
Um oficio da «A.B.I.»·
ao sr.Osvaldo Aranha

Hiller nascido em
Moscou

roa-
�

WASHINGTON, 28 (REUTERS) -- SEGUNDO ALGARISMOS PUBLICADOS PELA SECRETARIA DA ADMINIST çÁ(j DOS PREÇOS, o ES-
FoRÇO DE GUER�A ESTÁ CUSTANDO AOS ESTADOS UNIDOS, PROVAVELMENTE, MAIS DE TRÊS MILHõES DE DóLl\1{É� POR MÊS, DE

ACORDO COM OS CÁLCULOS DAQUELA ORGANIZAÇÃO, PASSANDO A 6 MIL MILHõES NO FIM DO CORRENTE ANO.

Detroit, 28 (United) - Adolf
Hitler, cidadão natural de Mos
cou, apresentou-se, novamen

te, ao centro de recrutamento,
que havia perdido contacto
com êle desde há um mês.
Hitler, que tem quarenta

anos de idade e nasceu em uma
localidade do Estado de Michi
gan, cujo nome é igual ao da
capital da Rússia, disse que ha
via estado passeando desde que
inscreveu seu nome no centro
de recrutamento de Detroit,
em março último. Acrescentou
que havia lido nos jornais a
notícia de que o referido cen
tro andava à sua procura para
que preenchesse um questioná
rio, pois havia encontrado no

"Repouso dos Desamparados"
que êle indicara como seu do
micílio. Retardou, porém, sua
apresentação às autoridades.
por vários motivos, inclusive
por ter perdido seu cartão de
registro, até que se decidiu a
vir solicitar outro. Hitler disse
que é êsse seu verdadeiro nome
e acrescentou que trabalhara
pelo espaço de dezoito meses
na Ford Motor Companv, para
onde gostaria de voltar, pois,
(acrescentou), "seria mais a

gradável que trabalhar na

granja de meu tio em Moscou".

Caspa? LOÇÃO lUARAVI
LHOSA!

Rio, 28 (C. P.) - ABI di
rigiu ao chanceler Osvaldo
Aranha o seguinte ofício: "A
A. B. 1., na sua assembléia ge
ral ordinária, apoiando a po
lítica internacional do Brasil
orientada pela superioridad�
de v. excia., resolveu homolo
gar a decisão do seu conselho
administrativo, suspendendo os
direitos dos associados natu-
rais de países do Eixo e, OU-)�����������I������������--���������������������������--trossim, autorizar a diretoria ANO XXV II Florianópolis - Terça-feira, 28 se P bril de 1942 I N. 8525
a expulsar os sócios brasilei-
ros que porventura se colo-
quem em contradição com os P h' I ,.

VAI SE DERRETENDO R NEVE�:ri�:í����1�:� ns: « or quem morres, espan o » r., N -

N
Na certeza de que tudo me- Londres ----: �Inter-A�e�i?a:la) --1!,m avião da RAF, s�bre-

recerá a compreensão e os
voando as posiçoes da DIVIsa0 Azul , forças do talangtsmo e

aplausos de v. excia., sirvo-me I �Spanh?,l que lutam na frente rus�a ao la�o dos �lemaes, dei-
do ensejo para reiterar os

pro-j
xou �alI um �o.lheto com as seguintes pel.gUI;tas. ,

testos de minha profunda sim- ESP3;��lO�. Quem. bombar�eo;l �uern!ca . Quem bombar-

patia e admiração. (Assinado) de.ol� �lmella. Quem te reduzíu a situação de fome, peste e Kuibishev, 28 (De Maurice Lowell, correspondente da
Herbert Moses. IlllIsena em que hoje te encontras? Julgas, por acaso, que o Reuters) - O efeito completo e absoluto da grande campanhamiseravel de Hitler, que, no fundo, te despreza, te tratará me- de inverno do exército russo está agora vindo à luz, quando a

-== .

'---1'
lhor que aos poloneses, aos gregos, aos franceses, aos belgas, neve, ao derreter-se, deixa aparecer milhares e milhares d�Mamonas e Nozes holandeses, etc. etc.? Por quem morres então, espanhól'? corpos insepultos de soldados inimigos e montanhas de equi-

C ramos 1 Quem te vai recompensar os teus sacrifícios? pamentos abandonados.omp nua quer I .

quantidade. _*fiM; • "'.iIiJiilit!WA -WW ri e A rádio soviética calculou as perdas alemãs em cêrca de
, 50.000 homens por semana, desde o início da campanha de

Ofeo!tLaEsOsà,: TIINNDTUAsSTREIA,1 Imposto de Renda inverno, a 6 de dezembro do ano passado, além das perdas ini
ciais em mortos, aproximadamente 6 milhões de homens, nos

VERNIZES, Ltda. _ primeiros cinco meses da guerra. Essas cifras, porém, não
Tijucas - Santa Catarina A ORGANIZAÇAO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nes- abrangem grande número de soldados nazistas desaparecidos

ta Capital, à rua João Pinto n? 18, oferece seus serviços a fir- sob as imensas camadas de neve russa e que sómente agora,
10 v. alt.-21 mas, sociedades e pessoas físicas, para o preenchimento de com o degêlo, vieram à luz do dia.

------------ declarações do imposto de renda, cujo prazo para entrega ex- Na praça de Iughnouv, onde o exército russo liquidou po-A princesa vai treinar no pira em 30 do corrente. derosa fortaleza subterrânea alemã, foi descoberta uma vala
«Serviço Nacional» WW§tit\ll!it&íM§'��%'@4lM'4l�'íil!"ill!Wj�i_Jliiiílutilii"JlfJlJ� comum onde se encontravam milhares de corpos de soldados

L -

• \

O PROCEDIMENTO DA SU�CI
nazistas empilhados. Os pátios das fazendas à margem das

Londres, 28. (Assocu�,ted . r., A estradas e os fossos estão revelando a existência de cadáveres
Press) - � prmcesa �hza-I �. , . . �.

e mais cadáveres. Cemitérios provisórios organizados pelos
beth, herdeira do trono impe- Londres, 28 (A P.) - Uma agencia telegraflca br itâ.níca, ! alemães estão surgindo e formam cenas apocalípticas. Os mon-
ríal e real britânico, foi re-I citando o jornal sueco "Handelsoch Sjoefarts Tidningen", de tes de neve acumulados pelo vento cortante das estepes estão
gistrada para treinos no "Ser-I Gotenborg, afirma que as estradas-de-ferro suecas estão trans- vagarosamente transformado-se em pilhas de munições ca

viço Nacional". O registo da portando incessantemente arruas para as tropas alemãs na nhões e equipamentos. Verdadeiras colméias de trabalhadores
jo,::em princesa. foi feito d.e i Finlândia. O jornal faz � acusação, comentando� sarcastíca- não têm descanso, recolhendo essa massa imensa de materiais
acordo com a lei que determI-1 mente o protesto do governo Junto a Inglaterra sobre o arma- de guerra em torno de Klin, Solichnogorsk, Narofominsk e Sha
na que todas as moças britâ-I mento dos navios noruegueses, que .recentemente saíran� de 'khmov.
nicas, que atingirem dezesseis Gotenborg arrostando as forç�s navais e os campos de mm as Diante de quadros tão alucinantes, é justa a exclamação
anos de idade, sejam registra-Lalemães. O jornal declara: "E claro que os noruegueses per- do locutor de uma emissora soviética: "As cidades e aldeias
'das naquele serviço. A sua ins- i 'tencem à classe de animais selvagens que se defendem por si 'podem ser recapturadas, mas os mortos não ressuscitarão".
crição foi realizada conjunta- I próprios".
mente com a de diversas ou-I ------------- -------------
tras mocinhas da �esma ida-.Proibida a producão dede. Sua Altesa assmcu o re- , _

'"

gistro com uma caneta-tinteiro maquInas de costuraoferecida por um dos assisten-. .

teso Washmgton, 28 (A. P.) - Dando mais um passo para con-

verter as indústrias de guerra, o Bureau de Produção de Guerra proí
biu a produção de máquinas de costura, a partir de 15 de junho. As
instalações dessa indústria serão utilizadas na produção de artigos
de guerra.

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

milhares de cadáveres aparecem ao
tépido sól da primavera ...

Vão para a ilha como se
fossem para uma festa

Rio, 28 (C. P.) - Devida
mente escoltados por investi
gadores da Delegacia de Ordem
Política e Social, foram condu
zidos para o presídio da ilha
das Flores, mais seis quinta
colunistas nazistas, que recen
temente foram detidos pelas
nossas autoridades. Todos, que
se apresentavam bem dispos
tos e sorridentes, bem traja
dos, foram embarcados na lan
cha da Polícia Marítima, que
atracou no cáís da praça Mare
chal Ancora.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 agên
cias citadas deverá comunicar, por escrito, a esta Agên
cia, dentro do prazo de cinco dias, informando idade,
estado civíl, filiação e se é reservista.

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

MARIO LACOMBE, Gerente.
Svs.-S

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios RC.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano. 12Il.U. tr1IJte, mea amar?

Tesl brosqmte? ElItú com tOI'lleT
a lei de N0110 Bellhol'l
86 te alTa o CONTBATOBS•.

Prisões em massa
na Bulgária._

�ue�ran�o nariz e �e�os �as imagensPorto Alegre, (C. P.) - As .dividuo, que procura, de pre- que não foi encontr,ado, sendo
autoridades policiais de Porto I ferência, destruir a imagem de os fragmentos de marmore das

Alegre, por intermédio da De- Cristo. Numa visita que a r 8- demais Imagens encont�ados
legacia Especial de Atentados portagem fez ao cemitério ��() �entro de um vaso cheio de
à Propriedade, estão realízan- Miguel e Almas, teve ocasiao agua.de l!ma sepultu:a.
do diligências no sentido de de verificar os estragos feitos DOIS. �Il3:S �ntes �esse fa�o,
esclarecer os motivos e a res- pelo desconhecido, que deve o Cemitério Sao Jose também
pectiva autoria das místerto- ser algum tarado. Munido de f<?,i visado .nl3:s mesmas co�di
sas depredações que se vêm ve- um instrumento de ferro, gol- ç?es. O objetivo do? des�on�le
rificando nos cemitérios da peou êle as imagens de Cristo cídos ou desconhecido nao e o

Azenha onde já foram visados dos túmulos ali existentes, que- roubo, o que leva as autorida
o São José e São Miguel e ,�l- brando de preferência a ponta des a acreditarem que se tra
mas. Este último foi o último do nariz e os dedos. De um de- t� de obra d� vingança ou, en ..

cemitério que sofreu a ínfluên- les foi arrancado um braço, tao, a da açao nefasta de al-
eia perniciosa do misterioso in- gum louco.

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

270

Angorá, 28 (United) - Des
pachos procedentes da Bulgá
ria informam que as autorida
des bulgaras estão efetuando
prisões em massa. Durante a
primeira quinzena dêste mês o
número de pessoas detidas "por
suspeita" elevou-se a 5.000.

Grering recebeu «milhares de
libras de insultos pessoais»
Londres,28 (Reuters) - Ree

lembrando a fanfarronada do
marechal Goering, logo no iní
cio da presente guerra, de que
cada bomba lançada contra a

Alemanha, pelos aviões britâ
nicos, seria considerada por êle
como um "insulto pessoal", o

"Daily Mail" assinalou que,
com os recentes ataques efe
tuados pela RAF contra Lue
beck, Stettin e Rostock, o na
zista número dois recebeu "mi
lhares de libras de insultos pes
soais" .

Caspa? LOÇÃO MARAVI
LHOSA!

Gralll alemão morto
Londres, 28 (A. P.) - A rá

dio de Berlim, citada por uma
agência telegráfica britânica,
anuncia que o major-general
Garhard Berthold, comandan
te de infantaria alemã, tombou
em combate na região de Es
molensco,

o "��ixo" pretende uma base em Madagáscar
DURBAN, 28 (A. P.) .. AFIRMA·SE QUE o EIXO ESTABELECEU OU ESTÁ TENTANDO ESTABELECER

UMA BASE NA ILHA DE MADAGÁSCAR, POSSESSÃO FRANCESA DO OCEANO íNDICO.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• a isto
� a
seu Marido

Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto ou

adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros desarranjos do
estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou du
rante o dia, pêso , calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo,

I certas coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer,
preguiça e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do
ventre, muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de
vomitar, mau hálito. indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos
estes sofrimentos são causados por substancias infectadas e fermen
tações tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre
Livre sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substancias
infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem cau

sar a todo o organismo.

L r di

....

"·--'Movimenlo de indesejáveis�I.II Santiago, 27 (R) _ Anunciam :,g;��:s.C�;i��\íc.i:C�I:lP���:�O:lU�l:�lL---- ..----.. oficialmente de La Paz que o navio rosos íuncionários consulares da
norte-americano "Arcádia", na se- Itália que tinham exercício nêsse
gunda viagem da América do Sul, Estado.
deixara o porto chileno de Arica, - Está sendo aguardado um trem
transportando o segundo contín- especial que conduzirá de S. Paulo
gente de cidadãos do "eixo" cxpul- vários sudi1.os de nações do "eixo".
sos da BoIívi a. - Vartes funcionários consulares

O ministro do Interior declarou japoneses e italianos bem como ele
que sc encontra aberto o registo mentos pertencentes às colonias do
para os cidadãos do "eixo" que qui- Japão e da Itália cuja presença é
serem deixar a Bolívia voluntaria- julgada nociva aos interêsses e à se

mente, aproveitando a viagem do gurança nacionais chegaram tam
"Arcádia?'. bém procedentes de Estados do No
Essa informação adianta que di- roeste.

versos cidadãos alemães serão ex- - Chegou de Belo Horizonte o

pulsos do país. ex-cônsul da Alemanha na capital
Assunção, 27 (R.) - Partiram, mineira, sr. Fritz Repnow, que, se

via Porlo Esperança, para o Rio de gundo se afirma, embarcará no

Janeiro, os representantes diplomá- "Cabo de Buena Esperanza".
tieos dos países do "eixo" no Para- - Procedente de S. Paulo, che
guai, os quais deverão embarcar na gou um trem especial conduzindo
capital do Brasil com destino a seus 63 súditos do "eixo", que aqui
países. -, aguardarão embarque para seus res

Rio, 27 ("Estado") - Chegaram pectivos países.

* * *

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade

Reassumiu a clínica:

I Rua Vitor Meireles, 26,
das 17 horas em diante.

II: -

V.-5

-* * *

Crédito Mútuo Predial

Rua Deoeloro. 33Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante Florianópolis

'"""frl'iMftffifHA ii.'

Proprietáriós: J. Moreira & Cia.
22 DE ABRIL

Foi entregue aos prestamísta Maria Adélia de
Souza, residente em 'I'ijucas,

possuidora da caderneta n. 12358 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Abril de 1942.

5 DE MAIO
Mais um formidável sorteio realíza rá a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de MAIO (2a feira),
com prêmios no valor de

6:250$000Não vacile adquira já a sua caderneta na sede da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n° 13.

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

Con�ulta médica gratis !

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

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

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

Como são as (férias de verão)
Berna, 27 (A. P.) - Telegramas de Berlim para o "Basel Na

tional Zeitung" declaram que os rapazes e as moças das escolas se

cundárias da Alemanha passarão as férias de verão dêste ano a tra
balhar nas fábricas de munições, de acôrdo com o plano de mobiliza
ção de todos os recursos de mão-de-obra do Reich. Estudantes e

jóvens também estão sendo mobilizados para trabalhar nos campos.
As escolas de certas regiões serão fechadas imediatamente.

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

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

Produtos CATEDRAL Vendem-se

INDICAOOR MEDICO
--�A 5. .

I CASA DE SAúDE E MATERNIDADE IMS'I'ITUTU DR DJAtiNOSTICO
AntOniO MoniZ / . CLINICO
d A_SÃO SEBASTIAO Dr. Ojalma Moellmanne ragao Formado pela Universidade de

MÉDICO Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel Genebra [Suíça)
.. .

I Com prática nos hospitais europeu,Cirurgia e Ortopedia. Clínica médica em geral pedíatríaClínica e Cirurgia do Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts-
doenças do sistema nervoso, apare.torax. Partos e doenças mann e Aurélio Rotolo lho genito-urlnarlo do homen

de senhoras. � da mulb�r .

Raios X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On- Assistente TécnicoCONSULTORIO: das curta.s, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica Dr. Paulo TavaresRua Trajano, 33. e Farádica, Curso de RadiologIa Clínica com o
Diariamente das 15 às Cozinha dietética. dr. Manocl de Abreu Oampanerto

17 horas. São Paulo). Es-pecializado em Hí-
I)ESIDEANCIA·. I glene e Saúde Pública, pela Uníver-� Laboratório de análisês clínicas lidade do e RIo de Janeiro.

Almirante Alvim, 36 Gabinete de Raio X
Telefone n. 751. Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe. aparelho moderno SIEMENS para

Diárias de 10$000 a 40$000 dtegnõeücos das doencas Internas
Coração, pulmões; vesícula blllar

estômagos, etc
Radiografias ôsaeas e radíogratías

dentãrlas
Electrocardiografia clinica

Diagnóstico preciso das moléstlas
cardíacas por meio de traçados

elétrlcoe.)
Metabolismo basal

(Determínação dOI dltúrblos da!
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
�xames de sangue para diagnóstico1447 da sífilis diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico

O MADEIRA NEVES -do
. I' t precoce de gravidez). Exame der. ._ me ICO especla IS êI em

puz, escarros, líquido raquíano e

qualquer pesquisa para elncídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, "
Telefone 1.195

f l O R r A N o P O.L I S

�r,

I
DR. RICARDO
GITTSMAU

Ex"'"chefe de clJ
nica do

Hospita� de
Nuernberg

(PrOfB. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Liruroia Gel al»

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

Vera Cruz
De ordem da Provedoria da Irmandade do Senhor Jesús

dos Passos e Hospital de Caridade e de conformidade com o

que preceitua o artigo 98 do Compromisso, faço público que a
festa desta Irmandade se realizará domingo, 3 de maio futuro,
às 8,30 horas, na Igreja do Menino Deus, com missa solene' e
sermão ao Envagelho pelo rvdmo. sr. Monsenhor Harry Bauer.

Convido, portanto, a todos os fiéis, para assistirem aos
mesmos átos e bem assim aos Irmãos, para se revestirem de
balandráus. _

Consistório da Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e

Hospital de Caridade, em Florianópolis, 27 de abril de 1942 .

Júlio Pereira Vieira, Secretário

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

12 mezes de estudos. Ménsal1dade míntma. Preclso de agentes e re
presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postar. 3717 -SiPaulo.

Montepio Geral de Economia dos
Servidores do Estado

á venda na FARMACIA ESPERANÇA I Várias casas, r�construidas, tom
4 e 2 compartimentos, a.. .

Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2 3:500$000 e 2:200$000. Tratar
(Defronte à casa Heepckel nesta redação. 5vs-5

I A.lta cirurgia, gyne
cologla (doenças de

I senhoras) e partos.

I. Cirurgia do systema
nervoso e operações

de ptastíca.
Coueulterlo ti fQII Trele
no, 18 (des 10 lia 12, •
dlJ� t Ó és i 6,DO) Tele

phone - 1,286

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.

• se Cr-r • c· ......

AVISO
O Montepio Geral de Economia dos
Servi�ores do Est.ad�, avisa a seus
cssocícidos e perisíon ís+ca de que, a

partir de 1-4-1942, todo o serviço de pagamento de con

tribuições e recebimento de pensões ser'l" feito neste
Estado, exclusivamente, por intermédio do 'é�anco Indus
tria e Comércio de Santa Catarina - INCO 'rr, com agên
cia nesta capital, à rua Conselheiro Mafra �!l.o 3.

Outrossim, prmn quaisquer informaçõe, 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 v�.-§

I
Resídenoía â rua Es
teves Junior I 20. ._.

Telephone _.- l.1jl

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

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-c-Edifl
cio Amélia Neto-- Fone 1592
9 ás 12 e 14 as 17 horas.

RESIDENCIA'
Av Hercilio Luz, 186

- Pncne: 1392 -

Attende a chamados
14

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

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
__r.____ NARIZ, GARGANTA
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

DOENÇAS DOS OLHOS�
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

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

Consultórto: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO:
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

1467

Josephina Schweidson
M E D I C-A

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.
.................... _

'
..

Vende-se ou aBuga-seCLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
o. ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te). 1461.-Residência 1456

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-lI

SAVAS LACERDADr.
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Le�nidas Ferreir� e ex-estagiário dos
Services do dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles. 28.-0a8 16 às 18 horas.
Ras.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Não valem os queixumes e os arreganhas da gente de Hi
tler .. , O cl�efe n�zIsta sabe porque mandou os seus espiões
para o �rasII e �lao desc.onhece que deveriamos tratá-los com
muito rigor e amda aSSIm ficariamos bastante aquém dos
métodos empregados pela doce Ges�apo das "depurações", das
torturas, dos ca�pos de concentraçao e dos desaparecimentos.Deixemos por la essa horda cínica de malfeitores de mãos en
sanguenta?as., J?eixemo-Ia, afim de que tenhamos tempo para
coisas mais senas. E uma coisa muitíssimo séria é o desmon
te final da máql!ina nazista, cujo valor a irritação presente de
Berlim bem esta a revelar qual seja.

Não há um grande número de dias, referimo-nos às dilí
gências já feitas e aos interrogatórios procedidos. Salientá
mos a importância que se estava dando, como fato único a ave
riguar, aos .informantes do movimento marftírno para pertur
bação das lmhas de navegação mercante e principalmente do
movimento de navios ingleses. Isto, sem dúvida, tem importância. Mas o que imperiosamente se impunha era forçar os

indivíduÜi� c.a�turados, acomoda.d�s em prisões prtncípescase com a f'ací lidade de receber vísítas de diplomatas axiais, a
dizer o que sabem sôbre a organização a que pertencem e so
bretudo, não aceitar interferências negocistas para a lib�rta
ção dêste 01: daquele elemento conspirador.

Sim! Nao devemos parar. Tudo nos é lícito, porque tam
bém imperioso para destruir os núcleos da quínta-colnnn, agin
do exemplarmente contra os seus componentes estrangeiros e
nacionais.
/

.

( "Correio da Manhã")
Camisas, Gravatas, Pijames, O prazer da petizada,

Meias das melhores, pelos me, E orgulho dos coníeitejros,
nores preços só na CASA MIS- São os doces trabalhados.
ÇELÂNEA. - l1ua Traiano. 12. Co'o bom Fermento Medeiros.

.Il�

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

Uns
•

passos mais •••
e comprem mais barato!

A EXPOSiÇÃO3 IS C H M I D T.FELIPE
� ff..

GALERI�DE RpUPAS PARA CRIANÇAS
ConfeJ1ões para Senhoras

)<)

AlmofadaB - Crivo!! - Lenços - Meias - Bolaa.

Casaquinhos - Colchas - Toalhas - Penhoai.

J

COMO CORRIGi-LA?
Frequentemente a alimentação não contem a
taxa de cálcio necessária à formação dos
ossos, nem proporciona energias pala au

xiliar o desenvolvimento. A EMULSAO DE
SCOTT é tônico alimento sem rival pois feito
do mais puro óleo de fígado de bacalhau,
constitui o mcís . eficiente reconstituinte

emULSAD DE SCOTT
ET�dcd,�

? Dr. Clarno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
lo andar (Altos do Café
Bubi). - Fone J.l168.

AgradecimentoJoão Américo Cardoso e es

posa vêm, por êste meio, agra
decer a todos os parentes e

pessoas amigas os telegramas e

presentes enviados quando de seu

casamento e, ao mesmo tempo,
oferecer seus prestimos, à rua

Rafael Bandeira s/n., nesta ca

pital. 5vs-5

GUILHERME SPECK e
SENHORA

nartícínem aos parentes e pes
soas de suas relações que sua
filha BILMAR contratou casa-

menM'A f�Ws oA�fhtlCY

SÊLOSIrmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

ELEiÇÃO
Devendo proceder-se a 2 de maio pnoxirno 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 r;t:.úlquer 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

I.R:: lei===;;;==�=:t ==1::1::===: il== ==== :::: :='''I Ir:G ;;;=====m=: lia:===::::: I::;==;; 191 ;&II ==:=• 11111.;1••••e••óII. �II.' •••••••••11.. DI •••••••• II••• IIIII •• II••• Ii••••n �•••••••••••• I_I == 11==iiii • •••• •• ••••• _ ••••�..a...

==;= Enl mais de um caso pesquisado pela polícia, daquí e dos•••iI ••• 11

:::: :::: Estados, sôbre as atividades da quinta-coluna, têm aparecido in-1111

TENHA JUIZO
==== bl•••• •••• variavelmente como cooperadores no tra a ho de sapa contra•...
..11.ii! 5!!! o Brasil, dois elementos interessantes: o naturalizado brasíleí-

iii! S!5E ro e o brasileiro nato, embora de filiação estrangeira. Quanto
ãsil aiia aos indivíduos do primeiro grupo talvez não haja muito o que
te: GRANDE CRIME ;;;m comentar: a naturalização, na maioria das hipóteses, não re-

iiI CASAR DOENTE !ii5 presenta uma integração sincera na comunhão social do país,
:::Ia !::I

.

sendo apenas procurada como um meio para qualquer fimIII iP.! I

lt•••• FAÇA EXAME MÉDICO •••• ocu o.
iii ailS Não é regra geral, está visto, e por isso escrevemos na•••a I•••
555i ANTES DE CASAR-SE E me maioria dos casos. Há estrangeiros que se naturalizam com a
im i;;; boa intenção de adotar o Brasil, sinceriamente, como segunda5:!5 TOME O POPULAR :::: pátria e com o desejo de prestar-lhe todos os serviços ao seu!� -

.::: 5:=! alcance. O que contrista é a desenvoltura com que filhos do
Ei! DEPURATIVO 55!e país ainda que de ascendência estrangeira, prestam seu con-

II ãiH curs� a maquinações criminosas contra a integridade da pá-
Ei!i 'EJLIX [R' 914 Em tria. São ambos indesejáveis, porém mais rigorosa deverá se]'
ia;'1 .. mi ainda a repressão que merecem os maus brasileiros. Processá-.... ._ ....

iii! iii; los e remetê-los ao Tribunal de Segurança será, sem dúvida, a

=1'::1
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO i::; medida que tomarão as autorida,des competentes e o Tri�unal,I O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, os lU: também indubitavelmente, usara o ngor que requer o Julga.• a

Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres u::
t d tã reio crime••• :::: nlen o e ao .

II:: nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •iii; belo, Anemia, Abôrtos e faz os íudlvíduos idiotas. =UI. In f
. .

A da v I 1===:;; o ensivo ao organismo. agra 'e ====m: como um licôr II::
iii! O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N,S.P. como iii!
HEi auxiliar no tratamento da Sífilis til Reumatismo iiii5iii da mesma origem , iiiii5ii Fi\.LAM CELEBRIDADES MEDICAS mim: Sobre o preparado ELIXIR A compoaição e o sabor a- 11==
Eii5 .914. devo dizer-lhe!': sempre gradavel do ELIXIR c!:H4. re- i.ii;=;; que o tenho empregado, em comendarn-no como ama de iia!
::� os casos de indicação apre- facll manejo para o prúblico 5::: Fábrica «Nascimento» SQ Paulo!ib príada (sífilis em varias de no combate ii Biftlil', qualída- Lii•••• suas manttestações) os res uI de- que frequentemente a- ••••

iiii tados têm sido sattalatorlos, proveito no Ambulatorío da iii!-

II5EE! pois são rapldos e duraveís, Maternidade de Santa Maria.
..... . ...

iii Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. Eii! Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350· �
.... iIII= =- = 8__ 0•••••••• 11•__ •••1 ••••!JI!I.".:!!: �..!llI!Iri_._w _411+1!Ii; M liA.Eiii===15EEfieESi===iEiEEi5iEBi==ii5SEü5i!!i:iiEii:iiii!iSi"_i!E!

Rua Treleno 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 la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 venda

das Apólices do Estado de Pernambucc, 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 A't'iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo

. 7%
Aceita procuração para receber veneírnentos em to

das a8 Repartições Feder8j�, E�tfiduais e Municip8i6.

Escassez de aparelhos de caça
Londres, 27 (R.) - A escassez de caças alemães e de tal modo sé

ria, que a "Luftwaffe" não se acha em condições de levar a melhor na

frente de oeste, declara o Ministério das Informações, respondendo à
;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;. -:) questão de saber: "Qual é o propósito das nossas imensas incursões de

Icaça sôbre a França ?"
De acô rdo com uma nota ministerial, são dois os objetivos principais:
1 - Forcar a Alemanha, já às voltas com perigosa escassez de caças,

a manter, p�lo menos, metade dos seus efetivos no ocidente;
2 - Obrigar ao combate êsses efetivos, afim de destruí-los gradual.

mente, ou for çá-Ios a operar de maneira incessante, numa escala su

perior à sua durabilidade.
A R. A. F. domina, atualmente, os céus sôbre a França do Norte.

I

Enxames de aviões novos, dirigidos por pilotos refeitos, podem subir
. .

d i I
aos ares todos os dias, para dar combate ao nazistas, sem preju icar a

força reservada para a defesa das ilhas britânicas.
--------------------

APROVADOS PELO D'N'S'P' SOB N9 569 DE 193;'

Farmácia «(Esperança)do
. farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrang�iras.--Homeopatias.

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

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

". Immr.?ewn&"3d i&*"TR.

� 10PIL
Para limpar metal

i! cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO

Vende-s�, D�r um preço de!
ocasião, uma primorosa co-I
leção universal, com 27000
exemplares diferentes, ava
liada em 250.000 francos.
Iníormaeões com o Eng."

Edmundo'Gardollnskí, à rua

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

30v.-16

BILMAR e JACY
apresentam-se noivos.
Fpolis., 22-11-1942.

276 5 v.-4

Dois indesejáveis

( "Correio da Manhã")

Proteção contra fogo e roubo
Cofres encouroçodos. Portas fortes
Caixas, Arquivos, Armários de aço, da

Representante para Santa Catarina:
J. BRAUNSPERGER

cidade toma diariamente o seu
banho. Que seria da saúde da popula
ção, se não fôra a limpeza sistemática
das vias públicas? Assim, também, para
a saúde individual é indispensável fazer
uma limpeza periódica do aparelho renal.
• HELMITOL de Bayer executa oti-

"

mamente este serviço, garantia da saúde
atual e de uma velhice livre :> cI

deach:�
/ -<

�ro,SE OS RINS VÃO BEM .':
ASAÚDE É BOA �'l)iE}

�flELMITOL
\,�_ J

,(

-
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A quinta-coluna não é mamífera; reproduz-se por sissi
paridade .. , Um pedacinho dela chega em pouco tempo para
formar; um animal perfeito.

Agora, à margem das restrições no consumo da gasolina,
que afetam como é natural muitos aspectos do viver coletivo,
andam vozes a repetir (umas com um sincero susto, outras
sem sinceridade de nenhuma espécie confessavel) que isso é o

resultado ... do bloqueio alemão!
Nada mais irrisório. Em primeiro lugar, nunca existiu tal

bloqueio. Há uma série maior ou menor de navios alemães que
exercem a pirataria, afundando os navios indefesos que passam
ao seu alcance. Confundir isso com um bloqueio, equivale a

confundir os bandidos, que numa estrada assassinam e roubam
a quem passa, com o cordão policial que, na mesma estrada,
impedisse ou filtrasse o trânsito.

Em segundo lugar, a ação alemã só conseguiu até aquí
obter, de traidores romenos, aqueles poços de petróleo que não
chegam para um décimo do consumo europeu, em época nor

mal. Só por investida japonesa, e bem recente, jazidas mais
importantes deixaram de abastecer apenas as Nações Unidas.

O problema é muito outro, e todo êle militar. As fábricas
americanas e inglesas estão produzindo aviões e tauks em

quantidades astronômicas, isto é, produzem milhares e milha
res de consumidores preferenciais para o produto que nos fal
ta. Além disso, êsses consumidores são mais que duplamente
preferenciais; não são racionados; não podem estar dependeu
tes de que uma bomba lhes forneça 10 litros ou apenas 5, agora
ou mais tarde. Quer dizer, além do aumento fabuloso do con

sumo, além de umas pequenas diminuições na produção, exér
citos monumentais acumulam, neste momento, stocks monu

mentalíssimos, em lugares indicados pela estratégia e em obe
diência a previsões indispensáveis.

Nem exageraremos, nem faremos sugestão indiscreta, su

pondo, o que nos parece bem possivel, que neste momento haja
em nosso território quantidades de gasolina superiores às de
outro qualquer ensejo. Mas retidas, guardadas em avara reser

va para eventuais necessidades da segurança nacional.
Nos momentos culminantes do viver individual, o sangue

aflue ao coração o uao cérebro. O petróleo é o sangue da guer
ra moderna. E o coração, onde êle precisa de afluir, não póde
ser - por humano e natural que seja o nosso desejo - o car

burador de qualquer automóvel de passeio ...
( "Correio da Manhã")

(SIM, MADAME/ { O REMEDIO ,\.f!.AIS PROCU RADO PARA
I

e
o FICiADO E

O/:INTESTINOS
� -

-

,
�

PERGUNTE AO SEU FARMACEUTICO...

; ; . e êle lhe dirá que ha muitos anos o re

médio mais procurado para o Fígado e a

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

Valem muito e cust�m pouco!

Estende-se à Françalnão ocupada
a onda de terrorismo

Vichi, 27 (U. P.) - Informações
recebidas do interior da França de
monstram que a onda de terroris
mo, provocada pela volta de Laval
ao poder, se estende à zona não
ocupada.
Duas bombas explodiram em

Montpelier, cidade situada no centro
do país, a 10 quilômetros do Medi
terrâneo. Uma das bombas explo
diu na caixa destinada à correspon
dência do edifício em que funciona
a Legião Regional antibolchevista e

a outra na porta da séde da Comís
são Nacional de Emancipação, diri
gida pelo sr. Doriot. Não houve ví
timas mas os danos materiais foram
importantes. As autoridades não
efetuaram prisões até agora.
Trata-se do primeiro caso de ter

rorismo na zona não ocupada da
França.

o prazo para apresentação de declarações do Imposto de Renda terminará a 30 de Abril
BLOQUEIO ...

PILUUIS DE VIDI DO DR. ROSS

r�=�r�� Julio Pere'ra Vieira

II� participam o contrato de
casamento de sua filha
Ivette com senhor Waldyr

.� Martins Neves.

I� DDOCII:IcQQIIIJDDDDDa�DCXJODOa:JOOOCJOalO

Eugenia Martins Neves
e

IOclavio Valga Neves
participam o contracto de

I
� casamento de seu filho
� Waldyr com a senhorita

I =::
LourdesVi�

I�
IVETTE e WALDYR �

� noivos I

�_::.:�:__j266 Svs-S

Leilão
No dia 28, terça-feira, às 19 ho

ras, no prédio n. 56 da rua Conse
lheiro Mafra, será vendido em lei
Ião o seguinte: - Móveis para
quarto, sala de jantar, sala de vi
sita, grupo estofado, cadeiras, qua
dros, espelhos, guarda-roupa com

espelho e dito sem espelho, mesas
para jantar, aparelhos de louça
para lavatório, vidros, porta-cha
péus, cabides, estantes, la.vatório
com mármore e espelho, étagere
com mármore, colunas, mesinhas
carrinho para criança, guarda-leu
ça, cama com colchão de mola para
casal, armário laqueado, balança
tacho de cobre, máquina de escre
ver cm perfeito estado, e outras
miudezas.

--���.�

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

i Disposto Para Tude
I
'etI lIgado deve derramar, diariamente

110 estomago, um litro de bilis, Se a bílís nã';
corre livremente. os a.limentos não são
digeridos e apodrecem, Os gazes incham o
estomago, Sobrevém a prisão de ventre.
Voe' lIenf,e-se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é ummartyrio.
Uma simples evacuação não tocará a

uma. Nada ha como as famosas Pillulaa
CARTERS para o FiI:ado. para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bilis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno: são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bílis correr
livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Figado. Não acceite Imita�
1'NÇ9 3$000

Auxiliar de Escritório
Precisa-se de um, solteiro,

com bôa caligrafia, prática
de dactilografia e noções de
escrituração. para escritório
de pouco movimento. Condi
ções e referências em carta
end, a esta redação para: AU
XILIAR DE ESCRITORIO
indicando endereço.

'

278 5vs-2

FÁBRICA de MÓVEIS
GOMES

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR
�-----

Aceita encomendas só a di
nheiro. e a preços sem

competidores.

I
Elegância!

r:;���� prepara um inverno .1I de GUERRA ••• 8

I GUERRA �E PREÇOS I
� ALTAS SURPRESAS ... I� Aguardem, de 20 de 8

� Abril em�diante! IIJOIXIIXDJXXJOOOOQOCOOOOOODOOOODOaCJD�COOCXlCXJO

Móveis perfeiles e mo·
dernos de imbúia com
pensada, de canela,

de pinho, etc.
Rua João Pinto, 34

�.\
_____________,�t� �

.:, 30vs·5
-------

Organização de r�critas-In-s
peçõesperiódica��.rVerificaçãode balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral,
Procure a Organtz» cno CO"
merolal Catariut'UI\it:,\

'

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicóes
pagamento

Rua Trajano, n' 13
de

CAMPANHA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO�
DURIO VESPEBTIlI'O

Redação e Oficinas à, Rua
João Pinto D.. 13

TeL 1922 - ex. postall.J9

ASSINATURAS
Na Caplt.ah

Ano ...•••.••••

Semestre ••••••

Trimestre ••••••

Mês ••••••••••••

No Interlors
Ano ..•...••••••
Semestre ...••••

Trlmestrn ..••••

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí
líza pelos conceitos emitidoe

�
nos artigos assinados

�

-

San U u e' Rol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperadol,
Esgotado., Anêmicos, Mã ••
que criam Magros, Crianças
raquíticu, receberão a toni·
ficação gerei do organilmo

com o

Sa RUDe Rol
Llc. D.N S.P. n: 199, da 1921

Farmácia N. Senhora
Aparecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a preferên
ela e comunica que fechou
a íarmàcia, deixando encar

regado de receber s/contas
o sr. J06ué di Bernardi, na

Farmácia Esperança, no Edi
íício do Mercado.
245 30 v.-7

'ri". o BSTIDO -_ Terça -feira, 28 te Abril de �942
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COMO DESAPARECEU
O I/BISMARCKI/ Os últimos dias do

«inafundável» couraçado alemã ...

----- AINDA: -----

A POTÊNCIA BÉLICA DA RÚSSIA

A INCÓGNITA DO HOMEM,
resumo do livro de Alaxis Carrel

GINÁSTICA FÁCIL E ÚTIL
PARA TODOS, por Gene Tunney.

ÊsLes são apenas qua tro dos 28 artigos ame

nos e estimulantes que aparecem no núme
co de ABRIL da grande revista

Para assinalura.r;: dirigir-se unicamente aos agenles abaixo:
Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Representante Geral no Brasil: FERNANDO CIIINAGLJA - Rua do Rosário. 55-A 2.0 ando - Rio

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

Companhia « Aliança Baía»

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I. 880A8 I• •

: padrões maravilhosos, ííníssíme acabamento :
! das melhores fábricas do país, sao !., encontradas nos balcões da •
• •

i Cas SANIA BOSA i• •
• Diáriamente recebemos novidades -
• •

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

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

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

AVA . Gladiator 5 valv. 530$
7 valv. 59::1$, para pilhas 500$, para
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, B. 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. 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 Nóbrega, Juiz de Direito
da la. Vara.
Está conforme.

Fundadlll 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, (prédi-os e terrenos)

ano de 1940
Rs 9.000:000$000

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

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

22 354:000$000

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

bexiga, os rins, as neírttee, areias, cólicas renais; aumenta 8S
urinas. Tira as inchações dOI! pés e rosto, hidropslas, falta de
ar, palpitações, dõres do coração, asma, bronquite asmática,
ar! e rio-esclerose.

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

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, Ilôres 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 !l CACTUSGENOL especifico

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

siUlls e reumatismo, lesões, cansaço, unnas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e Inchações.

Aos fracos e convalescentea
Devem usar o STENOLlNO, 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 raplda.
Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue. sifilis,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulaa, purgações. terí
das, CHucros, eserófulas, reumatismo.

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

I
Diretores:

Dr. Parnphilo d'Utr a Freire de Carvalho, Epiphanlo José
d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

AcCão entre amigosde um Rádio General Elec
tric de 8 valvulas ficou sem
efeito e as importâncias
pagas serão devolvidas.
Fpolis., 16-4-42.

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

cipais cidades da América, Europa e Aírica.

Agente em Florianópolis

LOBO &CAMPOS (ia.

GargantaIrritadaFriccione este poderoso unguents
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como úma cataplas
ma, emquanto os vapores que se
respiram desinflammam logo as

membranas irritadas.

AS SENHORAS DEVEl\'I USAR
Em sue toílette intima s

õ

nente o MEIGYPAN, de
grande poder hígíenlco. contra molésrlas o' nteglosas
suspertas, trrttsções vôginaf3, corrimentos, molés
ti8� utero-vegtnaís, menítes e toda sorte de doenças
Lcas e grande pI'e�€r'fatiYo. Drogerle Pacheco, RIo.

RUA FELIPE SCHMIDT

1._C_Q_!.x_e_IJ_os..t_a/_i9__
Ti

...f!_le_IJ_h_Oll_t'...I,..O_83__E_Iui__
'

...Te_i_._C_A_L_L"/IIA_N_Ç_A_lIJ_111Sub-Agente em Lagulla, Tubarão. Itajáí,
Blumenau e Lccres.

N 39

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 cano�de ferro fundido d.e 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. lS��I�,

Pessoas capazes
Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Iate Chlbe Florianópolis>>:-Reunião, hoje, às 20 horas, no «Lira Tênis Clube»

A t d err
-- A TE TRO

n es a gu a �,���l�L����f(E�� ALVARO DE CARVALHO (Cine Odeon)
tecção superior que só Kolynos HOJE! _ 28 de Abril ._ HOJE!
lhes pode claro
Porque Kolynos não só con

serva o brilho dos seus dentes
e a saúde de suas delicadas
gengivas, mas tambem pro
tege-as contra muitas infec
ções perigosas que tém origem
na bocca.

E facil habituar as crianças
ao uso de Kolynos, porque ellas
adoram seu agradavel e refres
cante sabôr,

os japoneses ja 'preparavam
campos de concentração

Nova Iorque, 28 - Joe Mew- pedisse as atividades de todos
man, correspondente do "New os membros da imprensa ame-JYork Herald Tribune" decla- ricana. Assim, achámos que pa
rou, em entrevista, que os ja- diamos fazer mais, ficando ajponeses tinham dois campos coligir informes que pudesse
de concentração prontos para mos obter.
os americanos, meses antes -========='-====
do ataque a Pearl Harbour:
"Todos os correspondentes sa

biam dêsses campos de con

centração" .

Joe Mewman deixou o Ja
pão em outubro. Explicando
as dificuldades encontradas
para comunicar os fatos aos

norte-americanos, Joe decla
rou: "Max Hill e Joe Bynan,
da Associated Press, eu e ou

tros jornalistas sabíamos que

amversãrtos s

Cabelos brancos �
MARAVILHOSA !

Fez anos ontem o sr. dr. Ha
roldo Pederneiras, diretor do
Departamento de Estradas de
Rodagem de nosso Estado.

- Decorre hoje o dia nata
lício da exma. sra. d. Emília
de Mesquita Ferreira, esposa do
sr. Manoel Marinho Ferreira,

LOÇÃO ex· comissário da Base Aviação
Naval.

a guerra se aproximava, mas

não podíamos transmitir essas

informações reais para fóra
do Japão, sem que o Japão im-

Agradecimentos:
Do sr. dr. José Rosário de

Araujo, oficial médico da Força
Policial do Estado, recebemos
atencioso cartão de agradeci
mentos à nota do nascimento
de seu filho.

A SURDEZ CATARRAL
PóDE SER ALIVIADA

Eis aqui um modo simples, seguro
e comodo de consegui-lo

Ter surdez catarral é muito
incomodo e aborrecido; por is
so muitas pessôas, que têm
essa afecção, muito se impres
sionam quando se toca nesse
assunto. Com efeito, são mui
tas as pessôas que sofrem de
surdez catarral que usam apa
relhos de ouvir, os quaes cha
mam a atenção sôbre sua

doença. Por essa razão - pó
de-se afirmar - que quando
não ouvem bem, sofrem zum
bidos nos ouvidos e estão pade
cendo de surdez catarral, essas
pessôas muito se alegram de
saber que ha um simples re

médio, realmente eficaz para
aliviar a surdez catarral e os
zumbidos nos ouvidos, causa
dos pelo catarro. Êste remédio
é conhecido sob o nome de
PARMINT, e é obtido em qual
quer farmácia e sua dóse é
de uma colher de sopa quatro
vezes ao dia.

Êsse tratamento, por sua

ação tonificante, reduz a infla
mação do ouvido media que
causa Ü' catarro, e uma vez eli
minada a inflamação cessarão
os zumbidos nos ouvidos, a

dôr de cabeça, o aturdimento
e voltará a percepção ao ou

vido, gradualmente. Toda pes
sôa, que sofre de catarro, sur
dez catarral e zumbidos nos

. ouvidos, deve provar PAR
MINT.

Viajantes:
De sua viagem ao Rio regres

sou o nosso prezado conterrâ
neo sr. des. dr. Medeiros Fi
lho, ilustre presidente do Tri
bunal de Apelação do Estado.

Habilitações:
Estão- se habilitando para ca

sar o sr. João Cardoso e srita.
Clélia Machado Zanini.

Falecimentos:
A 23 do corrente, faleceu na

séde do distrito de Canasvieiras,
neste município, o sr. Manoel
Bernardino de Andrade, escri
vão de Paz (aposentado) e que
servira nesse cargo durante 46
anos. O extinto, que gozava,
ali, de geral estima, era padri
nho do sr. Euclides Pereira,
proprietario do «Café Rio Bran
co», desta capital, e deixa três
filhos casados. Foi sepultado no

cemitério do referido distrito.

I

I F I' L LS

Ás 20,30 HORAS

GRANDIOSO ESPETACULO
DA GRANDE COMPANHIA

DE COMEDIAS

81' IRACEMA DE ALENCAR
E

MANOEL PERA ","'LI

(Viaja sob o contrôle do S.N.T. do Ministério de Educação e Saúde)
APRESENTAÇÃO DA ESPETACULAR COMÉDIA EM 3 ATOS:

O DIVORCIO DO ANACLETO
PREÇOS:

Cruzada Nacional de Educação
de Santa Catarina

Assembléia Regional •• ConvocaCão
De conformidade com o Art. IS dos Estatutos, e

Arts. 13 e 14 do Regimento Interno convoco para terça
feira, 28 do corrente, às 20 horas, no salão do Instituto
Histórico e Geográfico, à Rua Felipe Schmidt, n .? 17, a

Assembléia Regional Anual dos sócios da CNE (con-
tribuintes e cooperadores).

.

Florianópolis, 25 de Abril de 1942.
ELIEZER :DOS SANCTOS SARAIVA
Presiden te da Diretoria Regional

IVida Social ��������;�:'s�;�;���JJ���b� �z��-:�����diplomata de formas untuosas, espinha flexível e sorriso
amarelo, chegando até a ser considerado - tal o seu poder
de dissimulação - coráo a figura diplomática mais "ocidenta
lizada" do Japão.

Na campanha do Pacífico, porém, Masahuru teve um pa
pel bem nipônico, distinguindo-se pelos vexames e crueldades
que inflingiu aos prisioneiros ingleses e norte-americanos de
Tientsin. Depois, tomando o comando das tropas das Filipi
nas, não quiz sobreviver à derrota que lhe impuseram os bra
vos de Mac Arthur e cometeu abnegadamente o "harakiri".
Como coincidência curiosa, anuncia-se agora que o cruel
Homma suicidou-se no mesmo quarto que, em um hotel de
Manila, ocupava o heróico organizador da Defesa da Austrá
lia. A notícia soube-se por pessoas que, iludindo a vigilância
japonesa, conseguiram chegar às linhas gerais.

Cadeira numeradas
Camarotes
Balcão
Geral

AVISO: Ingressos à venda na

6$000
30$000
5$000
2$000

Gerência do CIHE REX

AMANHÃ _ 8,30 horas - AMANHÃ
Despedida da Companhia com uma festa artistica

de IRACEMA DE ALENCAR em homenagem aos Exmos.
Drs. NEREU RAMOS. DD Interventor Federal, e ROGE
RIO VIEIRA, Prefeito Municipal da Capital.

Apresentação da famosissima peça em 3 atos ori-
ginal de LUIZ IGLEZIAS:

'

«A GUERRA DOS DEUSES»

:(. Um caminhão e um auto-
Foi nomeado Milton da Cos- móvel, em perfeito estado,

ta Carvalho para exercer, in- marca «V8» e Chevrolet, tipo
terinamente, o cargo de Labo- 31. Tratar no Estreito, rua
ratorista dos Serviços Centrais Afonso Pena, 105. Sv.-1
do Departamento de Saúde :;-;;;;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
Pública.

Ecos e Notícias
Com o presidente desta asso

ciação, sr. desembargador Hen
rique Fontes, entendeu-se o

comandante do 14.0 Batalhão de
Caçadores, sr. tenente-coronel
Valdir Lopes da Cruz, sôbre a

B SI-I também contribuiu» comemoração do centenário dora ,,,,,. nascimento do marechal Luiz Com a presença do sr. In-
Felipe Gastão de Orleans, Conde terventor Federal e ele outras

Rio, 28 (C. P.) - Sob o títu- ma proporcionou à economia d'E h
. autoridades, foi inaugurado,nazí. Em todos os Estados êle u, que ale se passa. ,�

lo "O Brasil também contrí- Ficou assentada a realização ante-ontem, às 10 horas, o
buiu ...

"
e sub-título "Circulou foi vendido pelos inimigos so- de urna sessão, no Instituto, na campo de cultura f'Isíea da Pe

no nosso país o selo pró-cam- lertes e traidores capciosos, de qual falaria o consócio sr. dr. nitenciária do Esta!o. Uma
panha nazista de inverno", "O' que, afinal, o Brasil se aperce- A
Globo" estampa o cliché do beu e cuja ação e processos ugusto Lustosa Teixeira de turm�, de sentenciadc:s fez

b ibí ." Freitas, apreciavel demonstraçao dealudido selo, onde, por baixo sou e cOI II .

S d' d
-

f" ,

uce e, porem, que, por caso e ucaçao ISIca a assistênciada cruz suástica, encimada de C fr
e

t
.

diâ I
'

dizeres em idioma germânico, 08 lança perlgos� \ ��;e�e\: ��:e���; de��:eC�p�;:I�' ���V�d:J�a��;�. �'�to,ES����;�vê-sea palavra "Paraná", indi- Os pedestres .c�nha,m dell1as�a- sendo, por isso, transferida para nele representado.cando O Estado brasileiro em damcnte na perrcia dos motons- outro dia, que será previamente
que êle circulou. tas. E,stes, entretanto, nem sem- anunciado, a projetada come- Cabelos brancos 1 LOÇÃO
O vespertino, a propósito, es- pr e �).odem manobrar o carro para moração, em que serão enalte- MARAVILHOSA!

creve: "Não se surpreenda o clesv.la-lo do tr:nsellnte, que se cidos os serviços do Conde d'Eu
leitor com as insígnias ao lado obstina em nao dar passagem. ao Brasil e as suas qualidadesligadas ao nome de um Estado Além dêsses, exislem ainda os pe- militares.
do Brasil. E' obra de quinta-co- destres descuidados, que através- *

lunismo e serve como mais um sam as ruas como se estivessem Por determinação do senhor
testemunho dêsse mal, danoso, atravessando o próprio quarto de Diretor Regional dos Correios
de que tanto se ressentiu o dormir. O resultado é serem apa- e Telégrafos de Santa Catarina,
nosso país. A campanha de in- nnados pelas rodas ou, pelo menos, foi fixado o dia dezeseis de maio
verno na Alemanha, aliás tão pelo para-lama dos veículos. próximo, para o início das pro
cruenta e infeliz, foi mantida Qucm saí à rua, precisa aprcn- vas de

.

habilitação para admis
em parte com os auxílios que der a locomover-se, não cmbara- são de extranumerário-mensa-.
a venda de selo do cliché ací- çar ° trânsito, nem se expôr a lista, na série inicial de telegra-

------------------------- atropelamentos. Se é descuidado fista-auxiliar.

C--� t d d
·

por perda de fosfalo ou porque so-

ar c:l ze's· o 1 � fre dc inson ia, convém procurar

LA <.....--I. um médico para tratar-se. Dentrc
os melhores medicamentos indica
dos para êstes casos, cita-se o To
nofosfan da Casa Bayer. Ao fim
de duas ou três injeções os pacien
tes sentem-se renovados, relempe
rados, mais espertos, - conseguindo
andar na rua sem atropelar nem

ser atropelados.

«o

A's 8,30 horas
Grandioso espetaculo da

com-Ipanhia de Comédias
Iracema de Alencar Doise

Manoel ,Pera
(Viaja sob o Controle do S.N.T.
do Ministério de Educação

e Saúde)
Apresentação da espetacular e

gozadissima comédia em 3 atos:

-o--

CINE REX
- fONE 1581 -

A's 7,30 horas

Serenata do
amor

Com Ilona Massey

(A espetacular artista de «Ba
Ialaika») Allan Curtis

Complemento nacional D.F.B.
Alegres Manequins (Short Cal.)

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

"O divorcio do Anacleto"
PREÇOS:

Cadeira numerada
Camarotes
Balcão
Geral

6$000
30$000
5$000
2$000

_ ..-

. -o--

IMPERIAL
FONE 1581 -

Do cargo de membro do Con
selho Penitenciário do Estado,
foi exonerado, a pedido, o dr.
João Daví Ferreira Lima.

�

Ao requerimento em que o
sr. Arnaldo Sousa, da cidade
de São José, pedia nomeação
para o cargo de escrevente ju
ramentado, o sr. interventor te
deral deu o seguinte despacho:
«Indeferido por não ter o can

didato proposto os requisitos
exigidos pela lei de organização
judiciária, 24 de abril de \1942.

*

O capitão Antônio de Lara
Ribas, delegado da Ordem Po
lítica e Social, no exercício do
cargo de Secretário da Segu-

rança Pública, determinou que,
desta data em diante, todos os
tuncionários em geral, pertencen
tes a esta Secretaria e às repar
tições a ela subordinadas, ficarão
sujeitos à prestação de serviços
policiais extraordinários desde
que isso seja necessário e assim
determine a autoridade superior,
em vistas das circunstâncias
especiais por que atravessa o

país.

A's 7,30 horas

COMPRA-SEbicudos não se
beijam Um compêndio de" Física e

Química", do prof. Mário Fac
cini, 4.a Série. Informações nes

ta redação. 5 vs.-4

Quem perdeu ?
Achase nesta redação, à

díspostção de seu legitimo
dono, uma carteira de iden
tidade, expedida em nome
de Antônia Martinho Teles e
encontrada no « Café Rio
Branco»,

VENDEM-SE

Com Jack Benny e Mary
Martin

V. S. JA' PENSOU NO FU
TURO DE SUA FAMILlA ?

Complemento nacional D.F.B.
Caixeiro Viajante (Desenho)

O que diz «La Stampa»
Roma, 28 (A. P.) - Irradia

ção oficial - O jornal "La
Stampa", de. Turim, diz que o

rompimento das relações da
União Sul-Africana com o go
vêrno francês de Vichí é o pre
lúdio de uma ação aliada con
tra Madagáscar.

Vá hoje mesmo ao
MONTEPIO DOS SER·
VIDORES DO ESTADO

I
' T

'

a ravessa das Belas
Artes ri.> IS, Rio de Ja
neiro, e institua uma

I
PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurando· lhes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

Catarina; O.ABRAHAM
rua Cons. Mafra, 9.

'

Diariamente, das 8 às
11 horas. Aos sábados,
das 14 às 17 horas.

I

Preços: 1$500 e 1$100

30 v. alto - 1

.8EI1
d. WETZEL "

Exijam o Sabão

'�VI
4I'f@;.··.'·('l�411

Livre de Censura

CIALIDA II

tJIA.=JoiDville (Marca registrada)

POIS CONSERVA' E DESINFECTA A SUA ROUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


