
Iva �n r!vi� i·�� [�m � �m aixa �r �� � I n!;.� i ��VICHí, 29 (u. P.) •.. o PRIMEIRO MINISTRO, SR. PIERRE LAVAL, E O SECRETÁRIO GERAL DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTE
RIORES, SR. CHARLES ROCHAT; RECENTEMENTE DESIGNADO EMBAIXADOR NA ARGENTINA, VISITARAM, ONTEM, A EMBAIXADA NORTE
AMERICANA; ONDE CONVERSARAM COM O EMBAIXADOR ESTADUNIDENSE, ALMIRANTE LEAHY. É A PRIMEIRA VEZ QUE SE ESTABELECE
ÊSTE CONTACTO POLíTICO, DESDE QUE LAVAL REGRESSOU AO PODER, E SE PRESUME QUE NA ENTREVISTA FORAM FOCALIZADOS OS

PROBLEMAS FRANCO·NORTE.AMERICANOS.

Cuibishev, 29 (R.) - De
Londres 29 (U P) - Uraente - O aovêrrio jugoslavo acôrdo com os despachos da

, ., b b '

frente Sul o
. .'

estabelecido nesta capital, anunciou que o general Mihailovich, ! S russos organiza-
chefe das forças militares de patriótas sérvios, se encontra a ram perfeitamente o gros;;o .de
salvo. Informações chegadas de Estocolmo, sábado último, seu no:,o e poderoso exército
davam conta de que as tropas alemãs haviam aprisionado o

I�a.
penmsula de Kerch, na ca

general Mihailovich, que dirige as operações contra as forças teia �ehmo�tanr� que forma
de ocupação do "Eixo" na Jugoslavia. a espm a o�sa a mesIE-a, e

atacam as lmhas alemas de

D �I dOS
NOVOS MARINHEIROS duas direções. Também se tra-

acar'" e
'

a 81lí1a'scar NAZIs'rAS vam violentos embates ao Nor-
I ) ....L _ �. J Londres (B. N. S.) - Uma te de Sebastopol, setor no qual

U informação recebida em Lon- os aviões da esquadra russa do

do.·s pontos vl·tal·s para as Ame"rl·cas
dres diz que reina intranquili- Mar Negro batem as posições
dade entre os tripulantes dos alemãs.
submarinos alemães. No can-

ções de Vichí parece girar em junto, a� tripl�l�ções daqueles Os IlIapone'ses atacara-o a Nova CaledoAnl·atorno de Madagáscar". . I barcos sao sufl.cIentem:nte ca-

A União Sul-Africana rom- pazes, mas os Jovens sao arro-

peu relações com o Japão e gantes e presumidos, tendo a Quartel-general de Mac Ar-I menta, as enseadas ou baías r ledônia exige que o inimigo se

prevê-se que as forças Sul-Af'ri- alma corrompida pelo preparo thur, 29 (U. P.) - Notícias fi- das pouco conhecidas ilhas do apodere de bases intermediá
canas tenham tomado provi- e .ensI.namentos da Juventude dedignas recebidas hoje .dízem grupo das Salomon. ria. Anunciou-se assim a
dências para que a grande HItl_:rIll;na. '

.. que os japoneses estão esten- Disse o mencionado oficial ocupação pelos japoneses de
ilha não seja utilizada pelos Nao e: portanto,.. de admír ar dendo rapidamente suas forças que por várias vezes tentaram lugares pouco conhecidos, como
japoneses em caso de luta. se os ofIc.IaIs ínteriores os de- para o léste, com o objetivo de efetuar vôos de reconhecímen- San Cristobal, ilhas Malaíta,testam, VIsto como nada res- atacar a Nova Caledônia. to e conseguir fotografias das na parte mais sudéste do grupeitam, além de Hitler e do Por outra parte, pessoas re- defesas de Nova Caledônia, po- po das Salomon, e à metade

partido. Educados na Juventu- centemente chegadas de Nou- rém sempre foram afugenta- do caminho, aproximadamende Hitleriana desde a idade de mea, capital desta ilha, que, dos ou abatidos antes de coli- te, entre Rabaul e Noumea.
doze anos, chocam os mais ve- cerno se sabe, está em poder mar seu fim. Pelo que se sabe, As forças norte americanas,lhos pela sua ignorância e suas dos franceses livres, declara- até agora, nenhum inimigo 10- distribuidas agora junto com
maneiras. ram que aviões de caça norte- grau chegar ao interior da tropas francesas livres, conver-Ao ser interrogado sôbre sua americanos, com bases na re- ilha. teram a ilha numa posição di-
religião, um deles - prisio- ferida ilha, estão operando As autoridades militares de- fícil de conquistar.neiro de guerra

- respondeu contra os nipônicos. clararam que os nípões "se des-
i como que decorando: "N�O t�- Um oficial estadunidense, locam aparentemente para a Caspa � LOÇÃO MARAVI-
nh�, tempo para essas fIlole:- que inspecionou as defesas da ilha e tudo indica que necessi- LHOSA!ras ao passo que UIx.: seu ann- ilha, declarou que os hídro- tam ocupá-la".11 aviões amarelos �o deu a respo�ta,; S��l um aviões japoneses de grande raio A distância entre Rabaul,

abatidos Deutsch Glaubíg ,(CreIO na de ação utilizam, ao que pare- principal base japonesa ao
Alemanha), o que e melhor do ce como pontos de abasteci- Norte da Austrália e Nova Ca-
que acreditar em Deus que,

' ,

afinal de contas, não passado. -

Jeová dos Judeus". •••••••••••••••••••••••••
Literalmente nada conhecem I • •

de história anterior ao pre- C ••se�te sécu�o. ,A_s tradiçõ�s ��- • •
vais e a hlstóría nada signífi- • •cam para êles, nem o respeito
para com o inimigo, que se no- • DE PESSOAS TEM •
tava nos homens mais anti- • •
gos. • USADO COM BOM RE, •Há um mundo que separa o • •jovem e a antiga geração dOS. SULTADO O POPU ..

tripualntes de sUbmarinos..
'

.-.Existe, por exemplo, uma di-
-LAR IDEferença enorme entre os tripu- • _ I PURA TIVo •

lantes experimentados e bem. DO SANGUE •
educados do submersivel de • •Kretschmer, e os jovens do. MARCA REGISTRADA·

•

�:;:;:��� :�;e,,::���i�e���P��: IêJ"a I :JI#1 'iJ : I R�:, ;;it�:ra!':�el:�nt!6,
•• A SIFILI.S ATACA TODO O ORGANISMO ••LOÇÃO U Fígadc, o Baço, o coração, o Estômago, os
• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. ••. Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr. A

O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. .,

• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- •
• matísmo da mesma origem. _ •
• VALIOSAS OPINIOES •
• O ELIXIR «914», dada a sua Atesto que allliquei muitas •base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91lt» obtendo• tamento da Sífilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados •
, te nos casos em que a via bo- no' tratamento da Sífilis. •
•

cal é a única possível.
•Ca) Dr. Benedito Talosa. Ca) Dr. Rafael Bartoletii

I •
••••••••••••••••••••••••

Washington, 29 (U. P.) -

A colaboração franco-alemã
renova a preocupação dos ob
servadores militares sobre o
futuro das colônias francesas
de situação estratégica, parti
cularmente Dacár que está em
um ponto crítico das rótas ma

rítimas dos aliados na costa
Atlântica da África ,e que é o

ponto da África mais próximo
à América do Sul.
Desde que o sr. Pierre La

val reassumiu o poder, alguns
órgãos da imprensa e mem
bros do Congresso norte-ame
ricano vêm aconselhando o go
vêrno a adquirir os territórios
franceses estratégicos, pelo me
nos até que terminem as hos
tilidades; mas os círculos ofi
ciais guardam silêncio a res-

peito. \

Os observadores militares di
zem que Dacár assume nova

importância, pois parte consi- Camberra (Austrália), 29 _.

derável da navegação segue a (R.) - O comunicado de hoje
rota em torno da África, em indica que as operações contí
vez da róta do Mediterrâneo. nuam praticamente paralisa-
Além disso, em mãos do das, com exceção das atívida

Eixo, Dacár aumentaria enor- des aéreas dos japoneses, que
memente o perigo para a nave- estenderam seus ataques nas

gação ao longo da costa Orien- Filipinas, porém, em compen
tal Sul-Americana. sação, diminuiram os bombar-

Desde a derrota da França, deios contra a ilha do Corregi
as altas autoridades militares dor.
dos Estados Unidos sempre Por sua parte, a aviação alia
consideraram Dacár como um! da atacou a base de Lae e ao

dos pontos de maior perigo que parece, impediu os n�pôni
potencial. cos de levar a cabo uma mv�s-

O mesmo se poderia dizer sob tida contra Port Moresby, pnn-
o ponto de vista da navegação cipal objetivo inimigo n� sosta
da ilha de Madagáscar, tam- meridional de Nova Gume.
bém fiscalizada por Vichí, de- Nos últimos tempos se. v�m
vida à posição dominante que observando crescente resl�ten
ocupa nas rótas comerciais, cia aliada aos ataques japo
águas fóra da costa africana. neses, resistência que alcançou
Referindo-se ao assunto, o seu ponto máximo, segundo o

"New York Herald Tribune" comunicado de ontem, na des
diz em editorial: "A prova truíção de onze aviões inimi
mais importante da resolucão gos e� violento ataque a Port
das nações unidas e das inten- Darwm.

Imposto de Renda
A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estab�lecida n�s-
ta Capital à rua João Pinto na 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.

castiga.n�o. as linhas IInimigas
Cuibishev, 29 (R.) - A notí

cia de que durante as últimas
4 horas os russos dominaram
duas importantes posições es

tratégicas e fortificadas coin
cide com as dos sérios ataques
efetuados contra as já castiga
das linhas inimigas em toda a
frente Central. Os despachos
chegados a esta cidade assina
lam que a aviação russa se
mantém em constante coope
ração com as forças de terra,
que avançam para o Oéste; se

gundo uma informação, uma
esquadrilha de bombardeiros
em mergulho fez explodir um
depósito de munições alemão,
e de tal importância era o re
ferido depósito que as explo
sões dos inflamáveis nele con
tidos se sucederam por espaço
de meia hora.

Senhora ! Para as SUB R SO
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delícto
sos e diferentes.

Todos cinco foram
abatidos

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

IFlorianópolis -. Ouarta-Ielra, 29 ae A bril de 1942 N. 8526

Londres, 29 (R.) - Notí
cias retardadas anunciam que
aviões, do grupo de voluntários
norte - americanos, enfrenta
ram, no ar, 5 aparelhos japone
ses, nas vizinhanças de Loi
lem, tendo sido todos abati
dos, sem que se verificassem
baixas por sua parte. A ação
teve lugar no dia 25 do cor
rente.

OS AVIÕES "CORBAS" El\l
AÇÃO

ANO XXVII

o Não são claras
as informacões

Calcutá, 29 (U. P.) - Na
frente de Irrawaddy prossegue
a luta, porém as informações
recebidas não são claras. Indi
ca-se, no entanto, que os japo
neses conseguiram alguns pro
gressos e que combatiam ago
ra nas imediações das jazidas
petrolíferas de Singu-Yenan
gyat, muito embora se diga que
os poços permanecem em po
der dos aliados. Acredita-se
que os ingleses mantêm uma
linha nas vizinhanças de Sele,
em direção ao oéste de Meikti
la, sobre o rio Irrawady.

Londres (B. N. S.) - Uma
formação aérea russa, compos
ta unicamente de aparelhos
"Corbas" , combaterá a' Luft
waffe êste inverno, segundo in
forma a Agência Tass. A Agên
cia alude ao adestramento de
pilotos russos por pilotos bri
tânicos em um centro não no

meado, bem afastado da linha
de frente, e assevera que o

"espírito de cooperação é ex

celente" .

E.tA. trüte, me. IUIllr?
Teu broDqllite? E.tia eoa t••e'
:a lei cte N0••0 Sellllon
B6 te 1Ial..... CONTBAT088••

grosso do novo
exército russofoio general Mikailovich não

feito prisioneiro

INDÚS'L'RIA ALEMÃ
. Londres CB. N. S.) - O jor
nal finlandês "Turen Sano
mat" escreve que foi frequen
temente noticiado que a pro
dução das modernas fábricas
gerrnamcas dé armamentos
está abaixo da média calcula
da, devido à falta de ferramen
tas. As novas indústrias béli
cas da Alemanha têm uma ne

cessidade sempre crescente de
ferramentas em quantidade
suficiente.

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade

Reassumiu a clínica:

�LlM'NA! FORTALECE!

Em conjunto, piorou
Chunquim, 29 (U. P.) - As

tropas chinesas, sob o coman
do do Tenente General Joseph
Stilwell, reconquistaram toda
a região compreendida entre
Taunyi e Ho-Pong, segundo se
informou com caráter oficial.
No entanto, em fontes auto

rizadas desta capital, se admi
te que, apesar da vitória chi
nesa, a luta na Birmânia, vista
em conjunto, piorou no trans
curso das últimas 48 horas,

V -.-6

SALÁRIOS EM BONUS
Londres, (B. N. S.) - Foi

criada uma taxa relativamente
aos salários dos operários que
trabalham nos territórios ori
entais, ocupados pelo Reich.
Essa tarifa não se aplica a

pessoas da raça germânica
nem aos naturais da Galicia
e da Austria. Para os demais
trabalhadores, cujos salários
caem sob a nova lei, toda a

quantia ganha acima de 17
marcos, é paga em bonus. O
único beneficiário dessas taxas
é o Reich.

Sorteados para campos-de-batalha de ultramarOTTA;�A, 29 (A. P.) A "CANADIAN PRESS" DIZ QUE O DOMíNIO DO CANADA, EM PLEBISCITO REALIZADO, APROVOU A SUGES-
TÃO DE SER O PRIMEIRO MINISTRO MACKENZIE KING LIBERADO DE SEUS ANTERIORES COMPROMISSOS, PELOS QUAIS NÃO PODERIA

ENVIAR SOLDADOS SORTEADOS PARA CAMPOS DE BATALHA DE ULTRAMAR.

Cabelos brancos 1
MARAVILHOSA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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118TITUTO D� DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prática nos hospitais europeus
CHnica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homers
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Camnanarío
São Paulo). Especíaltzado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Univer
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparelho moderno SIEMENS pare
díagnôsttoos das doencas internas'
Coração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias õseeas e radlogranas

dentárias
Electrocardiogratia clínica

(Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétrlcos.)
Metabolismo basal

(Determínaeão dOI! dítúrbíos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
(Exame químico e míeroscõníoo do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de fisloteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da sUllis diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Asoheín Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
nuz, esoaeros, líquido raquíano e

qualquer pesquisa para etueídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

FllORTANOPOllS

I Dr. MARIO WENDHAUSEN �����:ra��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Olinira e
médico do De.,artamento de Saúde ��=�-����=����==�����=====�

CLíNICA. MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - TeI. 1426
R'Jsidencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 'I'el, 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. -' FLORIANOPOLIS.

MEDICO
/ CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIAO

Irmandade do Senhor Jesõs 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, taça 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

Os alemães querem. ser polidOSLondres - (Inter-Americana) - Notícias procedentes da
Alemanha anunciam que, à medida que a vida se torna mais
difícil e aumentam os sacrifícios e as restrições, cresce de
igual maneira a falta de educação e de polidêz. Os jornais ale
mães têm levado êsse fato muito a sério. O "Berliner Lokalan
zeiger", entre outros, declara: - "Onde quer que nos encon
.tremos - no mercado, nas lojas, no açougue, na padaria ou
na estação ferroviária - sómente se ouvem reclamações e se
vêm maus modos. Todos os que eram habitualmente delicados,
pelo menos por uma questão de ética comercial, são agora ter
rivelmente rudes, desde o garçon, ao caixeiro, e ao logista.
Daí o slogan:

"A polidêz constitue hoje, na Alemanha, um serviço à
comunidade. Uma pessôa insolente auxilia indiretamente o

inimigo, por que destrói o que é essencial para vencer o capi
tal de nervos da nação. Estará reduzindo a capacidade do tra
balho do País, num momento em que sua identificação deve
ria constituir o nosso primeiro dever". . .

.

A polidêz, certamente, não foi nunca considerada como
um meio de aumentar a eficiência da máquina de guerra ale
mã. Não foi, indubitavelmente, devido à delicadeza e à tole
rãncía germânicas que, enquanto ainda há apenas um ano a

Grã-Bretanha se batia sozinha contra a Alemanha, hoje 26
nações formam nas fileiras da causa aliada, por compreende
rem que a Alemanha e a probidade devem sobreviver.

Estarão os alemães começando a compreender que a po-
lídêz não é só desejável mas também necessária? .

Poder-se-á conceber a existência de uma "Alemanha
polida?". Decididamente, a esperança nos sentimentos huma
nos é infinita...

•

-

Crédito Mútuo Predial

, WJt

v. S. JA' PENSOU NO FU
TURO DE SUA FAMILIA?
Vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes n. o 15, Rio de J0-
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.

DR. RICARDO
GfJTTSMANN

•

Ex-chefe de cll-
nica do

Hospital de
NU(-'l)"U berg

(Proha L. Burkhardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Lirurqia Gel ai'!
Alta cirurgia, gyne

I
eología (doenças de

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

de plastíca.
Cunsulterlo á rua Traíe
DO. 18 (dee 10 ás 12, •
das t É) ás 16,bO) Tele

Pqc ne - 1.286

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

Proprietários: J. Moreira & Cia.
22 DE ABRIL

Foi entregue aos prestamlsts Maria Adélía de
Souza, residente em Tijucas,

possuidora da caderneta D. 12 358 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 realizará 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.

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

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

o NOVO LAWREHCE
Londres, 28 (A. P.) - O correspondente do "Daily Sketch"

de Calcutá noticia a existência de novo Lawrence oficial in
glês de nome não revelado, que vive entre as tribos das mon-

!

tanhas birmanesas, conquistando-as para a causa das nações
Unidas em sua luta contra o Japão, a semelhança do famoso
"Lawrence da Arábia".

Segundo a narrativa do correspondente, êsse oficial britâ
nico já arregimentou três tribos ao longo da fronteira com o

Sião e muito em breve elas estarão lutando contra os japoneses,
"com suas setas envenenadas, na "batalha da Birmânia".

O novo "Lawrence" vive há muito entre os nativos, cuja
língua e costumes conhece perfeitamente e já obteve dos che
fes da região mais completo apôío para a luta de guerrilhas,
que será muito penosa para os invasores.

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

S_ Paulo

I
30 v. alto - 1

Quem não está habituado a

falar em publico e é obrigado
a faze-lo, facilmente se pertur
ba e perde a calma e a natu

ralidac;le precisas' para que a sua

oração seja ouvida com prazer.
É aconselhavel, em opor+unido
des tais, tomar um ou dois
comprimidos de ADAlINA, que
agem suavemente sobre o sis
tema nervoso, restabelecendo-
lhe a normalidade. .i .ADAlINA é um produto Soyer.

I

�.CALMANTE DOS NERVOS íJ3 A�
SUAVE E INOfENSIVO �

Auxiliar de Escritório
Precisa-se de um, solteiro,

com bôa caligrafia, prstíca
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

Dôr de dente?
'!Jt..�

- _:
'.1•••••••••••••..
• cs,c r C·••

I
Reeídencía â rua Es
teves Juníor I 20. _.

Teiephone _.- 1.1Jl
ag MM

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às i

I
17 horas.

I
HESIDÊNCIA:

,

Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

I Dr. Remigio
-

CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schrmdt-c-Edili
cio Amélia Neto·· Fone 1592
9 ás 12e 14 (I:) 17 noras. ,

f?ESIDENCIA·
Av l lercilio Luz, 186

- r'nune: 1392 -

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

.

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de-la, 2a e 3a classe..

Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.
E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS.
NARIZ, GARGANTA

Fábrica -Nascfmenío»
Representante para Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGEA
Florian6polis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1360

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-12

AUende a chamados
14

fspecialista; assistente do Professor Sanson
. do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, uma primorosa co

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

Edmundo Gardolinski, à rua

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

30v.-17

Dr. MADEIRA NEVES·- médico especialista em
.

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

Consultas diariamente pe!\l�:e�h:�sd�� \� ,� l:o:ao:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467

Residência: Rua. Presidente Coutinho, 23.

GRA:TIS , ,• •

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

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

Hua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabe�a-Pesco�o
Dr. ARMINIO TAVARES

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

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência t 456

SAVAS LACERDADr.
Oculista do Centro de Sa.úde e do Hospital de Caridade

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

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

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

Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Al1drade» na Policlínica
Geral do Hio de Janeiro; com curso de especialização e prática de ouvidos.
nariz. e garganta no Serviço do Prof. David Sanson. na Policlínica de Bc-

tafogo - Hio de Janeiro.
Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 1009

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

Clínica médico-cirúrgica do

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

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula •. útero. ovários, apendice,
tumores, etc, -" CIRURGIA PLÁSTICA DO PEHINEº _. Hérnias, pidro
ceie, va�jcocele'- Tratamento sem dor e operaça!l de Hemerreídas e

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

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

, ,._---------------------

�

Quer receber' ótima supresa ?
que o fará fel:�i e lhe será de
grande utilidade? Escreva para
Brandão-Caixa Postal n' 2801.
Rio de Janeiro. (Selo para res

posta). 10vs�1
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EMPRESA
o ESTADO-Quarta (eira. 29 de Ibril 4e 1942

CONSTRUCTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Governo Federal

Carla PatenleI n. 92
Matriz S. Paulo - Fone: 2·4550 Caixa Postal 2999 - End. Teleg. Reg. «Ccnstructora
Rua Libero Badaró 103-107 Filiaes em todos os Estados e Agencias no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Abril de
04096 -- 2· Número Sorteado

PARA

'Mundial «D»
04096 Valor 25:000$000 t Premio 04096 Valor 20:000$000
14096 Valer l4:000$OOO 12' Premio 14096 Valor 10:000$000
24096 Valor 8:000$000 3' Premio 24096 Valor 5:000$000
34096 Valor 5:000$000 '4' Premio 34096 Valor 3'000$000
44096 Valor 3:000$000 5' Premio 44096 Valor 2:000$000
Os titulos com os

.

Os titulos com os
4 fínaes 4096 Valor i:500$OOO

14
íinaes 4096 Valor 500$000

Os titulos com os O títutos com os
3 tinais 096 Valer :00$000 3 Iinaes 096 Valor 50$000

Os titulos com os I Os titulos com os
2 finaes 96 Valor 20$000, 2 finaes 96 Valor 10$000

Os titulos com o final do I Os títulos com o final do
t: Premio 6 Ficam isentos do psga- t Premio 6 Ficam isentos do pagam en-

mento da mensalidade seguinte I to da mensalidade seguinte.
Os tltulos com o final do Os títulos com o final do

2' Premio O Ficam isentos do paga- 2' Premio O Ficam isentos do paga-
mento da mensalidade seguinte. 'mento da mensalidade seguinte.

Plano'UNIVERSAL "H"

l' Número Sorteado

NÚMEROS
lenos Mundial "B" - .. "O""C"_-

Mundial Mundial
I' Premio
2' Premio
3' Premio
4' Premio
5' Premio

Premio 04096 Valo!'
,. Premio 14096 Valor

. prem.io 24096 Valor

. PremIO 34096 Valor
o Premio 44096 Valor

Os títulos com

finaõs 4096 Valor

30:000$000
30:000$000
30.000$000
30:000$000
3J:000$OCO

os
9:000$00Q

Os titulos com os

finaes 096 Valor 200$000
Os titulos com os

tinaes 96 Valor 40$000
Os títulos com o final do

premio 6 ficam isentos de pagamento
8 primeira mensalidade seguinte.

1942

o
9890

SORTEIO
04096 Plano Universal "H" 890096--

l' Premio 890096 Valor 100:000$000
2' « 990096 « 25:000$000
3' « 090096 « 20:000$000
4'« 190096 « 15:000$000
5' ti 290296 Cf 10:000$000
Os titulos com os 4 finaes 0096« 500$000
Os títulos com os 3 Iínaes 096 ti 30$000
Os títulos com os 2 íínaes 96 Cf 10$000

Os títulos com o final do ,. premio 6 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio O ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites para lhes fazer a entrega imediata dos

los a que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Arino Meirelles
(Fiscal do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA·SE NO DIA 25 D� MAIO DE 19lt2, às 15 horas, na séde social
iso Avisamos os nossos DD. Representantes e estimaveis prestamistas que a partir deste

os resultados dos sorteios são irradiados pela p. R. A. 5 Rádio São Paulo, depois das 17 hs.
com intervalo de meia hora

Dr. Alfredo Alce -_ Diretor·Gerente

Distribuição dos prêmios da Empresa Constructora Universal
lnsuperêveh planos· de sorteios mensais

nos seus

ANO MUNDIAL «B. Mensalidade Rs. 20$
"C" " " 10$
"D"

" 5$
Universal "H"

" 5$

-- Distribue por mês 11.115 --

prê"rnlos no
--

" "21.115 --

21.115 -

" !:11.105 --

de Rs. 30:0000
lO 25:000$

20:000$
" 100:000$

Subscreva um· titulo garantido da Empresa Constructora Universal
dono de sua casa, despendendo apenas

5$00010$000 ou 20$000 por

«

te

total de Rs. 500:000$ com
lO

300:000$ "

" 160:000$
" Vl50:000$

o prêmio maior
" "

e seja o

A

IDes

Na Empresa Constructora Universal não há preFerência. Todos têm os mesmos direitos
com todos ela assume e cumpre Fielmente as mesmas obrigações.

e para

In(ontestávelAbsoluta garantia. Maxima pontualidade.
s aviões partiram de Shangrí-La ...
Washington, via-aérea (U. quio haja I?-andado info�m�ção
.) _ Na sua última entrevis- nesse sentido ao seu governo
coletiva com os jornalistas, em Santi�go., ' ,

presidente Roosevelt decla- A refer�ncla fel,ta a"base, s�
u-Ihes, com largo e franco ereta de shangrí l:a esta, lí
rriso - que os aviões norte- gada a um episódio ocornd,o
mericanos que Tóquio diz ha- na Casa Branca e q�e o I?resl
erem bombardeado o Japão dente narrou ao� ]ornalls,tas,
o sábado passado ergueram. Tendo sido convidada a ]�n-
ôo de nova base secreta, si- I tal' na Casa Branca, u�a ]0-
ada em "Shangri La", um vem senhora norte-�mencana
gar "utópico" situado no Ti- insistiu com o preslde�te em

ete, e que figurou no filme qU,erer saber de on?e tmh::m
Horizonte perdido". saldo,_e para onde tmhar;n l?O
Voltando depois a falar se- os avioes que a�acaram T?qUl�,
lamente o presidente disse ocorrendo entao ao presidente
ue nem' ao menos pode con- ,�espond�r pilhér_icamel'l;�e que
irmar que tenha havído o el�s ha�,Iam :par�ldo de Shan

ombardeio alegado embora o .gr: La, primeiro nome que

Imbaixador do Chile em Tó- ocorreu no momento.

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

ELEiÇÃO
Devendo proceder-se a 2 de maio próxin:o vind��r?,

eleição das Dignidades que terão de servI: no ble�lo
e 1942 a 1944 de acôrdo com o que determlna o artIgo
1 do Cornprornâsso, convido os Irmãos da atual Mesa
dministrativa e o�ue em qualquer tempo ocuparam

argos de Dignidad,
'

e Consultores, ];!ara comparecerem
o Consistório des�r Irmandade. e Hospital, no r�ferido
ia 2 de maio às;1 horas, ohm de proceder aquela
leição, sendo' per ,nitido aos Irmãos, que �ão puderem
pomparecer, reme�rem à Provedoria suas !lstas fecha·

�qS e assinadas. .,.
.

Consistório em Florlanopohs, 16 de abrIl de 1942.
Júlio Pereira Vieira, secretário

lisura

pre-

mes

• •

��Dft[lona 11ft ora�
Duas escolas fechadas pelo governo

DECRETO N. 2.005
o Doutor Nerêu Ramos, Interventor federal no Estado de Santa Ca

tarina, no uso de suas atribuições,
Considerando que, conforme representação da Inspetoria de Escolas

Particulares e Nacionalização do Ensino, o professor Frederico Roesel,
diretor da Escola Evangélica "Euclides da Cunha", na cidade de Cano
i�las, embora nascido no Brasil, não inspira confiança como educador das
nbvas gerações brasileiras, em vista das suas convicções políticas demons
tradas quando exercia as funções de professor da escola particular de
Testo Salto, em Blumenau, segundo foi agora apurado por aquela Inspe
toria'

Considerando que a Escola Evangélica "Euclides da, Cunha" mantém
anexo um internato onde são recebidos alunos de diversas localidades do
Estado, 'para frequentarem o curso primário da referida escola;

Considerando que, de acôrdo com o art. 1° do decreto-lei federal n.
1.545, de 25 de agosto de 1939, cumpre aos órgãos públicos estaduais, na
esfera da sua competência, concorrer para a perfeita adaptação, ao meio
nacional, dos brasileiros descendentes de estrangeiros;

Considerando que as medidas para êsse fim não devem ter apenas
caráter repressivo, mas também preventivo, de modo que a juventude
brasileira fique resguardada de toda e qualquer influência ou ambiente,
que lhe impeça a formação de uma conciência comum e genuinamente
nacional;

Considerando que a Escola Evangélica "Euclides da Cunha", e bem
assim o internato por ela mantido não satisfazem esses requisitos, segundo
acaba de apurar a Inspetoria de Escolas Particulares e Nacionalização do
Ensino,

DECRETA:
Art. 1 - Ê cassada a licença concedida para o funcionamento da Es

cola Evangélica "Euclides da Cunha" e do internato por ela, mantido,
na cidade de Canoinhas, devendo-lhe ser cancelado o respectivo registo
no Departamento de Educação.

Art. 2 ... O Departamento de Educação, de acôrdo com o art. 21 do
decreto-lei n. 88, de 31 de março de 1938, providenciará a matrícula dos
alunos da escola interditada no Grupo Escolar de Canoinhas, se residentes
.iessa cidade; e, se residentes em outras localidades do Estado, nos respe
ctivos educandários da sua residência.

Art. 3 - :E:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário. _

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 10 de abril de 1942.
-

NER:E:U RAMOS
Ivo d'Aquino

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

......... r.... I' I' ..� ... _•••••_ .....
.........pIe� grippea. NII' 1' �
� , _ peit. _• er z r� talta ppe'" COIITRAT
I) _ co, ta 11ft_SIC... .
.. t._. do. tubel"Ctlies ,. • •
OOIITaATOSSl: ..� 24000 ....
... ,....... Te.h•• oulclado!.�N _ta -Ali.
........ CONTRATOSSE. �.IIMIndo.'" te..... II
..... 'ohm. 1'_ta= _ n••m _ -.

Farmácia «Esperança)do

farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

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

Garante se a exata observância na receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

. ...

_.J ...

DECRETO N. 2.111
O Doutor Nerêu Ramos, Interventor federal 110 Estado de Santa

Catarina,
Considerando que, conforme ficou apurado em inquérito policial

aberto na sub-delegacia de polícia da sede do distrito de S. Carlos, mu
nicípio de Xapecó, funciona no lugar denominado "Linha Facão", da
quele distrito, uma escola primária clandestina, onde estão matriculados
menores de quatorze anos, de nacionalidade brasileira:

Considerando que essa escola, além de ministrar o ensino em língua
alemã, foi aberta por ordem do vigário de S, Carlos Pe. Antônio Reve
ring, conforme o confessa este em depoimento, no citado inquérito;

Considerando que a referida escola é regida pela professora Luiza
Diek, também de nacionalidade alemã;

Considerando que, pelas autoridades policiais, foram apreendidos
livros em idioma alemão, usados naquela escola;

Considerando que, desvirtuando o seu ministério, para usá-lo como
um meio de propaganda anti-nacional e de franca resistência a leis da
União e do Estado, é o padre Antônio Revering elemento pernicioso
aos interêsses brasileiros e indesejavel no país que lhe deu hospitali
dade;

Considerando que o padre Antônio Revering e Luiza Dick trans
grediram, disposições expressas do art. 85, do decreto-lei federal n.
406, de 4 de maio de 1938, combinado com o artigo 275, do decreto fe
deral n . 3,010, de 20 de agôsto do mesmo ano, e dos arts. 2° e 70 do de
creto-lei estadual n. 88, de 31 de março de 1938;

D E C R E T A:
Art. 1 - Fica definitivamente fechada a escola particular, locali

zada no lugar "Linha Facão", distrito de São Carlos, município de Xa
pecó, instalada sob a responsabilidade do padre Antônio Revering c re
gida pela professora Luiza Dick, devendo a autoridade policial proceder
à apreensão do material escolar nela existente,

Art. 2 - Providenciará o Departamento de Educação, para que
seja dada imediata, assistência escolar aos alunos da. escola interdita
da, nos termos do art. 21, do decreto-lei n. 88, de 31 de março de 1938.

Art. 3 _ Serão aplicadas pela Secretaria do Interior e Justiça as
penalidades previstas em lei, aos responsáveis pela instalação e fun
cionamento da escola interditada por êste decreto.

Art. 4 - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 27 de abril de 1942.
NERf:U RAMOS
Ivo d'Aquino

*

TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADA PELO PADRE ANTôNIO
REVERING

Aos vinte e nove dias do mês de março de mil novecentos e qua
renta e dois, nesta vila de São Carlos, município de Xapecó, Estado
de Santa Catarina, na Sub-Delegacia de Policia, onde se achava o sr,
João Aloísio Eckert, 2° Suplente do Sub-Delegado de Polícia, em exer

cício, comigo Escrivão de seu cargo abaixo nomeado, aí presente o sr.
Padre Antônio Hever ing, com 48 anos de idade, solteiro, padre católi
co, natural da Alemanha, registado na Delegacia de Polícia de Xapecó
residente e domiciliado nesta Vila, aos costumes nada disse e send�
inquirido sôbre o conteúdo da portaria de f'ls , que lhe foi lida, disse: _

Que sabia que existia uma escola no lugar denominado Linha Facão
neste distrito, há mais ou menos de 3 a 4 anos; que alguns colonos lhe
perguntaram se êles podiam abrir a referida escola, tendo então êle
declarante respondido que por êle podia, tendo dado licença; que co
nhece a professora Luiza Dick há mais ou menos três para quatro anos,
tendo a referida professora vindo morar neste distrito há mais ou me
nos 3 para 4 anos, Que na ocasião em que lhe foram falar sôbre a aber
tura da escola, êle, declarante, concordou, por quanto sabia que Lniza
Dick tinha sido professora durante 50 anos em Santa Cruz, Estado do
Rio Grande do Sul, e que iria ensinar seus netos sómente; que o decla
rante conhece todos os moradores do lugar denominado Linha Facão,
sabendo mais ou menos quais eram as pessoas que mandavam seus fi
lhos na referida escola, entre as quais se contam, João Dick; Matias
Dick; Theodoro Etges; Carlos Mahl; e outros cujos nomes não se recor
da. Que o declarante consentiu na abertura da escola, sabendo que na
mesma iria ser lecionado o idioma alemão, como disse e, pelo fato de
pensar que a professora iria ensinar apenas os netos, tendo vendido os
livros aos pais dos alunos nos aU0S de 1937 e 1938, por julgar que não

I
fôsse proibido; que os títulos dos livros vendidos eram "Leselusc" e pri
meiro livro de leitura "Lese-und-ubungshuch", não se recordando quan
tos exemplares vendeu nem quantos comprou de ambos os livros, com
prados à Tipografi,a do Centro, rua Dl'; Flo!,es, 1�8, Pôrto Alegre, Que
a escola onde funciona a professora Luiza DICk deIXOU de funcionar no
dia 9 ou 10 de fevereiro do corrente ano; que os colonos moradores nes
te disti ito, inclusive os da Linha Facão, na qualidade de vigário que é
desta paróquia, o respeitam; que o declarante não usou da autoridade
que tinha sôbre os colonos para mandar fechar a escola, porque as au
toridades estavam cientes da existência da mesma, não tendo o der-la
runte assim n,enhuma responsa_bilidade. Que não sabe quantas crianças
estavam matnculadas na refenda escola, porquanto nunca viu o Livro
de matrícula; que sabia que a professora Ltúza Dick ensinava em idio
ma alemão, por conhecer muito pouco o português, digo, português, con
cordando com o ensino nesse idioma alemão, por saber que o ensino era
assim feito, só nas primeiras letras para facilitar mais tarde o ensino
português, Que no dia 9 de fevereiro, êle, declarante, aconselhou An
tônio Ross, que casualmente esteve em sua casa, a dizer à professora
Lulza Dick, que fechasse a escola. E nada mais disse, nem lhe foi per
{luntado, e assina com o sr. Sub-Delegado de polícia depois de lido e
achado conforme. Eu, (a) Carlos S. Sousa, escrivão d� paz, qne dacti.
lografei e subscrevo. Ressalvada a entrelinha que diz "o J'('�!;(.itavam"a
(&&13.) João AloísiQ Eckert - Pe. Antônio Revering, Vi;{ll'if), <"".

_--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o prazo para apresentação de declarações do Imposto de Renda terminará a 30 de Abril
partíclnam aos parentes e pes
soas de suas relações que sua
filha BILI�AR contratou casa-

men.wA f�Ws oA�Eís�CY

GUILHERME SPECK e
SENHORA

VENDEM-SE
Um caminhão e um auto

móvel, em perfeito estado,
marca «V8» e Chevrolet, tipo
31. Tratar no Estreito, rua
Afonso Pena, 105. 5v.-l

-_�.;;...a.# .. ---- �--

DESPERTE A BlllS
DO SEU FEGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
Seu figado deve derramar, diariamente.

no estomago, um litro de bilis. Se a bílis não
eor're livremente, 03 alímeatos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevém a prisão de ventre..

Você serrce-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e avida é ummartvrío,
Uma simples evacuação não tocará a

eausa, Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para o F'ig'ado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílis, 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_,
�,nlÇlJ 3$000

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeites e mo·
dernos de imbúia com
pensada. de canelL

de pinho. etc.

Rua João Pinto, 34
.. sm=� �

30vs·S
.-----,-._._----�

JUNTA CO)fER�lAL.·-Arqui.
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-C),rtidões- Buscas
etc. Procure a Organização
ComerCial Catartnense.

Produtos CATEDRAL
ÓLEOS, TINTAS E á venda na FARMACIA ESf1ERANÇAVERNIZES, Ltda. -

\

Tijucas - Santa Catarina I Rua Conselheiro �cdra, 4 e 5 - FONE 1.642
(Defronte a casa Heepckel

10 v. alt.-21

I

rCO�����1! PARA INVERNO
�Aguardem sensacionais novidades �j em mercadorias de alta classe I

i A preços ao alcance de todos I
L':_:::�ELA:._j

10FIL
Para limpar metal

'i! cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO

II I

Essas perdas não compreen-
Washington, 28 (A. P.) - dem as causadas pelas forçasCírculos militares e navais afir- australianas, holandesas e brí

maram que as unidades navais tânicas.
e aéreas dos Estados Unidos no Os mesmos círculos especíríPacífico deram conta total ou caram os detalhes correspon
parcialmente de 214 navios [a- dentes às perdas da armada ní
poneses, no período compreen- pônica da maneira seguinte:
dido entre os dias 7 de dezem- Porta-aviões - 1 afundado;
bro de 1941 e 16 de abril cor- 1 provavelmente afundado e 2
rente. avariados; encouraçados - 1

Os nipônicos perderam, sem afundado e 2 avariados; cru
lugar para dúvida, 80 navios, zadores - 5 afundados, 6 pro-
25 dos quais eram de guerra e vavelmente afundados e 25
os restantes 53 era, mercantes, avariados; destroyers - 10
transportes ou petroleiros. afundados, 5 provavelmente
Além disso, acredita-se que, afundados e 1 avariado; caça
pelo menos, outros 56 navios minas - 1 afundado e 1 pro
foram afundados; 16 de guer- vavelmente afundado' canho
ra e 40 mercantes, transportes neiras - 1 afundada: 1 prova
de abastecimentos e petrolei-I velmente afundada e 1 avaria
ros, sabendo-se com certeza da; embarcações auxiliares de
que 78 outros foram avariados,

I
guerra de diversos tipos - 3

sendo 43 de guerra e os demais afundadas, 1 provavelmente
mercantes e de outras classes. afundada e 1 avariada.
�������� "UB"�""""""".

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de agentes e re
presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal. 3717 -S.Paulo.
��� ..

a

-

ENNER
A BÔA ROUPA

•

V.-S
Sociedade Cooperativa de Responsabilidadsfl

Limitada

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

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

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

FLORIANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos -- Descontos - Cobranças

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

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

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

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

melhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AyIso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 70/0

Aceita proouracão para receber vencimentos em to
das 8S Repartições Federais, Estaduais e Muntcipat6. I

Rua Deodoro. 33

Florianópolis

Mamonas e Nozes
Compramos qualquer

quantidade.
Ofertas à: INDÚSTRIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 1ST IDO Quarta· feira, 29 te Abril dI r.D42 5

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram li preferên
cia e comunica que fechou
11 Iarmàcía, deixando encar

regado de receber a/coutas
o sr. Josué di Bernardi, na IFarmácia Esperança, no Edí
ficio do Mercado.
245 30 v.-8 -------

Pessoas

I.

�o ESTADOq}
DUBlO :YESPEBTINO
Redação e Oficlnaa à. Rua

João Pinto n. 13

'l'e1.1.92J - ex. poetallU
-

�ATURAS
Na Capltah

� ......•••..

Semestre ••••••

Trimestre ••••••

HM ••••••••••••

No IDterlor.
Ano ..••••••••••

Semestre •••••••

Trimestr. ••••••

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

Â direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

dJ)
DOe artigos aasinadOll

�

-

SanuuenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

AR-SENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauperldos,
ES90tados, Anêmicos, Mi.s
que criem Mllgrol, Crillnçlls
rlquíticlII, receberio II toni-
ficllçio gerll do orgllllilmo

com o

Sa un n 01
Llc. D.N S.P. rr 199, da 1921

Farmácia N. Senhora
Aparecida

Associaçlio Cultural « Luiz Delfíno»
De ordem do sr. Presiden

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
em curso;

2) «RIO

BRAN�
E O TRA

TADO DE PET� POLIS» é
o tema sobre o I ual deverão
versar os traba lhos;

3) Ao prêmiolq só poderão
concorrer os ...hembros da
A. C. L. D.

Orlg Andrezzo
Secretário • Interino

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

i saOAS i• •

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

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

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

IMPORTADORA. AVA - RADIOS

Bélica da RússiaComo desapareceu o «Bismarck» .

�stes são apenas quatro dos 28 artigos
amenos e interessantes que oferece o nú
mero de ABRIL dp
grande revista

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 'A\\V/Ic 7 valv. 59;J$, para pilhas 500$, paraGLADlATO /1'.\\II)}'\ 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 Nóbrega, 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 Iíquidante, determino a con
vocação da assembléia geral a que
se refere o art. 140, n. 4°, do Dec.
Lei n. 2.627, de 26 de setembro de
1940, para o dia 24 do corrente, às
14 horas, na sala das audiências
dêste Juizo. A convocação dos acio
nistas deverá ser feita de conformi
dade com o art. 88 e §§ do citado
Dec. Lei. As demais questões susci
tadas pelo liquidante serão oportu
namente apreciadas (art. 663 do
Cod. de Processo Civil). Intimem
se. Fpolis, 13-4-942. (Ass.) O. Nobre
g:'l'" E, para que chegue ao conhe
círnanto de todos mandou expedir o
presente edital que será publicadopelo "Diário Oficial" e jornal "O
Estado", na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Florianó
pol�s, aos quatorze dias do mês de
abnl do ano de mil novecentos e
quarenta e dois. Eu, Hygino Luiz
Gonzag�, Escrivão, o subscrevi. SeIos a final. (Ass.) Osmundo Wan
derlel da Nóbrega, Juiz de Direito'
da 1 . Vara.
Está conforme.

.

Ginástica Fácil e Útil
Para Todos, POR GENE TUNNEY

Para assinaturas dirigir-se unicamente aos agentes abaixo:
Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & ClA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Representante Geral no Brasil: FERNANDO ClUNAGLIA _ Rua do Rosário. 55-X 2.0 and. - Rio

o crescente pavor de Hitler
Estocolmo, 28 (De Ralph Ha- exército alemão, foi incorpo

wins, correspondente especial rado ao estado maior do gene
do "Daily Mail" para a Reu- ral Stumpí, comandante das
ters) - O crescente pavor de forças de ocupação da Norue
Hitler, diante da perspectiva ga, enquanto que o general
da invasão da Noruega, gerou Schoener, que dirigiu a ínva
drástica revisão nas dispasi- são de paraquedistas em Creta,
ções das defesas alemãs na- foi transferido para a Finlân-

'

quele país ocupado. A impor- dia.
tância que o fuehrer empresta Os alemães, ultimamente,
ao teatro de guerra da Escan- têm blasonado sobre a alta
dinávia é indicada pelo fato de qualidade das extensas fortifi
que grande força aerea nazista cações erigidas em Thondheim,
está sendo concentrada na que está rapidamente se trans
frente setentrional e pela per- formando no "Gibraltar da
manência da esquadra alemã Noruega". Segundo suas ale
em Trondheim. Além disso, os gações, toda a região Iito-ànea
austríacos comandados pelo da Noruega, inclusive as ilhas,
general Diets encontram-sê a- está sofrendo transformacôes
tualmente, na Lapônia e sabe- radicais a-fim-de se tornar' in
se que no mínimo uma divisão vulnerável a qualquer !..entatí
da Wermacht foi estacionada va de invasão. Entretanto, não
na frente do Svir, entre os la- obstante Quisling, toda a No
gos Ladoga e Onega. O general ruega vibra diante da especta
Harmin, valorosa figura do. tiva de invasão benfazeja ..

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

bexiga, 08 rins, as nelrltee, areias, cólicas renaís: aumenta a8

urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hidropsias, ralta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arterío-eseterose.

Remédio das senhoras

I

E' o tônico ütero-ovárto SEDANTOL que restitue a saúde
perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ováríoa, evita
88 hemorragias, antes e depois do parto; contra ·todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use li CACTUSGENOL especifico

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

sífilis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas eaeaasaa e dôres
no coração, pontadas nos rins e Inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STE�OLINO, 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, pernas fracas,
língua suja. Para a neurastenia, o desãuímo e a díspepsía, a
convalescença é rapída,

Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, 8mUS,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações. terí
das; cancros, eserôfulas, reumatismo.

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

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

A Cárie
* A cárie dentária com

promete a saúde.

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA

.f\RAÇA 1� !_IE NOVEMBRO

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em sua toílette intima fomente o MEIGYPAN, de

grande poder hlgíenlco, contra moléstias CI ntegloeas .

suspettas, trríteçõea võgloals, corrimentos, molés
US8 utero-vegtnaía, menítes e toda sotte de doenças
Iocaís e grande pre�€rntll'o. Drogaria Pacheco, Rio.

Trate dos dentes quanto
antes. E o dentista, por

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

ções das gengivas, ê preciso
.

combater o.excesso de aci

dez da saliva. Leite de

Magnesia de Phillips alca-
liniza sua boca e protege o

esmalte de seus dentes.

VENDE-SE
Material para completa

instalação de luz elétrica
sendo uma turbina «Pelton»'
dínamo, 80 mts. de cano�de ferro fundido de 6 polegadas 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

capazes
Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

representantes em toda e qualquer parte do país, podendo
ser em cidades, distritos, vilas, fazendas ou nucleos colo
níais, para trabalhar em negocio original, lucrativo, hones
to e Iacll. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re
muneração ótima para cargo de f,!lturo. Escreva pedindo
esclateclmentoa á CAIXA 1696,-SAO PAULO.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IEcos e Notícias I
Foi prorrogado para 15 de

maio próximo o prazo para apre
sentação de teses ao 8_0 Con
gresso Brasileiro de Educação.

*

Foi transferida para o período
de 18 a 25 de julho vindouro a

10.a Exposição Nacional de Ani
mais e Produtos Derivados, a

efetuar-se em S. Paulo.

o Campinas F. C., de Cam
pinas, no município de São
José, elegeu e empossou sua

nova Diretoria.
A presidência coube ao sr.

Gentil Sandim, sendo que a

secretaria está a encargo do
sr. Cecilinio Domingues. So
mos gratos à comunicação re

cebida.
•

Continuando seu serviço de assis
tência educacional, em favor da mo

cidade portoalegrense, a Associação
Cristã de Moços fará inaugurar em

sua sede .urn curso gratuito de Ta
quigrafia que é oferecido pela Asso
ciação Taquigráfica Paulista, e de
verá ter início no próximo dia 2 de
maio.
As lições que serão ministradas

pelo professor Mário Martins de
Oliveira, representante da Associa
ção Taquigráfica Paulista em Porto
Alegre, serão de acôrdo com o méto
do brasileiro do prof. Oscar Leite
Alves, presidente da Associação Ta
quigráfica Paulista.

�
Dia IOde maio próximo, co

memorativo ao Trabalho, serão
inauguradas, oficialmente, no
distrito de Saco dos Limões,
100 casas, destinadas à mora
dia dos trabalhadores associa
€los do Instituto de Aposenta
doria e Pensões dos Industriá
rios.
Para assistirmos a essa inau

guração, que terá a presença
do sr. Interventor Federal e al
tas autoridades civís e milita
res, recebemos atencioso con
vite.

*

A "Caixa de Esmolas aos In
digentes de Florianópolis" ele
geu e empossou sua nova di
retoria, ficando na secretaria
o sr. dr. Heitor Blum. Somos
gratos à comunicação recebida
a êsse respeito.

Furiosa batalha

Chunquim,29 (U. P.) - Se
gundo se informa, os japone
ses investem para a parte ori
ental da zona birmanesa onde
se registou o triunfo dos chi
neses, visando Loilem, impor
tante cidade onde existe en

troncamento de estradas, en

quanto que na frente central,
no vale do Sittang, o inimigo
tem hostilizado a nova linha
dos aliados, situada um pouco
ao sul de Meiktila e se está
travando uma furiosa batalha
em direção ao sudéste dessa
cidade, nas vizinhanças de
Pyawbwe.

llved s
e

II T E A T R'OI a oela ALVARO DE CARVALHO (Cine Odeon)
PASCOA DOS MILITARES

CONVITE
A tradicional Páscoa dos militares celebra-se-á, em todas as

guarnições brasileiras, no próximo domingo, dia 3 de Maio.
Nesse dia, os militares católicos de todos os quadrantes e de to

das as condições reunir-se-ão em Cristo, pela paz e pelo bem do
Brasil.

Conforme circular do exmo. sr. General Presidente da União Ca
tólica dos militares, formulamos afetuoso apelo aos nossos camaradas
do Exército, Marinha, Aeronáutica, Fôrça .Po li cia l, Tiro de Guerra,
Escola de instrução militar e outrs formações militares, no sentido
de compartilharem do banquete eucarístico nacional dos homens de
farda.

Outrossim, ser-nos-á muito agradável termos, lado a lado, neste
dia, os nossos camaradas reformados e da Reserva (mesmo à paisana
com um laço verde-amarelo na lapela, reunidos na mesma grandiosa
manifestação de fé e de camaradagem espiritual.

A Páscoa dos Militares nesta Capital realizar-se-á na Catedral
Metropolitana, às 17 horas do dia 3, domingo, sob a Presidência do
Revmo. sr. Arcebispo Metropolltano,

Sábado, das 16 às 20 horas, os militares encontrarão, na Cate
dral e nas Capelas do Ginásio e Estreito, sacerdotes para atenderem
as confissões.

Pela Comissão Organizadora

Capitão ANTóNIO CAHLOS not.nxo HATTON
Capitão AMÉRICO SILVEIHA D'_\.VILA

o TRABALHO, NA. ALE·

IJlIANHA.
Londres (B. N. S.) O

"National Zeitung" escreve:

"Apesar do grande número de
trabalhadores e prisioneiros
de guerra que atualmente tra
balham na Alemanha, há mais
de milhão e meio de vagas que
as agências de colocação não
podem preencher".
Aludindo a essa questão, o

editor de um jornal finlandês,
que visitou a Alemanha, acen
tuou que todos os trabalhado
res já estavam prestando dia
riamente um excesso de servi
ço de 50%, e que, se semelhan
te estado de cousas continuas
se ainda muito tempo, poderia
conduzir não sómente a um 11IAR'fELANDO OS JAPO-
esfalfamento físico, como men-I NESES
tal. "A situação póde oferecer Londres (B. N. S.) As
graves consequências", de .. forças aéreas aliadas, na No-
clarou êle. va-Guiné, estão martelando Fazem anos hoje:

constantemente os alvos [apo- O sr. Henrique Jaques Bai-
neses. As vantagens estão do teux, funcionário Federal;
nosso lado, o que prova o va-

o sr. dr. Cid Gonzaga;
101' da agressão nessa espécie o sr. Valdir Macuco, pre-

feito de Cruzeiro;de campanha.
a exma , sra, d. ErnestinaDesde a tomada de Rabaul, Bonsfield Cláudio.os japoneses tiveram de rece-

ber infinitamente mais do que. Viajantes:
lhes foi possível revidar. É pro- Pelo avião de hoje, chegará
vável que nas suas operações, a esta Capital a consagrada
na Nova Guiné, o inimigo te- .cantora brasileira Elisinha Coe
nha perdido cêrca de cem aero- lho, especialmente contratada
planos e perto de cinquenta na- pelo Lira Tenis, para atuar ao
vios de todas as qualidades. microfone do Clube, nas gran
(Do correspondente do "Tele- diosas "soirées" de sábado e
graph" em Pôrto Moresby). domingo próximos (2 e 3 de
A destruição de caças nipô- maio). Elisinha, que por lon

nicos foi um feito extrema- go tempo residiu nesta Capital,
mente notável. Êsses apare- conta com grande número de
lhos são essenciais aos planos amizades em nossa élite social,
japoneses de invasão e não po- da qual foi elemento de gran
dem ser substituidos tão rapi- de destaque. Volta, agora, au
damente quanto os bombardei- reolada por triunfos sem par,
ros, - escreve o corr'espon- a-fim-de rever a terra, que
dente do "Times" em Canber- tanto amou.

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.IXI post.1 - 37

Ru. João Pinto - S

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. princip.1s

muncípio. do E,lIdo.
17P.

NA FRENTE ORIENTAL
Londres (B. N. S.) - As mo

léstias que grassam entre os

soldados germânicos, na fren
te oriental, diz o coItrespon
dente do "Daily Telegraph" Falecimentos:
em Estocolmo, são ressaltadas

I
Em sua residência, à rua Pre

pelo número de' mortes notí- sidente Coutinho, faleceu a exma.

ciadas pelos jornais alemães, sra. d. Marieta Dominelli. Seu
os quais declaram que" os enterramento efetuar-se-á hoje,
soldados faleceram depois de às 17 horas, no Cemitério PÚ
curta, mas grave enfermida- blico.
de".

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

REAÇÁO HOLANDESA

Representantes:
MACHADO & Cia.

Londres (B. N. S.) - Bre
vemente os jornais holandeses
nazistas não mais poderão che
gar a acôrdo sôbre o futuro da
Holanda. O "Volk en Vader
land", por exemplo, declara
que "quanto ao receio de que
a nossa nação venha a ser ab
sorvida por outra, uma cousa

sabemos com toda a certeza:
a nossa nação difere tão fun
damente em relação do povo
germânico no caráter, na lín
gua e na cultura, que não pode
ria ser absorvida por êle, mes

mo se isso fosse tentado pela
força" .

O "National Socialist", de
outra parte, alega que as cul
turas holandesa e germânica
estão unidas há muitos sécu
los.

ra.

A's 7,30 horas

Cartazes do
A's 8,30 horas

Festa artística de IRACEMA
DE ALENCAR, em homenagem
aos exmos. drs. NEREU RA-
MOS, interventor federal e

ROGERIO VIEIRA, prefeito
municipal da Capital

A GUERRA DE DEUSES
(Original de Luiz Iglesias)

PREÇOS:
Cadeira numerada
Camarotes
Balcão
Geral

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

Serenata do
amor

Com Ilona Massey

Complemento nacional D.F.B.

Preço 2$500 e 1$500

Livre de Censura
-, ..-

dia.
A's 5 e 7,30 horas

10 - Apresen tação da linda
comédia:

Na reta da chegadaCom Joe Penner

Continuação do seriado:
O CiRANDE MISTÉRIO AÉREO

Com Noah Beerry Jr .

Complemento nacional D.F.B

Preços: t $500 e 1 $100
Imp. até 10 anos

VULTOS & FATOS
FLORES E FRUTOS

Em Portugal, segundo narram os

telegramas, um milionário, êmulo de
Haipagão, preferiu, na hora da mor

te, queimar seu dinheiro e bens de
valor a deixá-lo aos pobres ...
Quando há vários anos Moliére

apresentou ao mundo o seu avarento,
bem poucos foram os que acreditaram
na existência de uma pessoa de tal
modo Imbuída de amor ao dinheiro.
Achavam-na um tanto exagerada,
sem aquele quê de real característico
elo homem. E essa personàgem já ha
via sido explorada pelos gregos, na

belíssima lenela, prenhe ele moral, de
o Rei Mielas.

O avaro tem qualquer coisa de me

fistofélico, a moelo elo velho Fausto.
perelido por amar o ouro ... Sua viela é
uma luta constante pela posse dêsse
metal, cégo a tu elo que o rodela ...

O caso elo avarento de Lisboa, terra
que já noe deu o caridoso Antouinho,
é bem digno de ser estudado. Há ne

le, talvez, os sintomas de uma tara,
ou, mesmo, outro caso afeito a ciên
cia. A dar tudo o que possuía aos p '.,

bres, por não ter hereleiros, preferiu,
como um vândalo, tudo destruir ....
Caso triste e abjeto!
Isabel da Hungria, segundo a len

da, ao ver-se pegada em flagrante pe
lo marido, quando distribuia alimen
tos e dinheiro aos pobres, tomou
umas pedras e colocando-as no regaço,
ao ser interrogada, apresentou-as ao
seu senhor como simples brincadeira.
Porém, quando Deus quer, até, mes

mo, dois e dois são cinco. Ao abrir o

regaço, rosas perfumadas e cravos
mais lindos jorraram em borbotões ...
Na sepultura do velho avarento há

de se dar o contrário ...

Flores e palmas hão de se transmu
dar em calhaus pelas preces dos po
brezinhos que êle não quiz socorrer ...

Dr. SERTORIUS

Enfermos:

HOJE! - 29 de Abril - HOJE!

Encontra-se enfermo o nosso

colega de imprensa sr. Nelson
Maia Machado, redator espor
tivo do «Diário da Tarde».

Ás 20,30 HORAS

CiRAHDIOSO ESPETACULO
DA CiRANDE COMPANHIA

DE COMEDIAS

IRACEMA DE ALENCAR
E

MANOEL PERA

FRACOS e

AN�MJ(OS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

. Grande T6nico

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

«A GUERRA DOS DEUSES»

PREÇOS:
Cadeira numeradas
Camarotes
Balcão
Geral

AVISO: Ingressos à venda na

1 submarino, 1 petro
leiro e 2 transportes
Cuibishev, 29 (U. P.) - No

ticia-se que a esquadra sovié
tica do norte afundou, na se
mana passada, um submarino
inimigo, um petroleiro de 5.000
toneladas e dois transportes.
Atiradores do corpo de mari

nheiros da esquadra do Mar
deram cabo de 224 soldados e
oficiais alemães.

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

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

Cierência do (lNE REX

AMANHÃ - 8,30 horas - AMANHÃ
O HOMEM DAS PROHISSORIAS

Estrondosa
TRADUÇÃO

comédia em 3 atos
DE HUMBERTO CUNHA

OS PRISION}�TROS
ALEJlUES \

Profunda cunha está
sendo introduzida

Londres (B. N. S.) -

Gl'an-I Cuíblshev, 29 (R.) _ Nade contraste se observa atual- Ucrânía a g d f... 1, S Tan es orças me-mente entre os pnSIOneIrOS canizadas d M h 1 T', . - 1 o arec a lmos-
ge.rmalllcos, �ue estao sendo henko estão introduzindteítos na Líbia e os que foram fr nd

.

1 1
o uma

. pro 1 a arga cun la nas for-capturados antenormente. O, .. - , . ;, ,." tif'icacôes aermamcas entre asde azora possuem o rosto en·- .' b ? 'j

covado, o aspecto sombrio e
localídades de Stalmo e Ta-

são de uma pobreza física que g_·a_n_r_og_. _

surpreende. "Nem um só, en- Cabelos brancos � LOÇÁOtre êles, poderia ser conside- llfARAVILHOSA !
rado como correspondendo à
idéia convencional do soldado
alemão de estatura elevada e

fanfarrão" .

A velha atitude truculenta
dos prisioneiros antigos, que
diziam: "Estaremos no Cairo
dentro de um mês, desapare
ceu completamente. A qualida
de dos prisioneiros agora cap
turados é provavelmente a me

lhor indicação do terrível mar
telamento, por que estão pas
sando os exércitos germânicos.
(Do correspondente do "Tele
graph" na frente líbia).

PATRJó'l'A_

Londres (B. N. S.) - A Ges
tapo desfechou uma "campa
nha de morte contra os rádio
ouvintes da BBC", e o patr íó
ta polonês Nurzynski, que im
primia e distribuia em segre
do um boletim noticioso, em

Poznan, foi decapitado pelos
nazistas.
Nurzynski escutava secreta

mente as informações transmi
tidas pela BBC e, depois, pre
parava e mimiografava o seu

boletim., distribuindo milhares
de exemplares. (Do "Daily
Sketch" ).

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO llIARAVI·

SEJA PREVIDENTE!
SIGA A VOZ DA.. EXPERIENCIA!
Adquira a sua casa própria, adquiri�do uma apólice na
EMPRESA EDIFICADORA E MOBILIARIA BRASIL LTDA.

de acordoVeja o nosso formidavel plano de construções,
com a nossa "tabela price":

PARA UMA CONSTRUÇÃO A EMPRESA PRAZO ANOS
DE FORNECE

20:000$000 16:000$000
15 :000$000 12 :000$000
10:000$000 8:000$000
5:000$000 4:000$000

JUROS AO
ANO
8%
8%
8%
8%

8, 9 ou 10
" " " "

" " " "

" " " "

Para melhores esclarecimentos. com o respectivo
agente autorizado nesta Capital, à rua Visconde de Ouro
Preto n ,v 7, das 16 às 18 horas. 7 v. alt.-1

Instituto
AVISO

dos (omerciários
A Delegacia do I.A.P.C. avisa
a todos os senhores contri.

buinles que a sua Tesouraria estará aberta
amanhã (29), e depois de amanhã, 30, para
recebimento das contribuicões sem multa.

sabão

"VIBSEII ESPIOI LIDAD
de WETlEL & CIA.-)OINVILLE( Marca registrada)

_.0 4.",. f.lta" •• o••••le.... ,

.0

,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


