido do liquidante, determino a con

vocação da assembléia geral a que
se refere o art. 140, n. 4°, do Dec.
Lei n. 2.627, de 26 de setembro de
1940, para o dia 24 do corrente, às
14 horas, na sala das audiências
dêste Juizo. A convocação dos acio
nistas deverá ser feita de conformi
dade com o art. 88 e §§ do citado
Dec. Lei. As demais questões susci
tadas pelo liquidante serão oportu
namente apreciadas (art. 663 do
Cod. de Processo Civil). Intimem
se. Fpclis, 13-4-942. (Ass.) O. Nobre
ga". E, para que chegue ao conhe
cimento de todos mandou expedir o
presente edital que será publicado
pelo "Diário Oficial" e jornal "O
Estado", na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Florianó
polis, aos quatorze dias do mês de
abril do ano de mil novecentos e
quarenta e dois. Eu, Hygino Luiz
Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. Se
los a final. (Ass.) Osmundo Wan
derley da Nobrega, Juiz de Direito
da la. Vara.
Está conforme.

Companhia II[ Aliança �a Baia»

Moléstiae dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, os rins, as nefrltea, areias, cólicas renais; aumenta as
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hidropsías, ralta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrto-escterose.

Remédio das senhoras
• E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde
perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovArios, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especíttco

contra hídropetas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artérias, bronquite asmática;

sifllls e reumatismo, lesões, cansaço, unnas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e Inchações.
Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, peruas fracas,
língua suja. Para a neurastenia, o desãntmo e a dispepsia, a
convalescença 6 rapida.

Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada DaS moléstias do sangue. amus,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações. Ierl
das, CAncros, eserõtutas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, .tontttca e engorda.
Depositarias: todas as drogaria li de Silo Paulo e Rio.

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

TOSSES
nocturnasAtalham-se promptamente friccio

nando o pescoço e o peito com este
agradável unguento vaporizante.Uma applicação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasi sempre, um

.,"" accesso nocturno.
�."•.
:to

..

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

Fundad8 em 1810 Side: BAIA
Seguros rerrestres e Marítim.o�

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em sua toílette íntima somente o MEIGYPAN, de

grande poder híglenlco. contra mo'és-las c: n 'egíosas
suspenas, Irritações vl!gloais, corrimentos, molés
tiSEI utero-veginaís, ll1eftites e toda sorte de doenças
1 !CI!!S e grende prese rTl1t1Yo. Drozerte Pe checo, Rio. Madeiras de

Pinho
Vendem-se para
construções e
serrarias

Tratar à Rua João Pinto
n. 5 (sob.)

FLORIANÓPOLIS

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
,. 3.929.719:000$000

28.35R·717$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000,

EQIIAL

I
Diretores:

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

O Doutor Marcitír, João da Silva
Medeiros, J lllZ Sunsututo, em
exercrcio do cargo de JUIZ de Di
rerto da Comarca de 'I'ijucas, Es
tado .de Santa Catarrna, na forma
<la Ier, etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal com o prazo de vinte dias, vi
rem, ou dêre conhecimento tiverem
que, no dia 22 do corrente s 11 ho
ras, à frente do edificio d� Prefeitu
ra Municipal, à rua Santa Catarina o

pcrteír-o dOs. auditorios deste jui�o,[rara a púhlico pregão de venda e
arrematação a quem mais der e
maior lanço oferecer, sôbre a res
pectIva avaliação, o seguinte: Um
te�.reno, lote n. 4 da linha TrintaHéis, em Nova Trento desta comar
ca, com a área de 271.098m2 extre
mando ao Oeste com o Ribeirão' aLeste com Carlos Minatí ; ao No�te
com. Ang.ela Montuani, e ao Sul com
Ma.rIa Pifer Belleti, avaliados por
qUI.nh�ntos mil réis (500$000). Es
te imóvel vai a praça para pagamento de custas e imposto do in
v.entário do espólio de Dante More
h. 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!!el�� ,

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS LOBO &
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caixa postal 19-- TeleIJhoIU1083-End. Tel. c ALLlANÇA,

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

12 mezes de estudos. Mensalidade míntms. J:'reciso de agentes e re

presentantes em todas 8S cidades, Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trelano n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlücado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE 1a. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
E:\1PRESTA ESPECIALMENTE A AGRlCULTORES
Emprestimos -- Descontos - Cobranças

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

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

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

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

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais, Estaduais e MUDÍcipaÍ6.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I I Dlguus '·Icaram acovardados Importantes A «invasão» do Rio de JaneiroEcos e Notícías N. . . . conversações ��:à�e�� -!�:�-�!�r��:1�! ��r���l's�,:;e���:��s���:"�
MUitos, porem, contInuam agindo realizar-se-á hoje, aquí, impor- �!fx��ft���!e��aa� ���t�!Os��

tante exercício de transporte ra de Lajes.
de automóvel num perC1,;iXSO Mangaratiba já se encontra
de 120 quilômetros, do qual seriamente ameaçada, temen
participará, pela primeira vez do-se que os vermelhos tentem
no Brasil, o Grupo de Automó- novos desembarques na região
vel de Transporte, trabalhan- de Sepetiba.
do dentro de uma sítuaçêo tá-
tica, conduzindo tropa com As tropas azuis são encarre-

efetivo de guerra. gadas de defender a cidade e

O comboio de automóvel se- marcham contra o invasor,
rá protegido por elementos da afim de repelí-Io.
artilharia anti-aérea, que tra- A invasão da cidade e a ação
balharão contra os ataques da defesa serão assistidas pelo
dos aviões inimigos, represen- ministro da Guerra e pelo ge
tados por duas esquadrilhas neral Newton Ca:ralcanti, ��ém
do Regimento de Aviação. de outras autoridades milita
A situação tática constará : res.

o Interventor Federal no
Estado convida as auto
ridades eclesiásticas, civís

e militares, imprensa e povo para a conferência
que o dr. Ivo d'Aquino, Secretário do Interior e

Londres, 16 (United) - O Justiça, fará, no dia 19 do corrente, às 20 horas,
conselheiro de Roosevelt, Har- no Teatro Alvaro de Carvalho, sobre a personalidade
ry Hopkins, conferenciou lon- do Presidente Getúlio Vargas.

�:���:l�'�{s��te:�i��� � e�:��:�� - =nm---= ....fi_

....
"" .. 'E

Ilnste.tuto Brasil-vista teve lugar na embaixa-

V�d S I��mde��e��;:d��p������f�r�:o�: I a ena
A p-rEopso,tsl.8todOdSa pasUsang!!Od�ao embaixador russo o pro-

gresso das conversações an- Dia Panamericano, os srs. desem-
glo-norte-americanas, relacio- amversaríoss bargador Gil Costa e prof. J. Ro-
Dadas com os planos militares Fez anos. ontem a veneranda berto Moreira, respectivamente,
dos Aliados. senhora d. Clotilde Taulois, presidente e secretário geral do

viuva do nosso saudoso conter- Instituto Brasil-Estados Unidos,
rãneo sr. gral. Pedro Taulois e desta capital, enviaram os três

pessoa mui benquista por seus telegramas abaixo -

dotes de coração e de espírito. Ao presidente Getúlio Vargas,
Rio: "Dia em que Brasil festeja

Fazem anos hoje: data gloriosa consagrada ideais
A exma. sra. d. Edite Gama panamericanistas nos é grato,

Ramos, esposa do sr. Celso Ra- exprimindo pensamento consó
mos, agente da Cia. de Nave- cios Instituto Brasil-Estados
gação Costeira; Unidos, de Santa Catarina, ma-

- a exma. sra. d. Nair Ribas nifestar a Vossa Excelência, su-

Zimmer; premo e iluminado guia da nação,
o jovem Maurílio Fernan- a nossa absoluta solidariedade,

na convicção em que estamos
viuva Enedina certos de que em Vossa Excelên

cia se encarnam, neste momen

to, as aspirações nacionais assim
como todas que partem do cora
ção dos povos das Américas".
Ao .sr. embaixador Gefferson

Caffery, Rio: "Instituto Brasil
Estados Unidos, de Santa Cata
rina, no dia consagrado à exal
tação ideais panamericanistas,
sente-se jubiloso em manifestar
a Vossa Excelência a sua entu
siástica solidariedade, em vir
tude de estarem certos os seus

associados que trabalham pela
mais velha das causas: a gran
deza da Pátria de Roosevelt, o

que vale dizer - a da Pátria
que tem como orientador seguro
e esclarecido o Presidente Getú
lio Vargas".

Ao chanc.eler Osvaldo Aranha,
Rio: "A Vossa Excelência, leader
admirador da confraternização
panamericana e cuja figura se

agiganta à medida que os acon

tecimentos se tornam mais rapi
damente sombrios, as saudações
do Instituto Brasil-Estados Uni
dos de Santa Catarina, no dia
em que se reafirmam os votos
de todas as Américas para que
elas varram do mundo as ban
deiras negras dos piratas do Eixo.

Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 111

Comemorando o aniversário S. Paulo, 16 - As medidas

I
elementos suspeitos. Uma car-

natalício de s. excia.v- o preso policiais desarticularam a ação ta dirigida a Teiji-Kazama,Getúlio Vargas, será inaugurado, dos "eixistas", ficando alguns pretendendo tratar dos assun-no dia 21 de abril, em Rodeio, o t
. .

O acovardados e outros desespe- I tos da lavoura, ermma dizen-
Gru�o Escolar", svaldo

. C�uz:', rançados. Muitos, entretanto, do: "Acabo esta, afim de dese
ato esse que tera a assistência

reagruparam-se, adotando no-I jar que o senhor espere umdo sr. Interven�or Federal. va tática, com métodos sutís dia luminoso, fazendo conta
Além da nova associação de I e aperfeiçoados. Entre os pro

-I
na plantação".

senhoras espíritas, denominada cessas adotados após a reartí- Outra missiva endereçada a

"BERÇO DE JESÚS", anexa ao culação, figura a expedição de

I
Junichi Kun.abe, padrinho do

Centro Espírita" Amor e Humil- cartas pelos correios. remetente, diz: "A Inglaterra
dade do Apóstolo", está fun- Em diligência bem sucedida, e os Estados Unidos ajudaram
cionando, alí e agora em plêna foram apreendidas centenas bastante o Brasil, e êste, em

atividade, a Assistência aos En- de missivas expedidas pelo ja- paga, começou a apertar os [a
fermos, associação também, a ponês Chumdo-Omí, residente poneses. Precisamos aguentar,
cargo de senhoras espíritas, filia- na localidade de Alvares Ma- pois, quando acabar a guerra,
das ao mesmo Centro. chado, endereçadas a diversos veremos".
Essa agremiação cristã, que

não recebe subvenção de espécie
alguma e que vive dos recursos
de corações abnegados, está dis
tribuindo, semanalmente, donati
vos em dinheiro e gêneros aos

pobres por ela!:socorridos. As
distribuições são feitas às quar
tas e sábados de. cada semana,
após as visitas a domicílios fei
tas semanalmente pelas senhoras
componentes da diretoria de tão
útil associação.
Conta, assim, o Centro Espí

rita "Amor e Humildade do
Apóstolo", presentemente, com
duas associações de assistência
social, que vêm desenvolvendo
trabalho silencioso, mas, cujos
frutos, já são bem apreciáveis. Rio, 16 - O Centro Acadêmico Evaristo Veiga, da Faculda-
Em viagem ;elo norte, en-

\ de de Direito de �ite�ó�, con�i�erando a. �ecessidade �a prepar�ç�o
contram-se no Recife os médicos moral da populaçao cIVIl, solicitou ao mimstro da Justiça perrmssao
americanos John Long, Anthony para que, nas praças públicas, nos teatros e nos estabelecimentos de
Denov�n, _especialistas em reste, ensino se realizem reuniões destinadas a proclamar ao povo o pe
os qua:s .

sao �compan�ados pelo rigo que nos ameaca, esclarecendo a população sôbre a realidade
sr. Mano Pinotti, diretor do

'

Serviço Nacional de Peste. do momento que atravessamos.
.

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tuffi Amin & Irmão

Que o povo veja o perigo!

A derretida carta de Hilda
A voz do Fübrer mata-lhe a fome•.•

O Mmistro do Trabalho de
clarou que no Ministério do Tra
balho estão isentos do imposto
sindical os professores públicos.
Acha-se à ve�da desde o dia 61o livro "Exército Alemão", pu

blicação oficial do alto comando
germânico, traduzido pelo tenen
te-coronel Leony Oliveira Ma
chado e prefaciado pelo general
Góis Monteiro. Trata-se de uma

exposição geral da organização
do exército alemão e seus mo

dernos métodos.
*

O consultor jurídico do Minis-
tério do Trabalho, respondendo
a consulta do Departamento Na
cional de Educação, relativa à
situação dos professores em face
da lei de acidentes do trabalho,
opinou que os mesmos devem
ser segurados pelos empregado-

Comunicam de Curitiba que a de homem".
"Gazeta do Povo" continúa pu- Outro trecho da carta diz: "Meu
blicando documentos fornecidos marido está inconsolável, tão louge
pelo delegado da Ordem PoIítica da párria ; mas, mesmo longe da
e Social, sôbre as atividades na- pátria, os alemães podem servir em

zistas. Entre êles se destaca. uma alguma coisa, como interferindo na

carta de Hilda Kruger Caeser, imprensa contra mentiras e asse

natural de Curitiba (cujo esposo, gurando o comércio com a Alema
Gustavo Caeser, foi preso e está nha. Dustin (refere-se a Dustin Hof
atualmente na Casa de Detenção), fmann, brasileiro, reservista, seu

carta essa dirigida alise Beck, re- filho) trabalha desde o dia 11 no

sidente na Alemanha. consulado alemão, na secção de
A missiva fala em vitórias da imprensa. Eles pôs, assim, as suas

Alemanha e no prazer dos germâ- forças à disposição da Alemanha,
nicos simpatizantes ao ouvirem a! pois a imprensa é a melhor arma

rádio de Berlim, dizendo: "Quan- contra a calúnia e a barbaridade do
do fala o fuehrer, todos ficamos inimigo. Dustin é tão alemão, que o

sentados, deixando passar a hora seu maior desejo é ir à Alemanha,
do almoço. Ninguém se lembra da afim de construir o seu futuro. E
fome e da sêde. Todos escutam com eu seguro o polegar para que êsse
devoção as palavras do nosso gran- desejo se realize".

res.

A Alemanha maltrata prisioneiros*

Hoje haverá sessão doutriná-
ria no C. Espírita "José de Londres, 16 (Reuters) - Os sofrimentos que vêm sendo

infligidos aos prisioneiros russos na Alemanha provocou o se

guinte protesto parlamentar, por parte de sír Waldron Smiths,
do partido conservador: "Esta Casa deseja manifestar sua

profunda simpatia pelos prisioneiros de guerra russos que se

encontram na Alemanha e solicita ao govêrno que tome to
das as medidas possíveis e praticáveis para que lhes seja for
necido, através da Cruz Vermelha, todo o auxílio que lhes
possa proporcionar conforto. Pede, ainda, que o govêrno ame

ricano seja convidado a cooperar".

Nazaré".
•

Por ato do sr Interventor
Federal foram transferidas as

escolas mi:x.tas de Morreres e

Espraiado para as localidades de
Ultimo Rio e Alto Rio das Pe
dras, respectivamente.

*
Foi designado o sr. Ari N.

Lentz, chefe da Secção de Con
tabilidade da Prefeitura Muni
cipal, para substituir o diretor
da Fazenda Municipal, enquan
to durarem as térias que lhe
foram concedidas.

.

H. Hopkins

A FALTA DE FÓSFORO
NO ORGANISMO

Passam-se em nosso corpo fenôme
nos maravilhosos que a ciência pro
cura desvendar e explicar. Nos livros
elementares estuda-se a função diges
tiva, a circulatória, a respiratória,
etc. Só em livros médicos são estuda
das certas funções complexas de
transcendente importància, como se

ja a qulmíco cios tiumores. Segundo
o estado de equilíbrio ou deseqnilí
brio dos humores, o indivíduo apre
senta-se respectivamente em estado
normal ou anormal. A's vezes o dese
quilíbrio cone por conta da falta de
um elemento indispensável, como o

fósforo que tem um papel importan
tíssimo como atívador do metabolis
mo,
A falta de fósforo denuncia-se pela

fraqueza, desanimo, cansaço, nervo

sismo, palpitações e ansiedade. Basta
restabelecer o equilíbrio químico dos
humores por meio de um preparado
de fósforo, por exemplo o Tonofosfan,
para que desapareçam, como por en

canto, todas as manifestações 11101'
bidas. Com duas ou três injeções
voltam as disposições gerais do orga
nlsrno e o contentamento de viver.

SINDIChLIZAÇAO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari
nense.

Curso de medicina e

enfermagem de. guerra
Rio, 16 (C. P.) - Informam

da Baía que o corpo docente da
Faculdade de Medicina daque
la capital, de comum acôrdo
com a direção do referido esta
belecimento, acaba de instituir
dois importantes cursos, que
começarão a ser ministrados
dentro de poucos dias.âsses cur
sos são de especialização da Me
dicina de Guerra e Enferma
gem, destinados respectívamen
te, a médicos, senhoras e senho
ritas.
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
- FONE 1602 - FONE 1581 - FONE 1581 -

Cartazes do
Segundo aviso do Pôsto de

Fiscalização de Caça e Pesca
dêste Estado os caçadores, en

quanto não foram postos em

circulação os selos ePró-Fáuna»,
deverão, em seu interesse, re

colher à Alfândega e Coletorias
federais a importância de 20$200
em selos por verba-pró-fáuna,
para pagamento da licença de
caça do corrente ano.

Após o recolhimento da cita
da importância, o interessado
deverá apresentar a êste posto
uma das vias comprovantes do
aludido recolhimento, acorspa
nhadas da licença de armas e

de 2 fotografias, 3 x 4.

A's 7,30 horas A's 5, 7 e 9 horas

Não se pode enganar A melodia da
a mulher Broadway de 1940

Com Lucille Ball
Com Fred Astaire e Eleanro

Powell

Complemento nacíonal D.F.B.
Natural

Ouando a esposa está
ausente - Comédia

Preços: 1$5uo e 1$000
Livre de Censura

Complemento nacional D.F.B.
A voz do mundo (Atualidades)

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

_ ..-

Exijam o Sabão

,� I SE
d. WETZEL &;

dia.
A's 7,30 horas

10 Peter Lorre em

O homem dos olhos
esbugalhados

20 Início do super-seriado:
O grande mistério aéreo

(Tailspin Tommy)
C0m Noah Beery Jr. e Jean

Rogers
Complemento nacional D.F.B.
Preços: 1 $500 e 1 $100

Imp. até J.! anos

CONVITE

des;

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

a exma.

Formiga;
- a sta. Adelina Machado.

Nascimentos:
Pelo advento de seu primogê

nito, Décio, está em festas o lar
do abalizado clínico conterrâneo
sr. dr. Joaquim Madeira Neves
e de sua esposa, d. Cacilda
Rittzmann Neves.

Clubes:
Dia 19 do corrente, domingo,

o simpático grêmio social "Can
tista R. F. Clube realizará ani
mada "soirêe", com início às 18
horas.

Associação Cultural «Lulz Delfino»
Assembléia Geral

De orde.m do sr. Presiden
te convido os srs. associados
para assistirem à Assembléia
Geral que se realizará no

dia 18 do corrente, às 19,30,
na séde da A. C. «Luiz Del
fina», afim de serem trata
dos assuntos de grande im
portância.
Florianópolis, IS de abril

de 1942.
Orlg Andrezzo

Secretário - Interino

__ .. -

----------

«EXCESSIVAMENTE CiRAVE»
Londres, 16 (A. P.) - Nos

círculos bem informados se de
clara que a Inglaterra conside
ra como excessivamente grave
a volta de Pierre Laval para os
conselhos governamentais de
Vichí.

Dr. J. MADEIRA NEVES e

ICACILDA RITTZMANN
NEVES

têm o prazer de participar a
seus parentes e amigos o nas-

II
cimento de seu primogênito

'DÉCIO
Fpolis., 13-/J-9lt2.

RIGOROSAS BUSCAS
Fortaleza, 16 - A polícia

realizou rigorosas buscas nos
conventos de frades alemães
desta capital, de Caníndé e de
Tianguá, e também na resí
dencia do antigo chefe inte
gralista de Canindé.250 3 v.-l

I."I
(Marca registrada) C),.&Ã� .V'�C(�. . '.

[ lPtt1AyDA.O(

CIA.=Joinvill.
POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


