
Para comprar os pregos do -caixão de
.

_ .

LONDRES, 23 (REUTERS) -- ENTRE AS SU.BSCRICÕES DESTINADAS A A N G R-' A
FUNDOS PARA A MANUTENÇÃO DO JORNAL "VOZ DÓS BELGAS", PUBLICADO NA BÉt;"6
CA OCUPADA, FIGURAM 20 FRANCOS, CUJO DOADOR FEZ QUESTÃO DE QUE FOSSEM

GUARDADOS "PARA COMPRA DOS PREGOS DO CAIXÃO DE HITLER".
Depois da primavera,

o verão aaa

Caspa?
LHOSA!

Reata o Chile suas relações
com dois governos no exilio

Londres, 23' (Reuters) -

Anuncia-se que o govêrno do
Chile resolveu reatar relações
diplomáticas com os governos
da Grécia e Jugoslávia, em

Londres, nomeando o conse

lheiro da embaixada do Chile,
sr. Subercasseaux, como encar

regado de negócios, o qual já
teve comunicação telegráfica
de sua designação, devendo as

sumir suas novas funções logo
que receba as credenciais ne

cessárias. Ambos os governos
aliados já manifestaram sua

satisfação pela solução do Chi
le.

Os alemães mudam
de tática

Londres, 23 (A. P.) - A
Rádio de Moscou, divulgando
um despacho procedente da
frente meridional, informou
que o alto comando alemão
abandonou, na Ucrânia, a tá
tica de atacar em massa com

as forças blindadas e, em seu

lugar, emprega pequenas uni
dades de "tanks", procurando
apoderar-se de pequenas loca
lidades.

Nos demais pontos os "tan
ks" são dissimulados como ca
sas e são empregados como

fortificações. A informação a
crescentava que, apesar dessas
precauções alemãs, foram des
truidos pelo menos 125 "tan
ks" inimigos em 2 meses, num
só setor.

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, 'estaduais e munici
pais: Procure a Organização
Comercial Catarinense.

Pé'ain vai descansar
Londres, 23 (U. P.) - A rá

dio de Moscou retransmitiu
uma informação procedente
de Berna, segundo a qual cir
cula com insistência o boato
de que o marechal Pétain se

afastará das atividades nolítí
cas para "descansar" ê que
transferirá todo O poder ao sr.
Pierre LavaI.

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

N. 852 IANO XXVII Florianópolis -Quinta-feira, 23 !le P bril de 1942

AS «TORTURAS» DE HITLER
I

Conflito em torno de
um sino aaa

Cuibichev, 23 (A. P.) - Os
russos mantêm a brecha aber
ta nas linhas alemãs, mas é
difícil realizar manobra de
flanco, em vista da concentra
ção de forças, que têm de en
frentar.
A lama dificulta, por outro

lado, as operações, que ainda
não são batalhas em grande
escala, mas ferozes e rápidos
ataques e contra-ataques. IAcredita-se, aquí, - e essa

crença se apoia nas declara
ções dos prisioneiros alemães,
- que a ofensiva da primave
ra de Hitler póde-se resolver
em operações de verão.
Entretanto, grandes massas

de reservas alemãs da prima- Londres, 22 (Reuters) -- O general Diettmar, porta-voz do
vera e grande quantidade de

I alto
comando alemão, pronunciou um discurso radiofônico,

equipamento têm sido nota- dirigido ao povo germânico, no qual advertia os alemães da
das praticamente por toda vastíssima tarefa que o exército alemão está para realtzar. O

parte, estando os transportes pretexto para êsse discurso foi uma mensagem de felicitações
alemães a trazer novas reser- enviada a Hitler por ocasião do seu 53° aníversárro.
vas e novos equipamentos, a- "As forças russas", declarou o general, "são hoje ainda

pesar das pesadas perdas in- maiores do que as dos exércitos aliados reunidos na frente ocí

fligidas ao adversário pelos so- dental, na guerra de 1914. A sua reserva de potencial huma
vietes. no é titânica. A sua produção bélica é de proporções tais, que

a imaginação dificilmente avalia. Devemos compreender tudo
LOÇÃO l\'IARAVI· isso. O inverno russo veio cedo. E fomos apanhados de sur

presa. O nosso alto comando pensou em efetuar uma retirada
até as antigas fronteiras, considerando que a terra russa de
vastada apresentava uma barreira entre nós e o inimigo.
Nessa situacão nunca dantes presenciada, nessa hora perigo
sa, Hitler a�su�iu o comando supremo. Decidiu manter as po

sições, a todo custo. Tinha de ser cruel contra aqueles que
amava - os exércitos alemães. Mas tinha razão. O sofrimen
to dos nossos exércitos ultrapassa a imaginação. O frio au

mentou as nossas perdas sangrentas. Mas as nossas tropas
não foram aniquiladas. Hitler, sozinho, enfrentou as respon
sabilidades. Temos de compreender tudo isso, se quisermos
avaliar o que Hitler atravessou, como foi grande a sua ener

gia, e as torturas e dúvidas que teve de sofrer".

Guaxupé, 23 (D. N.) -- Cu
rioso conflito de propriedade
vai ser decidido pela justiça
local. Trata-se, nem mais nem

menos, da posse e uso de um
sino tradicional, instalado há
longos anos nesta cidade, e

que anunciava à população a

hora do almoço e do jantar, A
antiga proprietária do hotel
diz ser de sua propriedade o

sino, mas a arrendatária atual
do estabelecímento contesta
essa, pretensão. Agora, entre
tanto, uma firma comercial,
que adquiriu o prédio do hotel,
alega que o sonoro instrumen
to lhe pertence, por direito e

de fato. Não tendo sido possí
vel chegar a acôrdo, a pendên
cia vai ser dicidida pela [ustí

e da Austrália, que haviam si- ça ... A esta caberá dizer, "úl
do discutidos em Londres, exí- tima ratio", a quem "toca" o
gíam grandes quantidades de sino.
navios e a reunião de todos os
'navios das nações unidas.
Asseverou que havia necessi

dade vital de encurtar as rotas
marítimas, a-fim-de conseguir
o máximo rendimento de todos
os navios disponíveis, decla
rando que as nações unidas

eS-1tavam tomando as medidas ne- Rua Vitor Meireles, 26,
cessárias a-fim-de realizar êsse das 17 horas em diante.
objetivo.

O sr. Hopkins expressou
�------

"grande confianca" no modo
pelo qual o programa de cons

trução naval dos Estados Uni
dos estava se processando. A
firmou que a moral do povo
britânico era excelente. "Não
existem problemas morais nem
aquí nem na Grã-Bretanha. Há
trabalho a ser realizado, e ba
talhas a serem travadas - os
canhões têm de ser fabricados
e, depois, empregados contra
o inimigo".
Declarou que depois da sua

última visita a Londres, sete
meses antes, a vida se tornara
mais enérgica e mais durá".
Disse ainda o sr. Hopkins

que o embaixador soviético em
Londres, sr. Maisquy, apresen
tava-se muito otimista sôbre a
resistência das linhas russas.
Acrescentou que a Rússia está
conduzindo a guerra de manei
ra magnífica.
Ao ser perguntado sôbre a mantinham sempre alertas,

possibilidade da invasão da permanecendo dia e noite ao
Grã-Bretanha, o sr. Hopkins lado dos seus canhões e nunca
disse que esta sempre era pos- . sabiam quando a invasão seria
sível, e que os britânicos se I-tentada.

Otimistas e confiantes
as impressões do sr. Hopkins

lDatia trlate, me. am'r?
Tella brollqJdte? E.tiI com b,...e'f
111 lei de NO.IO 8eRlloft I loi_a·l\llm·m_!teIi_ilI!§iM1I!"R_�mlilll-$ilIIb_IiII**_"!J!Il;ilIIIlIii')l!liti.iilL1@iII§-II.. 'aes_·WEM_'!f''ililitilliRill'm&!I'lW_·
86 te n.1Y1l o CONTRAT088•.

Washington, 23 (Reuters)
- "Não devemos subestimar os
nossos inimigos", declarou o
sr. Harry Hapkins aos jornalis
tas, frizando a necessidade da
utilização conjunta dos navios

Harru Hopkins
_____4_-II1II.m,i1111:$IIl*mM_-!l*_� IIAIllI 'IilI__••_Iii±_-.. das nações unidas. "Teren )3

de empregar todos os nossos es

forços para vencer", acrescen
tou.

O sr. Hopkins, após haver
leito as suas primeiras decla
rações ao presidente Roosevelt
a respeito da sua missão a J .on :
dres, bem como a do general
Marshall, acentuou que os pro
blemas concernentes aos abas
tecimentos da Rússia, da China

Imposto de Renda
A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nes

ta Capital, à rua JOã0 Pinto n'' 18, oferece seus serviços a fir
mas, sociedades e pessoas físicas, para o preenchimento de

declarações do imposto de renda, cujo prazo para entrega ex-

pira em 30 do corrente.

Afrouxà O im�ulso inicial �o JapaoNova Iorque, 23 (por Louis

I
com respeito à Inglaterra em I ra ao inimigo na Nova Guiné,

F. Keemle) - (U. P.) - A 1940. Muitos comentaristas em Timor e nas longínquas Fi
ofensiva nipônica no Pacífico acreditam qu.e se _!Iitler tives-lliPinas, �uito. embora em c.er
foi detida ou, pelo menos, per-Ise tentado a invasao da Ingla- ,tas ocasioes t�vessem _pareCIdO
deu a intensidade inicial. A terra em setembro de 1940, haver confusao relativamente

primeira grande arremetida com toda� su�s fôrças, cert�- ao alcar:ce de sua au�ori�::de.
levou os japoneses às portas mente terIa_ triunfado. � Gra- Esclarecidas suas a�rIbUlçO�S,
da Austrália. Tinham executa- Bretanha naq estava entao pre- o general norte-americano nao

do todas as manobras necessá- parada e sua aviação era nu- perdeu tempo na organização
rias para a invasão, compreen- I?ericamente inferior à 8:,lemã. do se� coman��,. designando
dendo o bombardeio de Dar- A medida que se passou o tem- para ISSO os OfICIaIS do Estado
win e outros pontos de defesa po, a Inglaterra, aumentou o Maior.
da costa setentrional e, o que seu poderio e é ela, agora, que •..,r'..,......

-

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

é mais importante, tinham tem a ofensiva no ar e Hitler
reunido na Nova Guiné unida- é que teme a invasão.
des navais e fôrças evidente-

I A Austrália igualmente veio
mente destinadas à invasão. aumentar o seu poderio com

Alí se detiveram, enquanto as a chegada de grandes reforços
nações aliadas tomaram a dos Estados Unidos e particu
ofensiva no ar, fáto que faz larmente com os contínuos eu

pensar se os japoneses não te- vias de aviões, tanto 'de caça
riam perdido a oportunidade. como de bombardeio. O gene
Em tal hipótese, a situação se- ral Mac Arthur, por outro la
ria semelhante à dos alemães do, não deixou de levar a guer-

PU05;PUATAN····7"1:�iNHQ:�rtº�$fltUINTy' I
'1·0'NICO DOs HACOS-É

. '. ANEMICOS
- LAB. PHYMATOSAN-

I>
Mordida por

uma cobra
Vitimada por uma picada de

jararaca, faleceu, em Subida
Central, no distrito de Aquída
bã, a senhorita Benta Sarcela,
de 18 anos de idade. A vítima
era filha do sr. João Sarcela
e da sra. Josefina Sarcela, re
sidentes em Nova Trento.

,'NÃO;ATACA O co RAÇÃO Cabelos brancos �
MARAVILHOSA !

LOÇÃO

A Alem.anha perdeu
LONDRES, 23 (A. P.) .... MUITOS Rf\D{O·OUVINTES, QUE CAPTARAM O DISCURSO PRONUNCIADO PELO MINISTRO DA PROPAGANDA

DO REICH, SR. GOEBBELS, PELA RÁDIO·EMISSORA DE BERLIM, DIZEM QUE AS PALAVRAS DO ORADOR FORAM FREQUENTEMENTE COBER-
TAS POR UMA VóZ MISTERIóSA, QUE JÁ TEM SIDO OUVIDA OUTRAS VEZES, E QUE DIZIA, ENTRE OUTRAS COISAS:

.

"A ALEMANHA JA PERDEU A GUERRA. MILHõES DE ALEMÃES JA FORAM SACRIFICADOS NA FRENTE ORIENTAL. A ALEMANHA
ESTA COM FOME. ABAIXO HITLER!"

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade

Reassumiu a clíníca."

V.-1

OS ITALIANOS ENTRE DOIS
FOGOS

'

Londres (B. N. S.) - O
"Afrika Korps" do general
von Rommel, que se encontra
em operações no Deserto Oci
dental, parece estar agora en

carregado de uma dupla tare
fa: enfrentar os soldados bri
tânicos e empurrar para a lu
ta os italianos", - escreve o

correspondente da Reuters, no

Cairo, depois de explicar que
as forças fascistas, naquela re

gião, foram colocadas, de per
meio, entre ingleses e ale
mães.

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa inegualáveJ, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

EDITALDe ordem superior, levo ao conhecimento dos can
didatos aprovados no concurso realizado nesta Capital,
para auxiliares de Institutos de Previdência, que, nas
agências dêste Instituto do Rio Grande do Sul e Paraná
existem duas vagas em cada uma, para serem preen�chidas, com o ordenado inicial de Rs. 500$000.

O candidato que desejar servir em uma das agências citadas deverá comunicar, por escrito, a esta Agên.
cia, dentro do prazo de cinco dias, informando idade,
estado civíl, filiação e se é reservista.

Florian6polis, 23 de Abril de 1942.
Agência do IPASE em Santa Catarina.

MARIO LACOMBE, Gerente.
Svs.-t--l270

Que se façam ataques constantes!
.
Chicago, 23 (Reuters) - O sr. Alexandre Seversky, dese

nhísta de aeroplano universalmente conhecido, insistiu em que
devem ser bombardeados os pontos vitais do Japão e declarou
que a vitória das nações unidas poderia resultar dos ataques
constantes, em -larga escala, sôbre as ilhas do império japo
nês.

O sr. Seversky expresou a crença de que o bombardeio de
Tóquio e de outros pontos essenciais no Japão devia ser obra
de bombardeiros partidos de porta-aviões.

"O raid inicial - diz o sr. Seversky, forçará, os Japoneses
a tirarem algumas das suas torças aéreas em frentes distan
tes, afim de reforçar a proteção dentro do país. E isso será
vantajoso.

a guerra

. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nos ex':i::=::-Chang-Kai.Chekhá enfermeiras religiosas
Nova Iorque - (Inter-Ame

ricana) - Durante um ataque
aéreo japonês a Loting (China
do Sul), que durou quatro ho
ras, enquanto os aparelhos ini
migos bombardeavam ímpíedo
samente a localidade, a' única
enfermeira que lá havia, Soror I
Mônica Marie Boyle, de na- \

cionalidade norte - americana,
prestou útil cooperação ao úni
co médico, que também lá ha
via, igualmente norte-america
no. O cirurgião, operando sob
o bombardeio, nunca deixou de
ser assistido pela dedicada au
xiliar.
Soror Mônica Marie traba

lha na China desde 1934; é
uma das 240 religiosas de Ma
ryknoll, que se encontram nos
teatros de guerra do Pacífico.

Até O Genio I
Uma Calamidade I

Muitas mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida um ver
dadeiro 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 funciona
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 máu funcionamento dos orgãos útero-ovarianos, a Pouca
Menstruação, as Dôres e Cólicas do Útero e Ovarios, as Mens
truações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, as, Dô
res da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do Utero
congestionado.

I
I

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

�r.

I
DR. RICARDO
GITTSMANN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burkbardt
e E. Kreuter)

Especialista em

('irurgia Gel al»
Alta cirurgia, gyne
eologla (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastlca.
ICcasultorlo 6 rue Trolo-

110, 18 (dae tO lÍa 12, •
d03 1 Ó ri� 16,30) Tele

phc ne - 1.280

I
Resídencía A rua Es
teves Junior I 20. --

Telepbone --- 1.1..,1

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 <Í'3 ! 7 noras.

RESIDENCJA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

Attende a chamados
14

MEDICO
INSTITUTO Dl DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. O;alma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca]

j Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pedíatrls,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnario do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Ctíníca com o
dr. Manoel de Abreu Cam oanarío
São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Univer
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dlagnóstícos das doencas internas
Coração, pulmões, vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias ôsaeas e radtogratías

dentãrtas
Electrocardiografia clinica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardlaoas por meio de traçados

elétrleos.)
.

Metabolismo basal
(Determínação dos dítürblos das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de flsioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-vloíetas,
ralos lnfra-verroelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
1!:xames de sangue para diagnóstico
da sítílls diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urína, [reação de
Asoheín ZQndeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano e
qualquer pesquíza para eíueídação

de diagnóstico.
Rua Fernando Machado. e

Telefone L195
f L ORIANOPOlJS

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE·
SÃO SEBASTIÃO

INDICAOOR
Antônio Moniz-Ide Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORlO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

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

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

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

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

D 'ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,l. NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. IMADEIRA NEVES- médico especialista em

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

C I dierl Pela manhã> das 10 ás 12 horasonsu tas larlamente à tarde: das 15 às 18 horas

Consultórío: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinbo, 23.

Josephina 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.

CLlNKA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidns-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
r». ARMINIO .TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODA ÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consulta.s 20$000 - Operações a combinar

Consultórío: nua João Pinto, 7 -TeL 1461.-Residência 1450

SAVAS LACERDADr.
Oculista d& 'Centro de Saúde e. do Hos�ital de Car���deEx-i.nterno do S:erviço do Professor Le�mdas Ferrelr� e ex-estasíann dos

Senices do dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica Ia cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Oons; Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Rea.; Oonselheíro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

"f. '1 -,","",-

TEMPORADA DE INVERNO

Todos os domingos: - das

9 às 12 horas, cock-tails

dansantes; às 12 horas

almoço na séde social.

l\1ISSA
x. Argêu Ceci

liano da Silva
e filhos con

vidam a seus

parentes e ressoas amigas para
assistirem à missa de 7.0 mês,
que farão rezar no próximo dia
24 (sexta-feira), às 7 horas, na

Igreja de S. Francisco, por alma
de sua saudosa esposa e mãe
Maria Costa da Silva. A todos
que comparecerem, antecipam
agradecimentos. 5 vS.·4

Segundo informa e comenta a brilhante Agência Meridio
nal, que tão patrióticos serviços está prestando nesta hora gra
ve da nacionalidade, um vespertino cearense dos "Diários
Associados" obteve uma entrevista do capitão dos portos do
Ceará, que merece ter a mais ampla divulgação. Aliás, a Agên
cia Meridional tem seguidamente demonstrado como agem sem
sombra de escrúpulo os elementos vendidos a Berlim. Para
atingir seus deshonestos fins, isto é, para cumprir as ordens
dos seus patrões nazistas, tais indivíduos não vacilam ante
a prática do mais repugnante crime. Só, não são capazes de
qualquer ação nobre. As nossas informações têm tido a mais
dolorosa confirmação através da ação desenvolvida pelas au
toridades de vários Estados, em virtude das quais muitos
quinta-colunistas vêm sendo segregados do convívio dos ho
mens de bem. Mas há, ainda, muito por fazer.

O capitão dos portos cearenses divulgou revelações que
têm chegado ao seu conhecimento, pelas quais as naves, que
patrulham as costas do Brasil, ministram, por meio de sinais
luminosos, informes sôbre o movimento dos navios. Denún
cia gravíssima, essa, que ganha maior importância pela fon
te de onde emana. Se não conhecessemos o que têm sido as
atividades dos espiões "eixistas", não só no Brasil como no
resto do -mundo, poderiamos pôr em dúvida essas revelações.
Mas sabemos perfeitamente de quanto são capazes os "quis-
lings" espalhados por todo o universo...

.

É cruel reconhecer que existem brasileiros bastante vfs
para se prestarem a semelhante papel. Mas os fatos demons
tram que o Brasil não se imunizou contra os réptis. Foi ainda
do Ceará que veio, há tempos, a notícia de grande rêde de
espionagem, que se constituira por meio das Casas Pernam
bucanas, onde numerosos empregados de Lundgren & Irmãos
serviam os interesses dos "eixistas". Agora é outra autorida
de que revela, de Fortaleza, fatos gravíssimos, pedindo a co

laboração de todo o povo brasileiro, no sentido de ser esma
gada a víbora que a nossa imprevidência permitiu crescesse
em nosso seio.

Êsse apêlo deve encontrar éco. Sejamos todos nós senti
nelas da liberdade e da grandeza da pátria e estejamos sem

pre prontos para esmagar impiedosamente quantos Lavais se
revelarem neste solo, que nos compete defender sem vacila
ções. A nossa vida de nada valerá se, para conservá-la, tiver
mos de sacrificar o bem maior que nos foi dado: a liberdade.
Transca.

.1

Sejamos sentinelas vigilantes da Liberdade
e da grandeza da Pátria

"'H a _

'.1•••• a••• at ..

,
. 'óel1Ç��,

1'C�ui��,�r. _

A falta de vivacidade, a tristeza ou so-
.

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

e que elle. de resto, póde dar - não é a Pre-
guiça - Vicio; é peOI: é a Preguiça - Doença, a ccrccterís
tica da "Opilucôo". da qual é um dos symptomas mais
expressivos. . ..". ";�, ._ ,,'�'

Para combater essa preguIça doentia. basta tomm
a "Neo - Neccrtorincr", que restitue ao enfermo a soude e
a disposicôo pma o trabalho.

A Neo - Neccrtorinc é um vermííuero poderoso, acon
dicionado em ccpsulcs roseas contendo tetrachloreto de
carbono em soluto solido e optimamente tolerado pe19
organismo humano. ..

.,4.; u�, _ .... .,..::,-- ';:J.t��"*'t;"'.\, . .;.�j, .�4

sr .c_r -ce...

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

Agrícola de Sta. Ca:tarina.
Rua Trajano, 16. V.-9

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I "A MODELAR" I
� prepara um inverno I� de GUERRA ••• B

I GUERRA �E PREÇOS I
� ALTAS SURPRESAS ,.. II Aguardem, de 20 de B
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Buprema
Contristador ultrajeComo é doloroso para quan

tos, como eu, cultuam a Fran
ça, a gloriosa, vê-Ia, neste gra
ve momento histórico, obede
cer às infamantes imposições
do "hitlerismo" impenitente,
para que fizesse voltar ao seu

f

govêrno o indesejável Laval,
tido e havido como "o maior
defensor da política de cola
boração franco-alemã", e cuja

f figura sinistra, para resguardo
da honra nacional, deveria ser

esquecida para todo o sempre!
Triste e lamentável a situa

ção do vencedor de Verdun,
que, no último qartel de sua vi
da cheia de serviços à pátria,
vê-se na dura contingência de
selar, com a sua presença res

peitável, tão depreciativa hu
milhação!
A essa suprema afronta, a

êsse contristador ultrage, não
seria, mil vezes, preferível cair,
ou, mesmo morrer, mas com a

honra absolutamente intáta?
Será possível que a lépra

moral, de que estão atacados
os políticos franceses caudata
trios de Hitler, tenha ínsensíbí
lizado tanto o tradicionalmen
te altivo espírito gaulês, que
êste não se revolte, para rea

gir, por todos os meios e mo

dos, - contra essa tão humi
lhante diminuição?!
Não bastou, então a indé

bita e irritante interpretação
nas deliberações do Tribunal
.de Riam, por parte da Alema
nha nazista, que procura, com
empenho, e a todo transe, um
responsável para a guerra de
conquista e de extermínio, que
foi a única a preparar e desen
cadear, acolitada pela Itália
mussolínica e pelo Japão, ao

mando do partido militar?
A França, a nação liberal

por excelência, de mãos dadas,
em hora tão angustiosa para o

mundo civilizado, de mãos da
das com a sua tradicional ini
miga, para colaborar, com es

ta, na ignominiosa empreitada
de domínio e escravização dos
.povos livres, concebida pelo

255

Farmácia N. Senhora IA parecida
Barnabé Vieira Dutra agra

dece a todos que sempre
lhe dtspeusaram fi pre íer ên-

: ela e comunica que fechou
8 tarrnàcta, deixando encar-:
regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
fício do Mercado.
245 30 v.-7

A moéda, vitima da
guerra

Nova Iorque - (Inter-Ame
ricana) - Até a moeda cor

rente está sendo sujeita aos

aspectos físicos dos efeitos 'Ieconômicos da guerra. go
vêrno acaba de determinar vá
rias medidas que afetam dire
tamente o dinheiro-papel. De
modo a economizar material e

trabalho em gravação e im
pressão, as notas deverão cir
cular mais tempo, em vez de
serem substituidas por novas

cédulas de seis meses como em

tempo de paz. As moedas de
níquel de cinco centavos, devi
do à necessidade de empregar
se o meal na indústria bélica,
não terão mais níquel. Outro
metal menos valioso nas pre
sentes circunstâncias será em

pregado para a moeda.

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.
1Svs.-lS

Tudo para explosivos
Washington - (Inter-Ame

ricana) - A manufatura de
explosivos está acentuando a

maneira como a produção de
guerra invade os domínios do
consumo civíl, reduzindo-o em

muitos artigos. Por ser a celu
lose usada na fabricação de
pólvora sem fumaça, deixa de
ser empregada nas grandes
quantidades do costume do
rayon par téxteis. O ácido azó
tico, outro ingredierte, tam
bém não póde ser usado em

muitos tipos de fertilizadores.
O alcool industrial é necessá
rio para purificar o nitrato de
celulose e, por isso, tem de ser

restrito na manufatura de ar

tigos de toucador, perfumes e

outros produtos civís. Toluol,
usado em tintas, é produto vi
tal na fabricação de nitro-gli
cerina. Explosivos estão tendo
classificação extra - privilegia
da com relação à preferência
de seus materiais componen
tes; fábricas, novas e antigas,
ativam a sua produção em in
tensidade cada vez maior.

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR
'" '

.. '

MALES DA ÉPOCA
A civilização trouxe, a par de

grande benefício, também grande
prejuizo para a humanidade. Nesta
época da velocidade, nem todos os

pobres mortais conseguem adaptar
se às novas contingências tumul
tuosas e exaustivas. Em consequên
cia, reina um sem número de víti
mas, dando impressão de epide
mia de neroosistno sobretudo nas

grande capitais.
Muitas vezes, esse nervosismo

ocorre em pessôas aparentemente
sadias, mas com desordens do me

tabolismo celular. Para estes ca

sos basta, muitas vezes, o repouso
de algumas semanas, um regime
adequado, ou mudança de clima,
para corrigir.o estado psiquico.
Casos há, entretanto, em que é su

ficiente estimuar o metabolismo ce

lular por um medicamento fosfó
rico para que indo entre nos eixos.
Neste sentido, o melhor medica
mento é o Tonofosfan da Casa
Bayer. Ele levanta as energias per
didas, com o uso de poucas inje
ções, fazendo desaparecer as mani

festações erroneamente capituladas

I
J.'or "nervosismo ou neurastenia".

Accão entre amigos
de um Rádio General Elec
tric de 8 valvulas ficou sem

efeito. e as importâncias
pagas serão devolvidas.
Fpolis., 16-4·42.

Associação Cultural « Luiz Delfino»
De ordem do sr. Presíden

te, torno público:
1) Que se acha aberto, até

30 do corrente, o prazo pa
ra a entrega dos trabalhos
que concorrerão ao prêmio
«CULTURA», relativo ao mês
ern curso;

2) «RIO BRANCO E O TRA
TADO DE PETRUPOLIS» é
o tema sobre o qual deverão
versar os trabalhos;
3) Ao prêmio só poderão

concorrer os membros da
A. C. L. D.

Orlg Andrezzo
Secretário - Interino

SV$-5
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afronta!
,•

vesânico espírito do chefe do as inspirações da Alemanha
"nazismo" L.. hitlerista, os execráveis cujos
Estremecei, oh! manes dos nomes provocam a repugnân-

franceses patriotas! cia e o desprezo de toda a gen-
Vele-se de pesadíssimo luto te honesta.

a memória dos grandes filhos Praza aos Céus que não vin
da França qe souberam, sem- guem os diabólicos propósitos
pre, defender e levantar bem dos Déat, dos LavaI, dos Do
alto o nome e a honra de tão riot e outros f "ejusdem furfu
.bravo povo, agora sacrificados ris" (da mesma laia), e que a
em benefício dos interêsses su- .vítórla completa dos países
balternos de uma camarilha de chamados democráticos seja o

,políticos destituídos de escrú- epílogo feliz dessa luta tremen
pulos e, ainda mais, de patrío- da que ensanguenta e infelici
tismo, na qual pontificam, sob ta o mundo.

Os livros Adolfode e Benito

Elegância!

Perfeicão I

Rio, 22 (C. P.) - Telegramas da capital da Baía dizem que
o diretor da Biblioteca Pública ordenou que se retirassem da con

sulta os livros de propaganda nazi-fascista. Entre as obras retiradas
estão

..

Minha luta", de Adolfo Hitler" e
..

O estado corporativo",
de Benito Mussolini.

-

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n- 13

Crédito Mútuo Predia I

SUB-AGENTE

Proprietários: J. Moreíra & (ia.
8 DE ABRIL

Único representante para todo. o Brasil da Precision
Scientific Company, Chicago, firma especializada em

material metálico em geral para laboratório, dispondo
de stock-no Rio, procura sub-agente ativo e com bôas
relações, para introduzir êsse material em laboratórios
e Repartições públicas. Dirigir·se a Walter Neustadt. Rua

Beneditinos, 16, Rio de Janeiro, dando referências.

Foi entregue aos prestamista Sinfrônio 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 sorteto realízaré 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

.... .m ......

Consulta médica gratis !

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

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

.............----------------------------------------=

APROVADOS PELO D·N·s·p·soe N9 569 DE 19350
j �_'::::- _

CURSO DE GUARDA.LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Precise de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 ·S.Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o prazo para apresentação de declarações do Imposto de Renda terminará a 30 de Abril.
I O rui�o �os aviões, �ino �a li�er�a�e

A estação de rádio emissora que) tório polonês, causaram mortos I Os corajosos patriótas polone-
.

s�creta.m.ente f�nciona na Polô- e feridos e vão causar ainda muito ses pedem aos pilotos aliados que
ma dIrIgIU aos pilotos da aviação I mais fatalidades e estragos; mas bombardeiem as fábricas, nas

inglesa o seguinte apêlo : "Não não temos medo, nem receamos os quais êles próprios são obrigados
poupeis o nosso sangue - o rui- vossos heróicos vôos. Não vós a trabalhar para os nazis, ernbo
do dos vossos aviões é para nós, importam as advertências alemãs ra saibam que as bombas cairão
poloneses, como um grande hino de que, em represália aos vossos sôbre as suas cabeças e que êles
de liberdade, porque representa bombardeios, fuzilarão os reféns serão vítimas dêsses ataques· aé
para nós as primeiras notas da poloneses. Todos nós preferimos reos. Êsse espírito inquebrantável
nossa libertação". As vossas morrer como homens livres, a dos poloneses é o grande deses
bombas, que têm caíqo em terrÍ- viver nesta horrível escravidão". pera dos alemães!

passos
I)

mams •••

Para alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em
agua fervente e respire seus vaporesmedicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o perto com

3 v.-2

...._._------------

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos
e Hospital de Caridade

ELEiÇÃODevendo proceder-se a 2 de maio p roxrrn o vindouro,
à eleição das Dignidades que terão de servir no biênio
de 1942 a 1944, de acôrdo com o que determina o artigo
21 do Compromisso, convido os Irmãos da atual Mesa
Administrativa e os que em qualquer tempo ocuparam
cargos de Dignidades e Consultores, para comparecerem
no Consistório desta Irmandade e Hospital, no referido
dia 2 de maio, às 17 horas, afim de proceder àquela
eleição, sendo permitido aos Irmãos', que não puderem
comparecer, remeterem à Provedoria suas listas fecha
das e assinadas.

Consistório em Florianópolis, 16 de abril de 1942.
Júlio Pereira Vieira, secretário

�,��------------------------------------�-----

Qual o causa dessa terrivel
insonia que a aflige? Preocupa
ções morais? Motivos de ordem
fisica? Sejorn quais forem cs

causas do insonia, esta en

contrará remedia seguro em

um ou dois comprimidos de
ADAlINA de Bayer.
ADAlINA é um calmante ino

fensivo, de açõa suave sobre
o sistema nervoso; combate o

insonia, permitindo um sono

tranquilo e reparador, bem
como um despertar natural.

,,�LIAl��.#'hW.#M0'/N��,1ff$&'#$M'M'h.CALMANTE DOS NERVOS
SUAVE E INOfENSIVO

Política do espirito
Nova Iorque - (Inter-Ame

ricana) - De grande proveito
tem sido para melhor compre
ensão nacional e cultural das
Repúblicas Americanas, assim
como para mais ativa colabo
ração no campo econômico, o

crescente intercâmbio de visi
tantes entre as nações do sul
e os Estados Unidos. Dentre as

personalidades presentes nos
Estados Unidos desetacam-se
proeminentes músicos do Bra
sil, Uruguai, Chile e República
Dominicana; especialistas em
ensino e educação da Argentí-

Ina, Bolívia e .Perú ; homens de
letras do Brasil, Chile e Perú;
médicos do Chile e Haiti; es
tadistas do México, Cuba, Ar-
gentina e Nicarágua; despor
tistas do Brasil, Bolívia e Chi
le. Estes e muitos outros que já
visitaram ou estão prestes a
visitar os Estados ,Unidos es
tão contribuindo sígnífícativa
mente para o fortalecimento
das relações inter-americanas,
através .de perfeito conheci
meto de causa.

JUNTA COMERCIAL.-Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de Iivros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catartnense ,

Agradecimento
João Américo Cardoso e es

posa sra. vêm, por êste meio,
agradecer a todos 05 parentes e

pessoas amigas as felicitações
enviadas quando de seu casamen
to e, ao mesmo tempo, oferecer
seus prestimos, à rua· Rafael
Bandeira s/n., nesta capital.

5vs-l

COMPRA-SE
Um compêndio de" Física e

Química", do prof. Mário Fac
cini, 4.a Série. Informações nes
ta redação. 5 vs.-l

Febre de producio
bélica

Uns
e comprem mais barato!

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, uma primorosa co

leção universal, com 27000
exemplares dlíerentes, a va
llada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rUH
Felipe Schrnidt, n.s 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis.

30v.-13

com

Washington - (Inter-Ame
ricana) - Cincoenta por cen
to é o aumento na produção de
aeroplanos nos últimos três
meses, constituindo assim

I exemplo da rapidez fenomenal
já alcançada na manufatura de
armas e munições. O que si-

Linha direta Porto Alegr�-FI�rianópolis gnifica isso em número total
de bombardeiros, avioes de
combate, caça e outras unida-

Emprt>:sa Jaeger & Irmão des aéreas, assim como o volu-

Sme de outras armas de guer-aídas de Florianópolis às terças e sábados ra, é mantido como segredoSaídas de Porto Alegre para Florianopolis militar. Contudo, a simples di-
às quartas e sábados vulgação feita por Donald Nel-

Saídas de Araranguá às quartas, son, diretor da Produção de
sáoados e domingos Guerra, indica o desenvolvi-

mento, em quantidade e vela-

I Aqente em FlorianoDolis: MARIO MOURA cidade, que está satisfazendo
as próprias necessidades milí-PRAÇA ir> DE NOVEMBRO tares do país e as daqueles que

..... - •• apoiam a Causa da liberdade,

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsa.
Casaquinho. - Colchas - Toalhas - Perrlroaia

Alemães são todos... alemãesLondres, - (Inter-Americana) - Na última semana de
março, sir Robert Vansittart, chefe do Conselho Diplomático
do Govêrno Inglês, e autor de violentíssimo libelo contra os

alemães, intitulado "RÓL SINISTRO", fez o seu primeiro dis
curso como membro da Câmara dos Lords. Foi um ataque se
vero contra os alemães.

Deplorou que nas emissões para o estrangeiro da British
Broadcasting Company se pensasse "tão bem da Alemanha" e
acrescentou: "Não há diferença qualificatica entre as atroci
dades japonesas e as alemãs; mas, em quantidade, a vantagem
está, indiscutivelmente, do lado dos alemães.

Os reduzidos setores que, na Inglaterra, ainda preconiza
vam uma política de certa consideração para com a Alemanha
atacaram o sr. Vansittart, mas, no fim da sessão, o Chefe do
Conselho Diplomático tinha ganho a batalha. O conde de Sel
borne, ministro da Economia de Guerra, anunciou que o go
vêrrio fazia sua a tése de Lord Vansittart e era seu propósito
dar aos alemães a "terapêutica" aconselha pelo fino diplo
mata.

Com efeito, tanto na BBC como em certos órgãos da im
prensa, o período da propaganda de "panos quentes" terminou
para sempre naquele dia de estréia na Câmara de Lord Robert
Vansittart.

A França é a França Livre
A França acaba de render-se, pela segunda vez, aos ale

mães. Na primeira, caíu sob o ferro e o fogo. As hordas bár
baras irromperam pelas suas fronteiras, destruiram-lhe as de
fesas, dispersaram os seus exércitos. Num quadro de fome e
de morte, tomada de espanto e perplexidade, ainda era com

preensível que se submetesse. O mundo lamentou a sua desgra
ça, mas continuou a respeitá-la.

Agora, a rendição procede de um cálculo. Os seus estadis
tas decidiram, na tranquilidade dos gabinetes, e preferiram,
outra vez, curvar-se ao vencedor.

Quem póde reconhecer na tragédia dessas duas derrotas
o espírito francês? Quem discerne, nas razões covardes apre
sentadas por Laval, uma parcela sequer da espiritualidade
francesa, das suas tradições 'históricas, do heroísmo da grande
raça, daquelas forças que nos acostumámos a considerar eter
nas?

Mas não há por que confundir a quadrilha que opéra em
Paris e as vozes tímidas de Vichí com o povo da França. Nós
outros sabemos onde êle se encontra, em que fileiras milita, a
que chefes obedece.

A segunda rendição de Pétain aos inimigos da humanida
de é no fundo, um grande serviço prestado à causa aliada.
Acaba-se um tremendo equívoco.

Voltamo-nos agora para a França Livre, para êsse admi
rável De Gaulle, para os soldados, marinheiros e pilotos fran
ceses que se acham de armas nas mãos, para as multidões
francesas oprimidas que sofrem, mas resistem, para tudo
quanto ainda exprime aquilo que amamos na França e que,
na verdade, é imortal.

Austregésilo de ATAÍDE

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

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância no receituário médico

Pi<EÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado, frente à Casa Hc:epcke),FONE 1.642

TOS.

Chácara
Vende-se uma, com casa e

garaja, em _local aprazível,
com água corrente, luz elé
trica e esgôto, sita à Praia
do Meio (Coque ires) Facili
ta-se metade do pagamento.
Informações com o sr. Zani
ní, rua Tiradentes, 8.

15vS13

Organização de escritas-In-s
peçõesperiódicas.-Verificaçãode balanços (e atestado) 1-\8-
sistência contábil em geral.Procure a Organização Co
mercia] Catarinense.

.

FERNANDINO CALDEIRA DE,
ANDRADA e SENHORA

têm o prazer de Darticipar aos
parentes e amigos o nasci

mento de sua filha
MÂNIA

Pnolls .. 1 i-4-9�2.

No Estreito
Vende-se um Café, com pletamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o
proprietário Valdir Losso, no
mesmo Café. 2Sv-25

A Cárie
* A cárie dentária com-

promete a saúde.
Trate dos dentes quanto
antes. E o dentista, por

certo, lhe dirá que, para
evitar as cáries e inflama

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

Magnesia de Phillips alca
liniza sua boca e protege o

esmalte de seus den teso

P�ITORAL O[---

ANGI[O P[ LOT��Jü[
._--�.

DlO"_)

[ O RI;M[()IO INOI[ADO

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERA-NÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6lt2

(Defronte à casa Hcepcke)

Montepio Geral de Economia dos
Servidores do Estado

AVISO
O Montepio Geral de Economia dos

Servi�ores do Est_adc:" avisa a seus

I .
o.ssocícrdos e penaíon ís tcis de que, a

I p�rh: _?e 1-4-1942,. todo o serviço d_e pagaz;tento de con

I trlbulçoes e reoeb irnerrto de pensoes sera feito neste
Estado, exclusivamente, por intermédio do Banco Indus

I trio e Comércio de Santa Catarina - INCO -, com ag&n
cio nesta capital, à rua Conselheiro Mafra n ,> 3.

I Outrossim, porrr quaisquer informações, deverá ser

procurado o Corretor Oficial, sr. O. Abraham, que aten
derá em todos os dias úteis, das 8 às 11 horas, à rua
Cons. Mafra n= 9, com exceção dos sábados, cujo horá
rio será das 14 às 17 horas. 6 vs.-2

,
i--------------------------------------

AVISO AO POVO CATARINENSE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
; encontradas nos balcões da :
• •

i Casa SANIA BOSA i• •
• Díáríamente recebemos novidades -
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
· -
•..•••............•...•..•...•.....-.

IMPORTADORA. A.VA - RADIOS

iPO ESTADOtfP
DUBlO .vESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

TeL 1922 - ex. postal139
r
ASSINATURAS

l'fa Caplfah
bo .

Semestre ••••••

Trimestre .•••••

Mês ••••••••••••

No InterlorJ
Ano...... •••••• 13$000
Semestre ••••••• 10$008
Trimestre ..•• • • I0$00O

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí-

lliza
pelos conceitos emitidos

.J @
008 artigos aasinados

�

IS���!�DIOITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauperados,
Esgotados, Anêmicos, Mã ..
que criam Magrol, Crianças
raquíticas, receberão • toni-
ficação geral do organi!mo

com o

Sangue nol
Llc. D.N S.P. n' 199, da 1921

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

VENDE-SE
otíma casa, própria para re
sídência e ccmércio, no cen
tro urbano. No andar supe
ríor tem sala de visitas, va

randa, copa, cozinha, 4 quar
tos e otimas 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

\

Molcstias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração Iímpa a

bexiga, 08 rins, as nefrltea, areias, cólicas renais; aumenta as

urinas. Tira as Inchações dOI! pés e rosto, hídropsías, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrío-esclerose.

Remédio

Companhia c Aliança �a Baía II
Fundadl em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoa

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$0(')0
II n.929.719:000$000
II 28.358:717$970
II B5.964:965$032
" 7.323:826$800
II 22 354:000$000

I
Diretores:

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

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
s. PAULO - Rua Prates. 43 - Caixa 4063

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

AVA . Gladíator 5 val v. 530$

R 1�\V/If1 7 valv. esss, para pilhas 500$, para
GLADJATO I:!.\\/I#.\ acumulador 700$.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ACIONISTAS

O Doutor Osmundo Wanderley
da Nobrega, Juiz de Direito da la .

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. 40, 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. Fpolis, 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 ta. Vara.
Está conforme.

O-Mucus daf
Asma Dissoli_-,.
vido em Um Dia

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (i8.
RUA FELIPE SCHMlDT N 39

Catx« postal 19- Telephone 1083--!:.nd. Tet. • ALLJANÇA II

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí, IBlumenau e Lcrqes.
1__---

das senhoras
E' o tônico ütero-ovàrío SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, f1ôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do . coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hidropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e artérías, bronquite asmáttca,

slíllís e reumatismo, Iesões, cansaço, unnas escasaas e dôres
no coração, pontadas nos ríns e Inchações.

A 08 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 desâutmo e a dispepsia, a

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

eczemas, tumores, darthros, espínhaa, Iístulas, purgações. feri
das, csncrcs, eserófulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Deposltartae: todas as drogarlall de Silo Paulo e Rlo.

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

AS SENHORAS I)EVE�1 USAR
Em SUei toík tte intima somente o MBIGYPAN, de

grande poder hlgíenlco. contra moléstias c. n�ilglog8S
suspeitas, trrltaçõea ng!Dals. corrimentos, molés
ttas ure ro- vaginais, menítes e toda sorte de doenças
1 .ca:s � grende presenatll'o. Drogaria Pe checo, Rio.

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 primeiro dia começa a desapa
recer a dificuldade em respirar e volta o
sono reparador. Não é preciso continuar
usando -drogas, cigarros ou iujeções. Tudo
o que se faz necessário é tomar 2 tabletes
de Mandaco às releições e ficará comple
tamente livre da asrsa. A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de casos rebelo
des e antigos. Mendaco tem tido tanto êxito
que se oferece com a garantia de dar ao

paciente respiração livre e lácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com a asma
em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser
restituído o pacote vazio. Peça Mandaco em

qualquer farmácia. Nossa garantia o protege.

M enda Co A:a:.:::.m

Chácara
Vende-se uma chácara com
fundos para o mar, na �stra
da geral dos Barreiros.
Informações na 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. Ari Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

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

primen to; 4 mancais para
transmissão. etc.etc. - In
formações na redaçã.o do
ESTADO. lSv$l�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S.M. o rel
da

Jorge
Grécia

Transcorre, hoje, o dia ono
mástico de S.M. o rei' Jorge,
da Grécia, o soberano que
rido do povo helênico, hoje
dolorosamente pisado pela
bota totalitária, a qual, pro
metendo dar "nova ordem"
à Europa, só lhe trouxe
ruina, desolação e morte.
Sua Majestade assistiu à

traição de que foi vítima a
sua gente, lutou por ela até
o último momento e só se

retirou, para lhe orientar de
longe a resistência moral aos
invasores, quando, no campo
bélico, nada mais pedia fazer.

Os gregos, na mãe-pátria
ou dispersos pelo mundo,
hoje, em homenagem ao seu

Rei, levantam o espírito como
se fôsse uma bandeira passa
geiramente vencida, mas nun
ca deshonrada.

Caspa I
LHOS.\. !

LOÇji(} ilL\.R.AVI·

fizeram
(França

................................................................................O..E.S.T.A.D.O..2�3__d_e�A�b�ri�l�d�e_!�__
As forças inglesas denominadas «comandos»

desembarque em Boulogne-sur-Mer------------------------------

A estréia da Grande Companhia
de Comédia Iracema de Alencar

o que viu o
correspondente

Cuibishev, 23 (U. P.) -- Os
observadores militares em Cuí
bishev opinam que a tão anun

ciada ofensiva de primavera,
não se poderá iniciar antes de
fins de maio na frente central,
apesar de acreditarem-na imí
nente no sul. Durante uma

viagem aérea de Teerá par.i
Cuibishev no decorrer da qual
vôou sôbre a região do Cáuca
so, o correspondente da U. P.
viu o suficiente para acreditar
que a inferioridade em "tau
ques" e morteiros, das forças
russas, que houve no verão
passado, foi grandemente re

duzida ou totalmente elimina
da. O correspondente viu, tam
bém, um número considerável
de bombardeiros norte-ameri
canos, tipo "Boston"; Em to
das as cidades havia grande
quantidade de tropas frescas,
as quais recebiam instrução
dia e noite e o moral da popu
lação civíl é elevado, em todas
elas.

•

ontem proveitoso
ocupada)

Dois metros de «espaço vital»
para cada cadáver

Cuibíshev, 23 CU. P.) -- Apesar das novas vantagens OJl
tidas na frente de Esmolensco, às operações na frente central
entraram, em geral, em período de calma, devído aos dege
Ios da primavera, flue convertem os campos de batalha em mar
de narro. Os russos puderam "Vencer, até certo ponto, essa difi
culdade, com o uso lIa cavalarla, mas, mesmo assim, as opera
ções se tornam cada dia mais difíceis parn nmhos os conten
dores.

A Rádio de 1lloscou, comentando o estado do terreno, diz
flue, ao desaparecer a neve, em quase toda a província de Esmo
lensco "ficaram a descoberto milhares de cadáveres alemães,
aos quais os russos estão proporcionando dois metros de espa
co vital".�

Imediatamente por trás (las linhas de frente, os campone-
ses russos já começaram a semeadura da primavera.

Viajantes:
Segue hoje para o Rio, por

via aérea, o nossso prezado con

terrâneo sr. dr. João José Ca
bral.

- Acha-se entre nós, prece- Com a filhinha nos braços,
dente do Cruzeiro, o sr, dr. Sá lançou-se do parapeito abaixo
Pereira, Juiz de Direito naquela

Conforme vimos anunciado, estréia, hoje, no Teatro Alvaro de Car
valho, a grande Companhia de Comédia Iracema Alencar - ManoelPera" que VIaja sob o contrôle do S. N. T, do Ministério ele Educaçãoe Saúde.

A pe�a �scoll?ida para a apresentação da Companhia é a, grande
peça de EUrICO SIlva, em 3 atos e 7 quadros, intitulada A Felicidadepode esperar", peça, que vem de obter grande sucesso no "TeatroSerrador", do Rio, "Avenida", em S, Paulo, e "Avenida" em Curitiba

.

A Companhia, Cjl},e, d�sla, capit�l, seguirá para Port� Alegre es� ;;..."..,. ""• ..,"" .._..... -=
[re,rando no Teatro Rex ", e consl,d�rada pela critica da capital do 30vs-l
pais como o melhor elenco de comédia, que atualmente se exibe em
palcos nacionais,

Fazem parte dela, além de Iracema de Alencar e Manoel Pera os
scguin tes artistas: Di norah Marzulo, Antônia Marzu 1 o (conside;ad�uma elas melhores "características" do teatro nacional) Rodolfo Are
l�a (primeiro galã na�iol1al, com ótima dicção e boa figll'ra), João Mar
tíns e Abel Pera (dois excelentes centros cômicos), Jurema MazalhãesRosalina, Rosa, Aida Laggin, José Policena e Francisco Danta; todo�eleme�to� de valor. comprovado, pois figuraram sempre em �lencosde primerra categoria,

_

O repertório da COl11paJ�hia é todo moderno, com montagens ainda
nao apresentadas nesta capital, tudo em ccnoplastia, No repertórioiremos assistir a: "Feia", ele Paulo Magalhães; "Guerra dos Deuses"
de Luiz Iglezias; "O Carneiro de Batalhão", de Vir-iato Correia' "Otrunfo é páus", de Miranda Reis; "A Pensão de D. Estela", ele GastãoBarroso; "O homem das promissorias", de Humberto Cunha' "O Di- i
vórcio do Anacleto", ele Eurico Silva; "Berenice", de H.obert� Gomes,

Os poucos bilhetes, que restam para esta estréia, encontram-se à
venda no escritório do Cine "Rex"

Assistente 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, 1009

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

I
'

'
-

('abelos hraneos 1tas dRs 17 às 19 hnr as
����������e�*�_���e���H���e�...�.jMií��M���������� ilL\.RAVU,HOSA !

Comprai na CP. SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

ABRIGO DE
MENORES

No dia 18, com a presença de todos os

funcionários e elos abrigados, realizou-se
uma sessão festiva, presielida pelo DÍl'€'

tor, o dr. Juiz de Menores e os funcioná
rios mais graduados.

PROGRA?IA
10 - Hino Nacional.
20 _ Meus Deveres - José Kowalski.
30 - Canção elos pássaros - Coral.
40 _ Oração elo solelaelo - .F'lávío Se-

rafim elos Anjos,
50 _ Remar Remar - pelo coral.
60 _ Liberdade - Darci Sousa.
70 _ Meus oito anos - Coral.
80 _ Discun:o elo dr. Arl illachado.
90 _ Minha Pátria -- pelo orfeão.
100 _ Conferência elo dr. Hercílio João

da Silva :\Iedeiros.
110 - Hino do Estudante.
Toelos os declamadores

'

elesempenha·
rum-se a contento. Os cantos e hinos tí

veram ótima execução o que muito agra
dou e lhes valeu merecidas palmas, O

acompanhamento foi feito pelos funcio
nários e por um dos abrigados. Esta foi

a primeira estréia do conjunto musical,
exclusivamente do Abrigo e dá osperança
de franco desenvolvimento.
Não podem ser esquecielos os dois ora

dores da solenidade: O primeiro falou so

bre a personalidade do Chefe ela Nação.
Em brilhante eliscurso historiou a vida e

a obra elo dr. Getúlio Vargas que mereceu

do orador elevados conceitos. Falou a se

guir o dr. Juiz ele Menores que pronun
ciou esmerado trabalho conferencial so

bre a Juventude Brasileira. Apreciou-se
muito a extensão da conferência através
do movimento atual do mundo civilizaelo,
quase toelo êle conflagraelo pela ânsia ele

mando e ele vingança polarizada na peso
soa ele Hitler.
A-pesar de singelo, êste pi-ograma ag ra

dou muito, porque, além ele ter sido bem

selecionado, demonstrou à evidência os

resultados educativos inculcados naqueles
meninos de origem humilde que deram

prova do que é capaz a criança e o ado

lescente, norteados pelos sábios e santos

princípios hauri elos na fonte cristalina da

doutrina de Jesús Cristo,
Notamos que o patriotismo não é um

mito, êle existe e germina na primeira
oportunidade: demonstram-no os peque
nos declamadores pelo seu entusiasmo.
Quem nasceu no Brasil não se pode furo

tal' ao calor patriótico que o inflama

para a defeza dos interêsses da naciona

lidade.
Longe com o civismo balofo que não

enxerga senão os próprios ínterêsses.
Muito outra é a compreensão dos novos

expoentes da Nação que tudo fazem pelo
povo e, muito particularmente, pela famí
lia e pela criança. Prova irrefragavel dís
so clã o Estaclo ele Santa Catal'ina com

tantas obras de assistência social, que

são, podemos dizer, o atestado, da ope
rosidade elo govêrno do dr, Nerêu Ramos.

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
DO Dr. TULIO RAMOS Retornou, ontem, à noite. a

valorosa embaixada' do "Avaí F
C.", que na capital paranàense:
empreendeu belissimas demons
trações de futebol.
Convidado especial do « Cori

tiba F. C.», campeão paranàen
se para participar das grandes
testas inaugurais dos retletores
do Estádio «Belford Duar te»,
o Avaí, conseguiu impressionar
admiravelmente, muito embora
o marcador fôsse tavorável aos
locais' de 4 a 2.
Todavia, sem estarem acostu-

mados com refletores nem com'

OCOCOOOO:'ODD"U""'OOCXXXlOOOOCXXXXII'OO''''''''''1o frio curitibano daquela noite � . .

de sábado, mostraram os avaía- I Helena Vieira
nos as suas reais possibilidades, I J r p � . .

ISolicitaram "revanche" e, no � �o ereira Vieira
di 21 li , partlC1pam o contrato dela ,rea raavam, a tarde, a

I I
segunda exibição, onde a sua

casamento de sua tilha
técnica e o seu ardor se não su-

Ivette com senhor Waldyr

I Martins Neves.peraram, pelos,menos, igualaram
aos dos paranaenses. DaXJDaooIt'tDDDDODoIXJlllOaDOQOODalDOoOCOCXlOOO

A. brilhante excursão do Avaí � Iserviu como testemunho do a· ; Eugenia Martins Neves
vançado progresso -por que atra-

I
e

I
vessa o nosso "association",. Oclavio Valga Neves

par ticiparn o contracto de
� casamento de seu filho
� Waldyr com a senhorita

� Ivette de Lourdes Vieira. �� OCOCOOOOlXlD<XlOooococooooococoooo_ ;I IVETTE e WALDYR

II noivos

L...::.:�.:_,266 Svs.l

FÁBRICA de MÕVEIS •

GOMES
Aceita encomendas só a di
nheiro, e a preços sem

competidores.

Móveis perfeites e mo
dernos de imbúia com
pensada. de canela,

de pinho, etc.
Rua João PInto, 34

SINDICAtIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Proçure a

Organização Comercial Catari-
nense.

l\1ISSA

A's 5, 7 e 9 horas

Continuação do seriado:
O grande mistério aéreo

Complemento nacional D.F.B,

tEva
Jacobelli da Silva,

Alfredo Damasceno da
Silva e família, Osvaldo,
Oscar e Elysio Damas
ceno da Silva, convidam
aos parentes e pessôas de

suas relações para assistirem à
missa de 7.0 dia que, por alma
de seu saudoso e inesquecível
filho e irmão JOSE' DAMAS
CENO DA SILVA, mandarão
celebrar amanhã, dia 24, às 7,30
horas, na igreja de N, S. do
Parto. De antemão se confessam
agradecidos a todos os que com

parecerem a êsse ato de fé cristã.
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Cartazes do

Vida Social

Representantes:
MACHADO & ·Cia.

Rio, (V. A,) - Levando aos
braços uma menina, houve
quem se atirasse do parapeito
ao alto das escadarias que dão
acesso ao Convento de Santo
Antônio, indo estatelar-se em
baixo, no trecho em que f�zem
ponto os bondes de Santa Te
resa. Tratava-se de Antonieta
de Assiz Gonçalves, casada com
o chauffeur José Gonçalves, e
moradora à rua das Palmeiras
33. '

A menina, que a infeliz leva ..

va ao colo, era uma sua filha,de 3 anos, de nome Eduardina,
a qual, com fratura do crânio
e outras lesões graves, veio a
falecer ao receber socorros no
H, P. S. A pobre mulher foi re
colhida, em estado de shock,ao H. P. S.

, �res�ando informações à poIícia, disse o marido da infeliz
que Antonieta estivera, por al
gum tempo, internada no Hos
pício, atribuindo êle o gesto de
sesperado a súbito acesso de
que fôra, possivelmente, -aco
metida a infeliz.

Vendem-se
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CINE REX IMPERIA.L CINE ODEON
FONE 1587 - FONE 1581 - FONE 1602 -

A's 7,30 horas

Não basta ser
mãe

Linda impostoraCom Margaret Lindsay e Ralph
BeIlamy

dia
A's 8,30 horas

Fazem anos hoje: IO sr. Jorge Polibío Coelho,
funcionário da Imprensa Oficial
do Estado;

- o revmo. monsenhor To
maz Fontes, brilhante tigura do
clero nacional e diretor da «Re
vista de Cultura», que se edito
ra no Rio.

comarca,

Noivados:
Com a prendada senhorita

Zilgomar Calado, ajustou núp
cias o sr. Raimundo Lopes Viei
ra, funcionário do Ministério da
Aeronáutica.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Euclides de Sousa e a

sta, Alcina Auta CatarineIli; o
sr. Orlando Miranda e a sta,
Honorina Nascimento.

Senhora ! Para as
bremesas prefira o
MEDEIROS. Sabôres
sos e dilerentes.

suas so
PUDIM
delicio·

Várias casas, reconstruidas. com
4 e 2 compartimentos, a' ...
3:500$000 e 2:200$000. Tratar
nesta redação. õvs-J

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande T6nlco

Com Sarah Garcia

Complemento nacional O.F.B.

A voz do mundo (Jornal)

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura
fihb44iii4*i*'

Preços: 1 $500 e 1$100
Imn. até 10 anos
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Extréia da Companhia de
Comédias:

Iracema de Alencar
e

Manoel Pera

Vida Esportiva
Voltou O «Avaí»

TOSSE � BRONCttlTEsê. �

F-LlMINA! FORTALECE!JOFIL
limpai' metal

� cris'tais
PRÁTICO e ..

ECONOMICOBonitos, bons e baratos,
Primeiros entre 08 primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeir o.s

Para
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(Viaja sob o controle do S.N. T.
do Ministério de Educação)
Apresentação da comédia de

EURICO SILVA em 3 atos e

7 quadros
A felicidade pode esperai'
Rio de Janeiro Epoca: Atual

PREÇOS:
Cadeira Numerada 6$000

30$000
5$000
2$000

ECI LIDAD
tiIA.=JoiDville

V. 1

Camarotes
Balcão
Geral

(Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

Exijam o Sabão

d. WETZEL 4\;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


