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. m! �r. u�imir [I é � IU� an ar mi Õ�� � �m�n . rrl�IO, 30 (c. P.) - � � NOI-
pac ente trabalho que durou

te' escreve Iongo edítoríal, em L?,ma e a todos os alemães, I 'recendo, agora, considera- menos econômicos. Explica, respeito, somos donos de nos- século sôbre século".
que comenta certos trechos do dIzendo-lhe que, [ogando ao ções em torno dessa queima, o então, o articulista as razões sas terras e de nossas reser- E

'
., 'de de outrasúltimo discurso de Hitler, fo!oro o nosso café, assím mes- t' I' 1 d' "T l-o que dítaram a uueíma do pro-

. "

'I t ,apos ,!lll'a se
1

'

, rincipalmente aquele em ue
� , ar ICU IS 'a IZ que amer a '�.l vas, por prInCIpIO equrva en e eonsíderações, cone ue o VI-

PJ' , 1 d
' q mo destruiriamos coisa de bem de Berehtesgaden talvez pu- duto, para passar, depois, a àquele, segundo o qual o povo brante urtigo do popular ves-

o Fue rrer a u e aos paises onde menor valia para nós do que desse compreender que a queí- comentar outro trecho do dís- alemão se acredita senhor de .

"O t gora é"o trfgo, o milho e o café são rep t 'I J d trt
.

f'
-

d dít d d AI h 's'eu velJl'o terrttõrto }'II'sto'r'I'co'l
pertmo: qu_e e�os a

1-. dos" O a ,t' 1" t d'
resen am para a A eman 13 ma o rrgo, milho e ca e nao curso o I a OI' a eman a, •

b m nosso e nao ha Tamer aoquel�a. ,. r �cu IS a IZ, os milhões de homens que pe- tem por fim o simples encare- na parte em que falou dos paí- posse tradicional e Incontesta- e "

d(]e illlCIO: "Poderlamos res- l'iodicamente são lançados por cimento da mercadoria, como

I
ses dotados de território e ma- da, com longa sedimentação

I
ou Dalal-Lama que o tome e

ponder ao novo Tzar, novo ela no turbilhão das guerras pareceu à sua noção exagera- térias primas. Assevera, então, da nacionalidade Ganhámo- nossos filhos, de nossos netos
Grande Khan, ao novo Dalai· de conquista. damente rudimentar dos fenô. o articulista: "No que nos diz las, essas terras e' reservas, por e dos netos de nossOS netos".

Destituido O tenente-Igeneral Engelbracht
Londres, 30 (A. P.) - Noti

cia-se que Hitler destituiu o

tenente-g'eneral Eng'elbracht
do comando da 1�3a. 'divisão
alemã da frente finlandesa,
exasperado com as perdas do
exército alemão naquela área.
Londres, 30 (A s s o c i a t e ii

Press) - Despachos de Esto
colmo informam que a demis
são do general Engelbracht,
comandante de uma divisão Ialemã na frente finlandesa, ANO XXVII Florianópolis Quinta-feira, 30 de í). bril de 1942
deve ser parte das medidas
disciplinares que Hitler anun-

=:�:;:;:��: d:��::. ra�;:�:1r�::�� �;;� 11880 sllnnifica O prilnCI'pllO dO fiImHelsinque, 30 (H. T. M.) - anunciou que, durante as co- Y UConfirma-se a morte, na região memorações em homenagem
de Carélia, do general finlan- aos morto d f

' Angora, 30 (De Dana Sch- a ofensiva preparada constará : sobre a situação: "Tem-se a

dês Carlo Vilajanen, que fôra s t d
s a,��erra, o� apr�- mídt, correspondente da Uni- de um ataque sobre uma Iren- impressão de que a Alemanha

nomeado major-general precí- ��ir� �e�o pu ICO, pe ,:: p�- ted Press) - O pedido de po- te mais ampla possível, na está terrivelmente cansada.
samente um dia antes de ha- b t·' �m novo aVIa0 de deres especiais para fiscalizar qual todos os homens se deve- Depois de nove anos de nazis-
ver falecido. ��a, ba lZ� o com o nome e! a Alemanha, formulado por rão encontrar para elíminar mo e de trabalhar 60 ou maisaya usa. Hitler, é interpretado nos CÍr- a frente russa. Como admitem horas por semana, a classe
------- --L.._________ culos diplomáticos como a con- até os elementos nazistas mais média alemã sente-se esgota-

firmação das versões chegadas fanáticos, isso significará o da, A Alemanha já ultrapas
aos círculos turcos, anglo- nor- princípio do fim. sou, ao que parece, o seu pon
te-americanos e, mesmo, fran- Uma pessoa neutra, chega- to máximo de saturação em
ceses, desta cidade, as quais da a Angora na semana pas- matéria de propaganda. Vários Icircularam insistentemente sada, depois de ter passado na dos que até agora se sentiam
nas últimas semanas, de que o Boêmia e Alemanha todo o ne- alentados pelas constantes vi
moral alemão atinge presen- ríodo de guerra, desde o início, tórias, já desesperam do resul- -------
temente o índice mais baíxo condensa assim a sua opinião tado final".
desde o começo da guerra.
Espera-se que o tuehrer fa

ça preceder a sua ofensiva de
"nova depuração".
Das informações sobre o mo

ral alemão, depreende-se cla
ramente que o Reich chegou
até o extremo dos seus recur
sos de todas as espécies e que

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

N. 8527

Destroyer norte-ame
ricano afundado

2 arraias monstruosas
Rio, 30 (C, P.) - Os moradores do bairro da Urca, nas

vizinhanças do Forte São João, foram surpreendidos com a

chegada à praia de enorme arraia, pescada pelo desportista
Valdemar Campos, que, juntamente com três outros compa
nheiros, saíra num barco de sua propriedade a pescar nas ime
diações da Fortaleza da Lage. O monstro marinho pesava
nada menos de 600 quilos e media 5 metros e 10 centímetros
de asa a asa, Levada para o Clube Tabajaras, a monstruosa
arraia foi esquartejada e distribuida em pedaços aos moradores
'('lo bairro.

Á noite, outra grande arraia foi pescada nas imediações
da praia das Virtudes, por barqueiros de clubes da praia de
Santa Luzia. Mais de 50 pessoas foram necessárias para' reti
rar êste monstro de dentro dágua,

Cabelos brancos 1
llIARAVILHOSA !

LOÇÃO

I -I d R d O tal de Underberg

�PO�.o e en a, I a��,a3�e(�:S��0,�as����A ORGANIZAÇAO COMER�IAL c�TARINENSE. estabe.leclda n�s� bríca alemã de bebidas de pro
ta Capita}, à rua João Pmto �o. 18, oferece seus servl�os a hr-' priedade do sr. Paul Underberg
mas, SOCIedades e pessoas tísíces, �ara o preenchimento de foram apreendidos cerca de
declarações do ímpastn de renda, cUJO prazo para entrega ex- 6,000 litros de gasolina, que

pira em 30 do corrente. êsse industrial vinha acumu-
lando clandestinamente para

_______-_'?"'�...Il"""""_íM_Ii'í.!Ii._!l....I!._Iii__IiiM_t_éM!iiM__'M!Il�í!Ii"§ii·IilI!r!!!!Wllij_!:l!i" seu uso particular, Paul Un-
derberg será multado por essa

Estremecímente no cordão fascista infração, de acôrdo com a lei
que regula o racionamento da

Londres, 30 (Reuters) - O discurso de Hitler produziu gasolina.
importante repercussão na Itália, onde se prevêm mOdifica-j ••

ções no govêrno. Depois de uma conferência com o soberano, Quanta ga�ohna ha
Mussolini ordenou a todos os prefeitos que comparecessem ao I no RIo!
palácio Veneza segundo anuncia despacho de Roma. RIo, 30 (E. S. P.) - Segun-,

do se divulga, os depósitos de
inflamáveis nesta capital pos-

Hííl ínt tlg t lnternacional suem apenas 34,274.056 litros
1 er, ln fi an e ln de gasolina e 1.475,242 de ál-
Londres 30 (Da AFI, para a Reuters) - O "Yorkshire cool-motor. Estão sendo distri

Evening Ne';"s" denuncia um plano maquiavélico, �e que Hi- buidos diarimente 283.020 li
tler está lançando mão, para envenenar as relaçoes turco- tros. Do stock existente é retí
russas. Segundo revéla êsse órgão, agentes germânicos, ?i- r�da ainda a quota de fo�ne
zendo-se russos, percorrem a região mOI.ltanhosa da fronteIra

I cll:nento aos Es�a,<ios do. RI� e

da Pérsia com 'o Iraque, incitando as trIbos curdas contra a Mmas, o que VIra reduzIr am-
,

dominação turca e assegurando-lhes, em caso de rebelião, o
I

d� m�is a distribuição para o

\auxílio do govêrno soviético. I Dlstnto Federal.

Washington, 30 (R.) - Um
comunicado emitido pelo De

partamento da Marinha infor
ma que o destroyer norte-ame
ricano "Stutervant" afundou
ao largo da costa da Florida,
devido a uma explosão. A per
da de vidas foi diminuta e a

tripulação, em sua maioria,
chegou a salvo a um porto.
Conquanto a Marinha não

tenha fornecido pormenores a

respeito, julga-se que o des
troyer não foi destruido por
ação inimiga, mas, talvez, por
uma própria mina retardada
americana.
Êste é o setimo destroyer

que os Estados Unidos perde
ram desde o ataque à Pearl
Harbour.
O "Stutervant" desloava

1.170 toneladas.

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade

Reassumiu a clínica:
Rua Vitor Meireles, 26,
das 17 horas em diante,

V.-7

Assassínio de uma
jornalista americana
Washington, 30 (R.) - Se

gundo foi informado pelo De
partamento de Estado, a jor
nalista americana mrs. Lea

Os alp.mães fazem a lista dos' Prêmio ao vese-de-suerre eme- Burdette foi assassinada a ti-
castelos ingleses, para ricano que bombardear Tóquio ros, no Curdistão.

bombardeá ... los Nova Iorque, 30 (R.) - Ao' Caspa � LOÇÃO MARAVI.
Basileia, 30 (Reuters) vaso de guerra norte-america- LHOSA!

Um porta-voz militar de Wi- no que bombardear Tóquio se-
-----------

lhelmstrasse anunciou, segun- rá oferecido um troféu. Trata- Léo era da« 5a.»do informa o correspondente se de um canhão naval de 18
do "National Zeitung", em Ber-I polegadas, no qual está agora
lim, que os péritos alemães trabalhando o escultor Geor
em arte estão organizando uma ges Lober.
lista de castelos britânicos, Lober é o presidente do "Sau
mansões dos Tudors, casas de nagundi Clube" (sociedade de
campo e sanatórios, contra os artistas), que concede o troféu,
quais serão levados a efeito
rêides de represália. O mesmo

porta-voz, segundo o aludido
correspondente, teria acrescen
tado que a localização da ca
tedral de Canterbury é conhe
cida na Alemanha.

Camisas, Gravatas, Pijames,
\1eias das melhores, pelos me
rores preços só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Trajano. 12.

o prazer da petizada,
E orgulho dos conteltejros,
São os doces trabalhados,
CO'o bom Fermento Medeiros,

Rio, 30 - A polícia prendeu
o "quinta-colunista" Leo Voos,
casado, em segunda núpcias,
com à viuva do poeta Juvenal
Galeno, fundadora da "Caba
na Juvenal Galena". Leo, des
de os verdes tempos do ínte
gralismo, desenvolvia ativida
des antí-nacíonaís, sendo a

agremiação um fóco, de agen
tes nazistas.

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

Hiller está daquele jeilo...!lltil trlIte, me. 1UIl8r'
Tell. brollq.tte? EIU. co. toa.e1'
e lei de N0110 SenIlOI'1
Só te lain o CONTRAT088••

Londres, 30 (A. P,) - Os jornais publicam largos despa
chos mostrando que Hitler está extremamente desgostoso
com o encaminhamento da luta na frente da Finlândia. Cau
sou excepcional surpresa ao Fuehrer alemão a anulação dos
esforços nazistas para o avanço sôbre Arcangel e Murmans
que e também motivou medidas drásticas o fato de terem os
russos penetrado na fronteira da Finlândia. Adianta-se que
vão ser destruidos vários comandantes daquela frente.

A R:4obl'l_ação se,.a' 4a ChlaaCHUNQf�IM, 30 (R.) --- FOI OFICIALMENTE ANUNCIADO NESTA CAPITAL QUE A LEI DE MOBILIZAÇÃO GERAL DA NAÇÃO, PROMUL..

GADA PELO GOVÊRNO CHINÊS, ENTRARÁ EM VIGOR NO DIA 5 DE MAIO PRóXIMO. A REFERIDA LEI OUTORGA AO GOVÊRNO O DOMíNIO"
QUASE ILIMITADO SôBRE O POTENCIAL HU�ANO, MATERIAL DE GUERRA, PREÇOS E CAPITAIS"

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o E8'100- Quinta lelra 30 dli Abril de (OU
.,

•

r

I �CllnicaD: �;�ST��iõS' i�MOSrgantaI ssistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
�_____________ era I do Rio de Janeíre, com curso de especialização e prática de ouvidos,

I
nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson. na Policlínica de Bo

tafogo - Rio de Janeiro.

DR· .. Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 1009
r. emlglo Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sex-

tas das 17 às 19 horas

-
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INSTITUTO DE DIAGNOSTiCO

ULINIUO
Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Unlversídade de

Genebra (Sulca)
Com prátíce nos hospltals europeus
CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manool de Abreu Camnanarío
Silo Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
.idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
díegnõatícos das dorncas Internas.
Ooração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografiall õsseaa e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clínica

(Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determínaeão dOI dUúrbios das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
(Exame químico e mícroscõpíco do

suco duodenal e da bílís).
Gabinete de fisioteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da sUlIIs diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheín ZQndeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raqulano e

qualquer pesquíza para etueídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

PlORIANOPOLIS

OH. RICARDO
�OTTSMANN

Ex-chefe de el!
nica do

Hospital de
Nueru berg

(Profs. L Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Girurgia Gel al»
Alta cirurgia, gyne

I
eologís (doenças de
senhoras) e partos.
Cirurgia do systema
nervoso e operações

de ptastíca.
Ccnsultorto li flUI TlllJlI-
00, 18 (da! 10 és 12, e
dtl3 lh 6�J 16,M) Tele

pile ne - 1.286

I
Resídenoía ã rUI! Rs ..

teves Juníor, 20. -.
Telephone m._ l.1jl

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

Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto-- Fune 1592
9 ás 12e 14 as 17 horas.

RESIDENCIA'
Av U,"cllío Luz, 186

- Pncne: 1392 -

Aitende a chamados
14

JADOR MEDICO
.I CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
o novo exército de.Hitler
Londres, via aérea (Por Is- I tânicas. Mas, infelizmente, tu-

kander, de B. N. S., para "O 55-60 ganharão a vitória tão' do não corre tão bem quanto
Estado") - O título dêste ar- desejada, tão necessária, como o desejam Hitler e os seus acó

tigo vai, talvez, causar surpre- o disse certa vez o dr. Goeb- litos. Os correspondentes neu

sa ao leitor. Com efeito, que bels. tros informam-nos sôbre dís
"novo" exército poderia aca- E eis que os emissários do córdias reinantes no seio des
sa ser criado pelo chanceler chanceler alemão envidam to- sa "Wehrmacht" invencível...
alemão? É que presentemente dos os esforços para atrair pa- Desde os cimos do exército, on
não existe do antigo exército ra as fileiras do vitorioso exér- de a "Gestapo" e as intrigas
germânico, do exército que cito nazista os eslovacos, os devoram o estado maior ger
conquistou quase toda a Euro- húngaros, os rumenos, os búl- mânico, até as fileiras, não
pa, senão os quadros ... O res- garos e até os pobres italianos, vemos senão preságios tu
to pereceu nas planícies gela-I cujo espírito está longe de ser nestas. Os rumenos e os italia
das da Rússia durante os com- belicoso, e que não sonham se- nos, inflamados de ódio anti
bates sangrentos travados nos não com os "spaghetti" e o germânico, atiram contra os

últimos sete meses de luta, de I bom vinho italiano em profu- oficiais nazistas; os húngaros
frio e de privações de toda a são, com a vida possível sob querem-se bater contra os ru

natureza e, sobretudo, de tifo lo céu napolitano, ao invés de menos em lugar dos russos;
exantemático. E convém acres- passarem o tempo e a mocída- os rumenos manifestam o de
centar que êsses quadros não de a combater êsses russos da- seja de também se baterem
mais possuem aquele espírito nados no meio das suas neves, contra os húngaros; e os búl
guerreiro que os forçou a se- para proveito da grande Ale- garos declaram abertamente
guir pacientemente o seu manha... que combaterão de boa vonta
"Fuehrer", outrora idolatrado É êsse o novo exército de de contra todos, exceto contra
e presentemente perdendo vi- Hitler, o exército que deverá os russos, aos quais devem a

sivelmente a popularidade en- abrir caminho às hord.as na-I
liberdade e a independência

tre as massas do povo ale- zistas para os poços petrolífe- do seu país ...
mão... ros de Bacú, para a. Pérsia, OI

É êsse o novo exército de
Informações de fontes in- Canal de Suez e as Indias Bri- Hitler.

suspeitas dizem-nos do descon-
tentamento reinante entre as

camadas profundas dêsse povo
tão dócil, tão fácil de se go
vernar, tão disciplinado... E
êsse descontentamento reper
cute nas fileiras do exército,
encontrando écos fatais para
o próprio regime. Com efeito,
toda a paciência, mesmo a pa
ciência germânica, tem os seus
limites: Hitler, desencadeando
essa guerra terrível, havia
prometido ao seu povo uma

série de vitórias retumbantes,
uma guerra

" alegre" , uma

"Blitzkrieg" de alguns meses,
depois do que, o "Herren
volk" poderia gozar de uma

prosperidade inaudita, baseada
sôbre a escravidão do resto da
humanidade. Mos

\
eis que a

guerra dura há dois anos e

meio, a prosperidade prometi
da não chega, mas as priva
ções aumentam e não se vê,
mesmo em futuro remoto, o
fim dêsse morticínio intermi
nável. As epidemias assilam a

Europa faminta e o ódio do
mundo inteiro cêrca a Alema
nha como nevoeiro de gáses
tóxicos.
Mas talvez Hitler e os seus

generais fazem alguma coisa
para conquistar pelo menos a

simpatia do exército, dêsse
único apôio do regime ... Não.
Fazem justamente o contrário:
informam-nos, por exemplo,
que os médicos militares ale
mães, executando as ordens re

cebidas dos seus superiores,
assassinam os feridos e enfer
mos confiados aos seus cuida
dos quando o estado daqueles
infelizes chega a tal ponto, que
desaparece qualquer esperança
de salvá-los ... Os esculápios
nazistas, então, aplicam aos

pacientes injeções endo-veno
sas de ar, provocando uma
embolia e matando dessa ma

neira os defensores da Alema
nha triunfante.

Os seus colegas, os médicos
suiços, convidados pelo govêr
no alemão, recusaram-se a se··

guir o exemplo dêsses assassí
nos diplomados e tiveram de
deixar o exército nazista. Pois
bem, êsses métodos de "cura"
poderão acaso atrair as simpa
tias dos soldados para o seu
chefe supremo, o seu "Fueh
rer

" ? Está visto que não, e os
murmúrios dos descontentes
chegam aos ouvidos da Gesta
po, as deserções aumentam e

os fuzilamentos não conse

guem restabelecer nas fileiras
a disciplina de antigamente.
Hitler ocupa-se presente

mente em preparar a "sua"
ofensiva da primavera, tantas
vezes pomposamente anuncia
da nos seus discursos e nos

artigos de propaganda do dr.
Goebbels. Mas, para enfrentar
os milhões de baionetas russas ����;;;;;;;;;;;;����;;����;';����iiiiii-é preciso encontrar milhões ··':w'i'i"'R'iMM'M.""ME.
de recrutas. A população da
Alemanha, entretanto, já for
necera tudo o que podia para
preencher as f i 1 e i r a s d a

"Wehrmacht" ... 'E o estado
maior do Fuehrer convoca os

jovens de 15-16 anos e os ho
mens que de há muito ultra
passaram da idade militar, mo
bilizando todas as pessôas até
a idade de 60 anos. Torna-se
claro que nem os rapazes de : Florian6polis-Rua
15 anos, nem os velhos de! ------ _

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

passos
•

mais •••

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 - FlorianóPólis

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

Uns
e comprem mais barato!

A EXPOSIÇÃOFELIPE SCHMIDT, 3 •

Fspeclalista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

(ons,Ulta5: Pela manhã, das 10 às 12
A' tarde, das 3 à� 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. -- Fone 1447

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em
.

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

Consultas diariamente pe�a ta�d��h:�sdf� \� 1� l�o�ao:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fano: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivol! - Lenços - Meias - Bolsai
Casaquinhos - Colchas - Toalhas - Penhoais

PÁSCOA DOS MILITARES
Dra. Josephina Schweidson

MEDICA
Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas
Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS M$)LESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Calieça-Pescoço·
Dr. ARMINIO TAVARES

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

I
Coqsultório: Rua J o 110 P inlo. 7 - Te I. 1461.-Resirlêneia 145ó

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

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

NARIZ e GARGANTA
Caos: Vítor Meireles, 28.-Da8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

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

Ex-ínterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira e
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 � Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

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 PERÍNEQ -' Hérnias, pidro

. cale, varicocele --
. Tratamento sem dor e operaçao de Hemerreídes e

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

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

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 Policial, Tiro de Guerra,
Escola de instrução militar e outrs formacões militares no sentido
de compartilharem do banquete eucarísticô nacional do� 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 lapéla, 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 Metropolitano.

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 CARLOS MOURÃO RATTON
Capitão AMf:RICO SILVEIRA D'ÁVILA

APROVADOS PEL.O O'N'S'P' SOB N9 569 DE 193�

I· Farmácia «Esperança)do
Farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Proteção contra fogo e roubo
Cofres encouraçadoso. Portà,�.fortesCaixas, Arquivos, Armários d�"lço, da

fábrica «Nascimento»�S. Paulo
Representante para Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGER
Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Uma portunidade que talvez não volte!
,As pechinchas 'da grande venda especial da CASA DAURA

A mUrisdempolgante e sensacional oferta de tecidos de algodão e sedas, dos melhores fabricantes, por preços arrebatadores.

F
o as as pessoas que se interessam vivamente em adquirir tecidos duráveis e baratos preferem a NOSSA CASA.

açam O mesmo, comprando seus artigos para inverno, na grande venda da CASA DAURA
Eis algumas de nossas especiais ofertas:

Colcha branca PI solteiro II J 1$500
Colcha .reclame " 8$000
Guardanapo PI jantar duzla 1ti$000
Guarnições pintadas PI chá uma 33$000

» PI jantar 140X140 ,,18$000
» PI jantar 140X140 » 20$000
» PI jantar 140xt80 » 24$000
,. PI jantar 140x230 e 1 dz, de guardo II 32$000
» Xadrez escuro PI chá » 24$000

Tapete de veludo PI quarto II 2.1$000
Jogo de renda PI quarto (7 peças) um il3$000
.\fALHAS, ARMARINHOS E ARTIGO PARA HOMENS:

Sobretudo, todo forrado a seda um 150$000
Sombrinha de trlcol. cI cabo comprido uma 22$000
Idem de tric. cI cabo comprido PI mocinha » 16$000
Sombrinha de seda e linho, art. resistente " 35$000
Coletinho de malha PI rapaz um 5$000
Casaquinhe de malha PI menina »7$000
Casaco de malha PI senhora » 12$000
Pulover art. bom PI rapaz ,. 14$000
Pulover cj feixo e manga PI homem » 25$000
Pulover ct feixo e manga PI homem II 20$000
Coletes de malha cl manga » 20$000
Blusas de malha PI senhora uma 20$ouo
Blusas de malha PI senhora » 15$000
Pulover listado PI homem um 12$000
Pulover sem manga PI homem li) 15$000
Puloverslnho PI rapaz » 12$000
Pulover de pura. lã PI homem, de 30$, 35$ e 45$000
Capas felpudas PI criança uma 15$000
Capas lisas PI criança :t 10$000
Pasta Kolinos ». 3$300
Sabonete Lifebuoy um 1$500
Leite de Colonta vidro 5$800
Blusas Swing uma 10$000
Malas PI viagens de 22$, 26$ e 30$000
Pasta de couro PI colegiaes de 12$ e 15$000
Maletas PI trabalho de 6$, 7$ e 8$000
Ligas de -borracha uma 1$500
Babadores jde organdy bordado um 4$000
Cintos de vidro PI senhora »7$500
Lamina Gilete Azul 1/2 duz, 4$500
Porta-nickel de couro um 3$000
Talco Ross lata 2$900

SEDAS » 4$000
" 4$000
" 4$000
» 3$200
,. 2$500
» 4$500
» 4$800
" 4$500
» 2$800
lO 2$'<'00
» 5$000
» 3$500
» 2$500
» 3$�00
» 8$000
• 7$500

uma 2$000
e 5$000

uma 12$000
» 18$000
uma 7$000
mt 18$000

corte 90$000

Seda Laqué
Tafetaline de se1a, em todas as côres
Seda Granité
Lingeríe C[ bolas, art. bom
Seda Petít pois, art. bom
seda e .lã, largo 0,90
Gabardme de seda
Seda-givré, art. pesado
Seda frizotioe O[ lã
Lingerie estampado, art. lavavel
Linger!e liso, art. bom
Frizotine superior
Lumiér em todas as côres, larg. 0,90
Seda PI camisa, art. bom
Seda granité cI lã
Seda branca natural PI camisa, Iarg, 0,95
Fustão de seda
Tafetá xadrez
Tafetá mo ir é, ar t. fino

ARTIGOS DIVERSOS
Lã fina PI vestido
Cacbá cI pelúcia (Reclame)
Cachá xadrez, typo de lã
Pelucía lisa, art. bom
Cachá ct flanela, art. superlor
Pelúcia PI kimone. art. bom
Pelucla PI pyjarna
Linho e seda xadrez PI saia
Cachá xadrez, superior
Fustã.o estampado
Linho estampado, art. superior
Linho estampado, art. fino
Linho OI bola
Linom estampado
Linom liso
Luízíne typo Inglesa
Chitão
Chitão granité, larg 0,80
Crepon PI kímono, largo o.So
Chítão C[ bonecos, art, bom
Opala lisa
Opala larg 0,80
Opala typo Suissa

Opala estampada
Tricoline PI pyjama
Tricollue xadrez e listado PI camisa
Tricoline de algodão
Zefir superior
Fustão pelucía, art. bom
Merinó �preto, largo o 80
Crepe preto de algodão
Brim infantil
Cubano
Tecido PI colchão, largo 1,40
Tecido PI colchão. largo 0,80
Tecido p[ colcbão
Tecido cordoné PI cuéca
Tecido PI cortina, larg 1,30
Tecido PI cortina, largo 080
Toalhas lisas PI rosto
Toalhas PI rosto de 3$,4$,
Toalhas Alagoanas PI banho,
Toalhas Alagoanas PI banho, tam. grande
Toalhas brancas lisas PI banho

mt. 18$000 Filó PI mosquiteiro, Iarg. 4,50
» 2$800 Casemlras PI ternos, lindos desenhos
» 5$000 MESA E QUARTO
» 2$500 Atoalhe do branco e de cores, largo 1,40. mt.
» 4$500 Cretone de cor, largura 2 metros »

» 4$000 Cretone de cor, largura 1,40. »

3$200 Cretone branco typo linho, largura 2,20 '»

.. 14$ )00 Cretone branco typo linho, largura 2 metros »

» 5$500 i Cretone branco typo linho, largura 1,40 J)

» 4$500 I Cretone Royal, largura 2.20 »

» 3$800 Cretone Royal, largura 2 metros 'J)

» 5$500 Cretone de linho branco, largura 2,20 "

» 2$500 Cobertores meia lã PI casal um
» 3$000 Cobertores Paulista PI casal »

» 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro D

» 2$000 Cobertores xadrez PI casal '»

'» 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro »

)} 4$500 Cobertores dezenhados PI casal »

» 5$800 Cobertores d ezenhados PT solteiro »

» 4$000 Cobertores PI bebê de 7$ e
» 2$200 Colcha de veludo PI casal (só este mês) uma

:9 3$000 Colcha de Iustão PI casal »

l} 3$800 Colcha de Iustão PI solteiro »

5$500
9$000
6$500
8$50()
8$000
6$000
12$000
11$000
18$000
52$000
27$000
24$000
19$500
16$000
20$500
17$'000
9$000
27$000
21$000
16$000

Recebemos mais de 10,000 metros de retalhos de pelúcia estampada, que estamos vendendo durante êste mês á titulo de reclame. Recebemos milhares de outros artigos,
que sómente com uma visita à NOSSA CASA, V. S. poderà certificar-se do que afirmamos. O povo de Florianópolis encontrará, pois, na CASA DAURA, os artigos de que

necessita em seus lares e para uso pessoal, sempre com a mais absoluta garantia de durabilidade, junto a uma conveniência de preços realmente apreciável.

Economise, (ompiando na (ASA DAURA, à rua Felipe Schmidt, 19

I
I

mt. 4$000
» 5$000
» 6$500
» 8$500
» 10$000
» 18$000
) 1 0$500
» 11$000
» 13$000
» 8$000
» 8$000
» 8$500
fi 12$000
» 10$000
)} 9$500
» 16$000
» 10$000
» 8$000
» 12$GOO
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I "A MODELAR" I
! prepara um inverno I
I de GUERRA ••• 8

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

L��::_���_j

I
APôlO CONDICIONADO•••

New Bedford - (Inter-Ame
ricana) - O "Diário de Notí
cias" órgão da colônia lusita
na nos Estados Unidos e o
mais importante diário escrito
em língua portuguesa que se
edita na América do Norte, pu-

I
blica um editorial analisando
a política externa de Portugal,
onde se podem ler as seguintes
palavràs:

"Os portugueses dos Esta
dos Unidos, apoiarão a políti
ca externa de Salazar, enquan
to êste se mantiver fiel à ali
ança com a Inglaterra, que
o mesmo é dizer à causa das
Nações Unidas e do Brasil.
Esta atitude é a única que

se ajusta ao pensamento pre
dominante entre a colônia,
que é, de resto, o pensamento.
da esmagadora maioria do po
vo português".

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

posta), 10va��

Londres (Por AIfred Curtiss,
de B. N. S., para "O Estado")
_ A situação interna da Ale
manha agrava-se de dia para
dia. A recente comunicação do
famoso dr. Goebbels não con

firmou apenas as difictrldades
em que vive o povo alemao;
deu' mesmo motivo a sérias
agitações populares em Colô
nia Chemnitz, Duesseldorf,
Ha�urgo, etc. As próprias
mulheres sairam para a rua,
em altos gritos, pedindo pão
para as crianças, diante da sé
de do Partido Nazista. A mul-
tidão implorava: - "Ponha
mos fim a esta maldita guer
ra!" Em resposta a essas ex

plosões de sofrimento, as tro

pas de choque abriram fogo.
Ora, o dr. Goebbels, no arti

go do "Das Reich", declarou
que, se as novas restrições ali
mentares, que admitia consti
tuirem "um córte profundo na

vida do povo alemão", não
fossem impostas, "haveria sé ..

rias dificuldades de víveres,
dentro de meses", na Alema
nha. Esta confissão não póde
ser posta em dúvida. E' o mi
nistro da Propaganda do Reich
que expôs a situação do país.
Simplesmente, êle não repro
duziu fielmente o panorama
da vida na Alemanha. Escon
deu muita cousa, para que o

povo não ficasse, ainda mais
alarmado.
Tudo nos leva a crer que o

nacional-socialismo se aproxi
ma, de fáto, do seu fim. Qua
se podemos mesmo afirma r
que a guerra no continente
europeu estará terminada ain
da êste ano, com a q( rrota es

trondosa das potê�fas agres
soras. Só muito diftilmente a

Alemanha pOderá�'lfrentar
as

graves consequên . s de mais
um inverno de : lta. As difi
culdades avolumam-se, tudo

\. yai assumindo um aspecto
�J)J

i !f,.� [arra�[� aidêntico ao de 1918. Os ale- mitadas ambições e loucuras,
mães não gostam de ouvir fa- estrangulou o povo alemão,
lar daquela época. A verdade quase o destruiu. E' preciso
dos fátos horroriza-os. Preci- não perder de vista que os ger
samente por isso, êles procla- mànícos passarão a ser os in
mam, mas inconscientemente, desejáveis do mundo de após
que a história não se repetirá. guerra. Ninguem os tolerará.
No entanto; os acontecimen- Se?s judeus f?ram vítimas das

tos estão caminhando no sen- mais mcnveis espoliações e

tido da queda da Alemanha. I torturas, os alemães não po
As derrotas sofridas na frente I dem aspirar a -melhor sorte,
oriental, as dificuldades cada no dia em que os povos escra

vez "maíores para enfrentar os vizados recuperarem a Iíber
adversários, as agitações po- dade e autonomia. A grande
pulares, as deficiências ali- tragédia não ficará terminada
mentícias, tudo está condu- quando a Alemanha depuser
zindo os alemães a uma der- as armas. Ela continuará, por
rocada completa, pior do que mais algum tempo, porque os

a de 1918. E os nazistas, que povos sofredores reclamam o

acusaram de traição os nego- justo castigo para os novos
ciadores germânicos da paz, bárbaros.
encontrar-se-ão, em breve, em _Devemos, por outro lado,
posição mil vezes mais grave nao esquecer que na própria
do que a enfrentada, em 1918, Alemanha se darão aconteci
pelos governantes de Berlim. mentos gravíssimos. Os nazis
As cousas, desta vez, não se tas serão responsabilizados por
passarão como naquela época. todas as desgraças impostas à
A Alemanha terá de suportar nação. E, como êles, represen
enormes sacrifícios. E nunca tam, apesar de tudo, pequena
mais estará em condições de parcela da comunidade ger
pensar em guerras! mânica, as represálias serão
Hitler só cavou a ruina com- terríveis. Será o "salve-se quem

pleta do Reich. Com suas ili- puder".

6RllTIS , ,• •

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

I Aqenle em Florianopolis: MÁRIO MOURA
PRAÇA ir, DE NOVEMBRO
-- ....--.'

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 facil. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re
muneração ótima para cargo de futuro. Escreva pedindo
esclarecimentos á CAIXA 1696,-SÃO PAULO.

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

......... robeId -c·· � I.......
..... "p"�grippas. Iad 1'DV".id �
..,..,... saagulneos. ao peite • ... cesema, :;:::m• Ir...-z ta.Ui .. appet!te • 6ebre.. CONTItA
.......edII e..... 1MNolce IEftIncl•• '

•
... , dos tubet'ctale " _ .
COIITRATOSSE .. recebea maIe 24GOO ...
*<....... To.h_. cuidado! I>N __..

-

......
...... CONTIIATOSSE. q- ___
..... [AlUI a II r ,.,.." unu.. ___

......................m\Rilmn��..BB ..

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

presentantes em todas a8 cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.
�\ I te i SWYiE'tVJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o fSTIDO�Qulbta·feifa, 30 de Abril de 19n-

O, prazo para apresentação de declarações do Imposto de Renda terminará a 30 de abril
I

#li ..--------�..------�----..------__..__...:

do fígado ... estar bilioso, abster-se
dos prazeres da mesa... Levar a

vida sem saude... Regularize as

suas funções hepáticas çom ENO
e tudo isso se normalizará ...
Não sendo 'em vidros, não é "Sal
de Fructa".

-

Crédito Mútuo Predia I

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

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

Resfriado
no Bebé

Evite perturbar-lhe o estornago com
medicação interna. Friccione este
allívíante �nguento no pescoço e
peito, ao deitar. Traz prompto allí
vio-corta a maioria dos resfriados

') da noite para o dia.
!, J"" 'v.,_

:,.;' 'I

INTERCÂlUBIO COIUERCIAL
LUSO-GERl\fXNICO

Washington, (Inter-Ameri
cana) - Desde que o preço de
volfrâmio baixou, em virtude

Devendo proceder-se a 2 de maio pz-oxrrrio vindouro, do direto controle do govêrno
à eleição das Dignidades que terão de servir no biênio sôbre as vendas, as minas es

de 1942 a 1944, de acôrdo corn o que determina o artigo tão a vender as suas conces-
21 do Compromisso, convido os Irmãos da atual Mesa

I
sões com bom lucro a compra

Administrativa e os que em qualquer tempo ocuparam dores estrangeiros que até
cargos de Dignidades e Consultores, para comparecerem aquí compravam o minério
no Consistório desta Irmandade e Hospital, no referido I para exportação

..
0 controle do

dia 2 de maio, às 17 horas, afim de proceder àquela govêrno é exercido a-fim-de
eleição, sendo permitido aos Irmãos, que não puderem obter matérias primas em tro
comparecer, remeterem à Provedoria suas listas fecha- ca do volfrâmio, em vez de di
das e assinadas. nheiro. A Alemanha já se ofe-

Consistório em Florianópolis, 16 de abril de 1942. receu para fornecer 70.000 to-
Júlio Pereira Vieira, secretário neladas de aço.

Comprai na CP. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

imt!We,,,

jeu

/dkOccasiona-Ihe sérias preoccu
pações principalmente quando
a terrivel diarrhea afaca-Ihe o

organismo. Pode-se entretanto
evitar esta grave enfermidade
com os famosos comprimidos
de Eldoformio.
Combala as diar
rheas infanlis com

.comprimidos de

EIdoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

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

Três marujos e um marechal Jl������.�ed����r!!l��!�
Londres (Por J. Câmara, de B. N. S., para "O Estado"). com bô� �ali.grafia, pr1tic8
A negação da graça aos três marujos franceses, condena. de d.actllo�rafIa e noço�s, �e

dos à morte pelo "crime" de tentarem entregar o barco que' escrtturação, I?ara escrItorl?
tripulavam às autoridades inglesas, eis mais um ato de "bra- d:- pouco m�vll1?ento. Condí
vura" do Marechal da capitulação. çoes e referenCl�s em �art8

Em vão os heróicos soldados do oceano apelaram para a
end. a esta redação ps rn: AU�

generosidade do "homem sinistro". Foram, assim, executa- ?CI�IAR DE ESCRITÓRIO,
dos, mais três frances.es, sem que na conciência do mandan- l��lcando endereço.
te - se por acaso existe - houvesse o mais leve estremeci- 2 5vs· 2

mento.
Que braços, que mãos infames, teriam manejado os ga

tilhos das armas que extinguiram três vidas jovens, três es

píritos livres?
De franceses? Não! Não foram de franceses, por certo,

pois êsse título não cabe àqueles que compactuam, auxiliam,
desejam e trabalham em pról do "vencedor". Êsse título, que
representa uma tradição de feitos heróicos, de princípios ale
vantados, de concepções humanas e fraternas é hoje privilé
gio, bastião, glória reservada àqueles que não abandonaram
os compromissos de aliança que prendem a sorte da França
àquela da Inglaterra.

Três homens caíram pela Pátria, outros tantos se levan
tam para tentar quanto possível a realização do dever sagra
do, qual o de compreender que a Inglaterra e a França são
dois tópes, dois cumes de potência imperecível na montanha
das grandezas espirituais da velha Europa.

A violência, a degradação, a impostura, a morte, tudo
quanto na escola da vilania possa imaginar o Marechal Pé
tain, para impedir que franceses venham colaborar com a '\

Grã-Bretanha, será em vão. ������������;;;.A corrupção suprema, qual a de aceitar o guante do in- ._:-__...... _

vasor, não como contingência do desastre de armas, mas
como honra, não atingiu o povo em sua expressão de altivez
de sentimentos. Pelo contrário. Mais tarde, a história louva
rá pelo seu gesto e intento os três marujos franceses, enal
tecendo-lhes a atitude pela qual deram a vida, enquanto ene

grecerá a conduta inqualificável dos Pétain e seu bando.
Êsses três homens simples, modestos em posto na gra

dação militar, não quiseram fazer da França vil mercado
ria. Não trancionaram com a Pátria, não a venderam, não a

humilharam...
O povo inglês se descobre respeitoso ante essas vítimas

inocentes, que preferiram a morte à escravidão.
.

Marujos franceses, bem franceses foram êsses três jo
vens de alma pura, de coração aberto, de sentimentos gene- 276
rosos, honrados, leais. Pouco importa que não houvessem al- S_v_._-4
cançado o objeto desejado, isto é, entregar à Inglaterra, li
bertadora da França e do mundo, as unidades que tripulavam.
° Marechal Pétain deu-lhes a morte, mandou que os fuzilas
sem. Os alemães rejubilaram e a França ajunta a sua tragédia
de infortúnio mais três sarjas de crépe.

A posteridade, entretanto, os exaltará, exaltando a. Fran
ça nesses três marujos, que souberam perecer com dignidade
pela Pátria que não ultrajaram, pela Pátria que defenderam.

Proprietários: J. Moreira & (ia.
22 DE ABRIL

GUILHERME SPECK e
SENHORA

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

mento com o sr. JACY
MATTOS ARÊAS.

BILMAR e JACY
apresentam-se noivos.
Fpolis., 22-lj-19lt2.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofrc. 4 e 5 - FONE I.S,.2

(Defronte à casa Hrepcke)
..ta

Dr. Clarno G. �IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.,.S8.

COMPRA-SE
Um compêndio de" Física e

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

VENDEM-SE

Foi entregue aos pr estamísta Maria Adélía de
Souza, residente em 'I'ijucas,

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

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

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiro.s

-

ENTR1� O ({ÊNIO E A LOU-
CURA

Nova Iorque, (Inter-Amer l- I
cana) - Anuncia-se de Lon
dres que dois médicos ingleses
entregaram-se a pesquisas pa
ra determinar o que há exata
mente na cabeça humana. O
resultado de suas pesquisas foi
recentemente divulgado. Em
resumo é a seguinte a compo
sição do cérebro, segundo 08

cientistas britânicos W. Sul
lavan e S. Stoken; 1.000 gra
mas de matéria; 9.12 gramas
de acido fosfórico; 35 a 50 de
cigramas de enxofre; 17 a 30
decigramas de seda; 15 a 30
decigramas de potassa;' 20 a

30 centigramas de magnesio e

4 a 6 centigramas de caL
Como é simples a composi

ção com que o criador notou
o cérebro de um mortal!
Um pequeno descuido, po

rém, na dosagem. dêsses ele
mentos químicos produz um

homem de gênio ou um idiota.
É lamentavel que o criador se

engane muito frequentemente
e produza o pior...

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeites e ma
dernos de imbúia com
pensada, de canela,

de pinho, etc.
Rua João Pinto, 34

30vs·5

..-MA

IOF IL
Para limpar metal

i! cristais,
PRÁTICO e _

'

ECONOMICO

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

Vera Cruz

Um caminhãá e um auto
móvel, em perfeito estado,
marca «V8» e Chevrolet, tipo
31. Tratar no Estreito, rua
Afonso Pena, 105. Sv.-l
UlUA l�LA�TA Qlm COlUI�

RAS
.

New Bedford - (Inter-Ame
ricana) - Em Wilmington, na
Carolina do Norte, cresce em

profusão uma curiosissima
planta conhecida vulgarmente
pelo nome de "apanha mos
cas". De costume, alimenta-se
de pequenos insectos que apa
nha quando lhe tocam os "de
dos" . Todavia, se está esfo
meada, leva a sua capacidade
até apanhar e digerir uma rã.
Um floricultor que percor

'ria os arredores de Wílrníng
ton em procura de plantas, en
controu uma "apanha mos
cas", que agarrava pelo pes
coço uma rã. É certo que esta
era de pequenas dimensões
mas nem por isso deixa de se;
notável que a planta tenha

I bastante fôrça para a sujeitar
até lhe dar a morte.

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

4 DE MAIO
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.

Mais

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

Con!ulta médica gretis !

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

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

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.

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

I ocasião, U'�� primorosa co
leção uni�rsal, com 27.000
exemplares' diferentes ava
liada em 25C�OOO franc�s
Informaçõe com o E·ng.oEdmundo Gartlollnskí, à rua

Felipe scbmídt, n.s 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis.

JOv.-l7,

Consistório da Irmandade do Senhor Jesús dos
Hospital de Caridade, em Florianópolis, 27 de abril

Passos e

de 1942.

Júlio Pereira Vieira, Secretário
_________________________.n......,_

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

ELEiÇÃO

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:ASSINATURAS
:Na Capltall

ADe •••••••••••

Semestre ••••••

Trimestre .•••••

Mês ••••••••••••

NO Interior.
Ano ..•••.••••••

Semestre ..•••••

Trimesu. ..••••

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu·
blíeados, não serão devolvidos

s. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063
Todos os rádios têm alcance mundlai
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA - Gladíator 5 valv. 530$
7 valv, 593$, para pilhas 500$, para
acumulador 700$.

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

Molé "tias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, os rins, as neteítes, areias, cólicas renais; aumenta a8

urinas. Tira as inchações dos pés e rosto, hídropsías, ralta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-eseterose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enter
mídades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do coração e
.

asma
Use 1.1. CACTUSGENOL especifico

contra hldropsías, pés inchados, falta de ar, palpitações, abatí
mento das veias e artérias, bronquite asmática;

siflUa e reumatismo, leilões, cansaço, unnas escassas e dôres
no coração, pontadas n08 rins e inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STEl\OLINO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas 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 desâuímo e a dispepsia, a
convalescença (; rapida.

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

eczemas, tumores, darthros, espínhas, Iístulas, purgações. Ierl
das, eancros, escrófulas, reumatismo.

, Üníoo depurativo que límpa o corpo, tonifica 'e engorda.
Deposltartas: todas as drogarias de Silo Paulo e Rio.

.....����'a3.'.!a"a.........�r.-.-.n.7�.n..at••�il.?�..gal�*MavBm""fB,QWMMM@R..mm.:0mi�B:��Tzm:l=!m.:O�-���Q:!���t:a�·f�e�J!�.������O;.�t�e.:A:b�r����4��••ia&a.;mi.a.qm'�.'.i�--=.].&�",�"""""."""""".I".""""�",••"."
..•••..•••••.•.•••••••.•••••••••••••:

I S8X3A.S i• •

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

I Casa SANTA BOSA i• •
• Diáríamente recebemos novidades •
• •

: Rua=Felipe Scbmidt, 54-FQue 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMPORTADORA AVA - RADIOS MALES DA ÉPOCAA direção não se responsabi.

lliza
pelos conceitos

emitidoe.�
n08 artigos assinados

. �

-

SanouenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depaupe,.dos,
Esgotados, Anêmicos, Mãls
que criam MagroJ, Crianças
raquíticas, receberão • toni-
ficação ger.1 do oJg.nilmo

com o

Sa noue n DI
Lic. D.N S.P. rr 199, da 1921

AS SEN.HORAS DEVEM USAR
Em sua tollette Intima fomente o MEIGYPAN, de

grande poder hígíeníco. contra molésüas CI ntegtoses
suspertas, trrttações vaginais, corrimentos, molés
tíae urero-vegtnaís, matrltes e toda sorte de doenças
Leais e grende presenatl"Yo. Drogaria Pacheco, Rio.

A civilização trouxe, a par de
grande benefício, também grande
prejuizo para a humanidade. Nesta
época da velocidade, nem todos os

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

grande capitais.
Muitas vezes, esse nervosismo

ocorre em pcssôas aparentemente
sadias, mas com desordens do me

tabolismo celular. Para estes ca

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

ficiente estimuar o metabolismo ce

lular por um medicamento fosf'ó
rico para que tudo entre nos eixos.
Neste sentido, o melhor medica
mento é o Tonofosfan da Casa
Bayer, Ele levanta as energias per
elidas, com o uso de poucas inje
ções, fazendo desaparecer as maní
festações erroneamente capituladas
por "nervosismo ou neurastenia".

Organização de escrítas=In-s
peções periódicas.'Verificação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co.
mercial Catarinense.

\�.arIiMaPor mais habituado que esteja a

exibir-se em publico., o artista da
teatro experimento um certo nervo

sismo sempre Que tem de estrear
uma peço ou apresentar-se diante
de uma platéia desconhecido. O
remedia é simples: um ou dois com.

primidos de ADALlNA. tomados 01·

guns minutos antes de entrar em

cena. bostam poro acalmar os ner

vos excitados, evitando o "troe".
como denominam o medo do ortis
to diante do publico. ADAlINA não
oferece perigo o orgão algum.
i

.,�LI"'",�·1 CALMANTE DOS ttERVOS
SUAVE E INOfENSIVO

VENDE-SE
Material para completa

instalaçã.o de luz elétrica
sendo uma turbina «Pelton»'
d'

,

mumo, 80 rncs, de canos
de ferro fundido d.e 6 pole
gadas e 4 metros de com

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

primen to; 4 mancais para
transmissão, etc.etc. - In
formações na redação do
ESTADO. lSvsl_�

Farmácia N. �enhora
Aparecida

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

regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
ficio do Mercado.
245 30 v.-9
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- AINDA.MAIS: A RÚSSIA
A POTÊNCIA SElI�A D

DESAPARECEUCO��(SISMARCK»
. A DO HOMEM..

A INCOGNtT. d AlexisCarrel•- do hvro e

condensaçao atrQ dos 28 artigoS
�stes sã� i���:sSsa��es que aP::e��R��amenos número. ta

• da grande revlS

CUSTA APENAS

2$L------- Para assinaturas dirigir-se unicamente aos agentes e bcixo :

Agentes em Florianôpolís : PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHI'IAGLTA - Rua do Ros{lfio, 55-A 2." and. - Rio

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trelsno n.o 16 - SMe própria

Registrado DO Ministério da Agricultura pelo Ce rtllloado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e za. 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 a 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 PaulQ. 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 50/0
C/C A'fiso Prévio 6%
C/C Pl'aEO Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das 8S Repartições Federais. Estaduais e Muntcípets.

C AM_-PAN HA DA VITORIA
Participe da CAMPANHA DA VITORIA, usando o mais

empolgante e lindo "V" alado. Joia fina e original de CRISTAL
LUMINOSO com incrustação de PRATA DE LEI. BRILHA NO
ESCURO. Envie hoje mesmo 20$000 para receber, pela VOLTA
DO CORREIO AEREO, registrado, o seu "V", Oferta especial
durante a Campanha. Agência Anglo Brasileira de Vendas

I- Largo de Misericórdia, 23 - São Paulo. 6v.-]

Inspetores e representantesPoderosa Companhia de Capitalização, Construções
e Bancária, autorizada pelo Governo Federal s . operando
ha 5 anos, deseja nomear Inspetores e representantes
idoneos e capazes, em, todas as cidades, vilas e distritos
do interior do país. Otima oportunidade para pessoas
de iniciativa. Ordenado de 300$000 à 1 :000$000 mensais e

cornfssões vantajosas. Escrever urgente_para "CIA
NACIONAL" - CAIXA POSTAL, 938 - SAO PAULO,

3v. -2
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SeRiO, ! (E�i�or !!�ãO����n�l�r,�a!!�! ACABA HOJ( IVida Social
sôa, o Corpo de Bombeiros se propos ensmar aos CIVIS como

se apaga um pequeno incêndio. A idéia está ligada à possibi
lidade de um bombardeio aéreo a esta capital. Ao mesmo tem
po objetiva-se a formação de um corpo de bombeiros volun

,tários, para auxiliar os soldados do fogo.
Abertas as inscrições em todos os quartéis de bombeiros

da cidade, logo acorreram muitos candidatos. No quartel cen
tral da Praça da República, o major Martins Vieira já deu a

primeira aula.

TEATRO
ALVARO DE CARVALHO (Cine Odeon)

HOJE! - 30 de Abril - HOJE!
Ás 20,30 HORAS

GRANDIOSO ESPETACULO
DA GRANDE COMPANHIA

DE COMEDIAS

IRACEMA DE ALENCAR
E

MANOEL PERA

,(Viaja sob o contrôle do S.N.T. do Ministério de Educação e Saúde)

AMANHÃ - 8,30 horas - AMANHÃ
DEIXA POR MINHA CONTA

COMÉDIA EM 3 ATOS DE ALFRED CAPUS
TRADUÇÃO DE S. CARTIER

Vida Esportiva IBRITÂNIA X -FIGUEIRENSE Ecos e Notícías
o "Britânia F. C.", ponteiro abso

lu to da presente tcmporada pararia
ense, excursiona a esta capital, a-
fim-de solver dois importantes com

promissos.
Atraídos pelo ritmo progressivo

do "association" catarinense, qua
dros de outros Estados visam, de
preferência, a nossa capital, para
realizarem bôas exibições.
Amanhã, mesmo, Dia do Traba

lho, o tricolor paranaense enfren
tará o "Figueirense F. C.", cam

peão do Estado, em partida que será
acontecimento de merecido desta
que, em virtude das condições os
tentadas por ambos os conjuntos.

O esquadrão-de-aço, em todos os

tempos, soube, com galhardia e ex
traordinária coragem, defender o
bom nome do nosso futeból. Assim,
encontraremos Pé-de-Ferro e Chi
nês constituindo-se a zaga infernal
que tudo fará enfrentar o perigo
ao goal dos locais.
Na linha de frente, aparecerá, co

mandando o ataque, o valente Hélio
Olingcr., integrante do último sele
cionado barriga-verde e que efetuou
um período experimental, há pouco,
no Fluminense, do Rio.
É fautor bem distinto a influir na

capacidade produtiva dos alvi-ne
gros a inclusão dêsses hábeis cra
ques conterrâneos.
Todavia, a embaixada, ora entre

nós, é portadora de apreciados e jus
tos característicos, alcançados, não
somente em campos paranaenses
como, também, em canchas paulistas
e cariocas. Por 6 temporadas conse
cutivas, o Britânia logrou o título
máximo do futeból paranaense.
Portanlo, aguardemos a realiza

ção da peleja, que será em homena
gem ao sr. dr. Interventor Federal.

II
I

*

Homenageando o operariado
nacional, a Liga Beneficente
Operária fará realizar, dia 1.0 de
maio, em sua séde social, à rua

Tiradentes, sessão solene. Fala
rão diversos oradores, entre os

quais o orador oficial daquela
agremiação, sr. Hélio Regis, que
abordará o tema: O papel do
operariado catarinense no com
bate aos inimigos da nossa
pátria" .

Somos gratos ao convite que
nos foi feito para assistirmos a
essa solenidade.

*

Estará amanhã de plantão a

"Farmácia Esperança", à rua

Conselheiro Mafra.

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO ll'IARAVI-

Dia 3 de maio próximo será
realizado o benzimento da
Cruz que será colocada no ci
mo da torre do templo de Nos
sa Senhora de Fátima, no dis
trito de João Pessôa (Estrei
to). Após êsse ato, às 15' ho
ras, será efetuada solene pro
cissão da Cruz, com assistên
cia de s. excia. revma. sr. Ar
cebispo Metropolitano e s.
excia. o sr. Interventor Fede
ral.

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.ix. polt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5
,

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. nOI princip.11
muncípiol do EIt.do.

17P.

o prazo das declara·
cões do imposto

de renda
Com relacão ao pagamento

do Imposto dê Renda, cujo pra
zo se encerra hoje, deve escla
recer-se quantum mínimo exi
gido para que seja obrigatória
a declaracão de renda. De con

f'ormidade com a nová lei, são
obrigados a apresentar declara
ção de renda, todos os cidadãos
que ganhem mais de .

12 ;000$000 anuais; logo, os que
só ganham esta importância,
por ano, estão isentos da apre
sentação da referida declaração.
A partir do dia 1° de Maio

próximo', nenhum funcionár'io
público com vencimentos anu

ais superiores a 12 contos de
réis poderá ser pago, sem pro
var ter apresentado a sua de
claracão. Pela inobservância
desta' determinação, responde
rão os tesoureiros que efetua
rem os pagamentos.
Estão sendo adotadas provi

dências para que, a 2 de maio
próximo, seja iniciado o lança
mento "ex-ofício" contra os

que não apresentaram suas de
clarações até hoje, os quais fi
carão sujeitos a multas de 30,
50 e 300%, além de outras pe
nalidades.

Com uma casa repleta, a Cia.
Iracema de Alencar & Manoel
Pera representou ontem, aliás,
pela La vez nesta capital, a fan
tasia moralizante "Guerra dos
Deuses", da autoria de Luiz
Iglesias.
O espetáculo foi a festa artís

tica da atriz Iracema, que a ofe
receu aos srs. drs. interventor
federal e prefeito de Florianó
polis.
Antes do terceiro lever du

rideau, alunas do Instituto de
Educação ofereceram à simpática
atriz Iracema duas formosas cor

belhas de flores naturais.

Grlnde T6nico

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creasotado
"SILVEIRA"

Itália à beira da fome

.-

"I

Foi auxiliada
general

Estocolmo, 30 (Reuters) - Um movimento relacionado
com os círculos de, posição na Alemanha organizou a fuga do
general francês Giraud, segundo adiantam notícias re=ebidas
de Genebra.

Êsse movimento, acrescentam as informações, é também
responsável pela circulação de panfletos que vêm sendo dís
tribuidos na França não ocupada e que acusam o líder fascis
ta em Paris, Marcel Déat, de ter vendido ao serviço de espio
nagem alemã informações sôbre o potencial da força aérea
francesa e o poder de produção industrial do país. Êsses pan
fletos estão exercendo grande influência em todas as classes
da população francesa, acrescentam ainda as informaçôes.

Todas as tentativas, afim de descobrir os autores, fracas
saram.

Berna, 30 (A. P.) - Anuncia-se oficialmente que o gene
ral francês Henrí Honoré Giraud, que fugiu da fortaleza ale
mã de Koenigstein, onde estava preso, chegou à Suiça no dia
21 do corrente e teve autorização para continuar viagem,
tendo deixado o país.

A Delegacia do I.A.P.C. avisa
a Iodos os senhores contri·

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

a fuga ,do
francês Giraud

Fazem anos hoJe:
A senhorita Tamar Nunes,

complementarista;
- a galante menina Alice

Marinho Ferreira, filha do sr.

Manoel M. Ferreira, ex-comis
sário 'de nossa Base de Aviação;

- a exma. sra. d. Maria Bar
bosa Born;

- "a sta. Zulmira Silva;
- a sta. Ninete Campos Ra-

mos. filha do sr. maestro Alva
ro Ramos;

- o sr. Adolfo Bittencourt
Silveira, destacado funcionário
do Tesouro do Estado;

- a sta. Erica, filha do sr.

Francisco de Paula e Sousa,
gráfico do «Diário da Tarde»;

- o sr. Hélio Barbosa Fon
tes, funcionário de nossa Polícia
Civíl.

Instituto
AVISO

dos Comerciários

Visitas:
Novamente se encontra em

nossa capital o venerando con

terrâneo sr. almirante reforma
do Henrique Boiteux, uma das
mais conspícuas autoridades em

história catarinense, sobre que
nos há dado já valiosas obras.
Agora mesmo, tirou s.s. do pre
lo dois grossos volumes sobre
"Santa Catarina no Exército",
nos quais enfeixou as biografias
dos mais ilustres militares cata
rinenses. Trabalho de paciência
e vulto, demanda leitura feita
mui de assento, finda a qual
emitiremos, oportunamente, nos
so despretencioso iuizo,
Gratos pelo visita com que

ontem nos distinguiu o eméri
to historiógrafo.

discurso foi uma confissão

)

de Rostock

"- APRESENTAÇÃO DA ESPETACULAR COMÉDIA EM 3 ATOS:

o HOMEM DAS PROMISSORIAS TEATROCadeira numeradas 6$000

PRErOS- Camarotes 30$000
" - Balcão 5$000

Geral 2$000
AVISO: Ingressos à venda na Gerência do' CINE REX

Londres, 30 (A. P.) - O Ministério do Ar anuncia que as

fotografias aéreas reveladas pelos técnicos do Ministério vie
ram mostrar que o povo de Rostock, por ocasião do ataque

Ao contrário do que se dizia, Viajantes: aéreo da RAF, fugia desordenadamente da cidade, enchendo
a Companhia demorar-se-á nesta Encontra-se nesta capital, a estação ferroviária local "à espera de qualquer trem, para
capital até domingo. procedente do Rio de Janeiro, deixar aquele inferno".
Hoje, representará ela "O o nosso ilustre conterrâneo sr. ------S----B--E-L-O--E-----.--d-----d--homem das promissórias"; ama- almirante Henrique Boiteux, ofi- A «CA A ; nvernlza ores enhã, "Deixa pOI minha conta". �i�!, ��f;u�:r�o'e ��r��::�o m��!� HORIZONTE» Móveis precisa-se enverni-
Estamos informados de que o toriador. S. S., esteve, ontem, tica. Casa A ���;�:r_c��a �;!�sr. prefeito municipal, dr. Ro- em nossa redação, em amável ,Avisa a sua distinta freguesia jano, 15. 3vs-lgeria Vieira, está estudando a visita.

remodelação do velho teatro _ Procedente do Rio de Ja- que amanhã, 1,0 de Maio, tem
-

CASA MISCELANEA, distri-
"Alvaro de Car.valho", neiro regressou ontem a esta

PAO fRESrO nuidora dos Rádios R.C.A. Vi4
Segundo se dlZ� a frente atual' capital, via Panair, o sr. dr. " ctor, Vávulas e Discos. - Rua

do teatro passara a ser .os fun- Frank de Barros Monteiro, alto Trajano. 12
dos, sendo puxada mars para funcionário do I.A.P.C. Cabelos brancos 1 LOÇÃO --------------
diante, atê o primeiro degráu da llIARAVILHOSA ! úLT IMA HORAescadaria existente. O frontaria Nascimentos:
e entrada principal darão para Vêra-Mar ia é o nome da in
a rua Marechal Guilherme. O teressante garotinha que veio
atual palco será, portanto, ocu- enriquecer o lar do sr. dr. Bia
pado pela nova platéia, muito se Faraco.
mais vasta.
As obras estão calculadas em

150 contos de réis.

Por ser amanhã, - dia consa

grado ao Trabalho, - feriado na

cional, "O Estado" não circulará,
reaparecendo no próximo sábado.

*

"O Ditador", o tão falado e

discutido filme de Carlitos, será
exibido no dia 5 de junho em

todo o território nacional (capi
tais), segundo revela um matu
tino paranàense.

Assumiu a S�b-Inspetoria de 'ISaúde dos Portos desta capi-
tal, com ,� exoneração do sr. Extorquiam dinheirodr. Tolentmo de Carvalho, o S P I 30 (D N)sr. dr. Álvaro Melo.

,. �u o, ••

�(, As autorídades apuraram que
indivíduos, intitulando-se fun
cionários da polícía, extor
quiam dinheiro os eíxístas,
sob vários pretextos, estando
envolvidos Investlgndores da
polícia paulista.

Londres, 30 (Reuters) - Em discurso pronunciado du
rante um almôço da Associação de Imprensa estrangeira, nes

ta capital, o dr. Eduardo Benes, presidente da Chécoeslová
quia, teve oportunidade de declarar o seguinte: "Tenho a

certeza de que Hitler sabe perfeitamente que o povo alemão
não poderá suportar segundo inverno de guerra contra a

Rússia. Ao meu vêr, o discurso de domingo constitue apenas
a confissão verdadeiramente catastrófica sôbre a existência
de crise interna no Reich, muito maior e muito mais grave do
que poderíamos supor. Todos os que conhecem alguma coisa,
sôbre as condições reinantes na Nazilândia, já haviam pres
sagiado o advento de uma situação dessas, quando se désse o

inevitável colapso militar no Reich. Não tenho também a

menor dúvida de que muitos dos' mais altos chefes militares
alemães sabem muito bem o que significa para êles essa tira
da de derrotismo do fuehrer. Por isso, devemos esperar pelas
suas imediatas tentativas para conseguir a paz".

O

Habilitações:
Estão-se habilitando para

casar o sr. José Beirão da Sil
va e a sta. Adelaide Grubba;
o sr. Rubens Machado Souto e

a sta. Maria Laurinda Macha
do.

o inferno

O Gral. Giraud, ex-coman
dante do exército francês
do Somme, que fugira da.
Alemanha, atravessou a Sui
ça e chegou a Lião, donde
partiu para Vichí, tendo-se
entrevistado ontem com. o

marechal Pétain (e consta
que também com Pierre La
vaI).

- Na frente russa, encon
trou o morte o major ale
mão Arno Schnellmann.
- Um batalhão rumaico,

ao receber ordem de partir
para a Rússia, revol tou-se,

- Informa o rádio de Ber
lim que, a partir de ama
nhã, todos os vestuários, na
Itália, serão de um só tipo
"standard", não havendo
mais nenhuma variedade.

- Foi abolido o descanso
dominical na Alemanha.

a tempo de assistir à soirée e

"show" onde será apresentada
a voz melodiosa de Elisinha
Coelho.
Parabens ao Lira Tênis Clu-

Clubes: be e ao Tênis Clube Blumenau,
A 10 de maio próximo, segui- por tão importante empreendi

rá para Blumenau, em ônibus mento, que, acima de tudo, tem
especial, uma luzida caravana, por objetivo estreitar mais ain
de tenistas, reservas e torcedo- da os laços de amizade exis
res do Lira Tênis Clube, que tentes entre a sociedade floria
vai àquela cidade, a convite do napolitana e as das progressis
Tênis Clube Blumenau, disputar tas cidades do interior do Es-
um torneio amistoso. tado.
Reina grande entusiasmo en- - Sábado, o Clube Recreati-

tre os desportistas do clube da vo uma Limoense agradável
colina com essa bela oportuni- "soirée".
dade de apresentar, em canchas
estranhas, o seu gráu de pre- Enfermos:
paro técnico. Encontra-se sériamente enfer-
A caravana, que será chefia- mo, recolhido a quarto reserva

da pelo sr. Acióli de Vasconce- do do Hospital de Caridade, .0
los, insigne Diretor Esportivo nosso prezado e venerando con

do Lira Tênis, regressará a es- terrâneo sr. des. Antéro de
ta Capital no próximo domingo, Assis.

Cartazes do dia
A's 7,30 horas

Programa Reforçado

fALSARIOS
Com Jack Holt

Agradecimento
Euclídes Silveira e sua esposa,

agradecem, de coração, ao huma
nitário e distinto médico Dr.
ARTUR PEREIRA DE OLI·
VEIRA, pelo carinho e desvelo
com que tratou de seu filho

O govêrno do Estado conce- Vilmar, durante a sua enfer
deu ao Asílo de Orfãs "S. Vi-, midade, pelo espaço de três me
cente de P_aulo", desta capital, ses, fornecendo, gratuitamente,
a subvençao de 16: 500$000, I todo o medicamento necessário.
para o corrente ano. 3 vv- l

--------------------------------------------------,

Por que falou êle 1
Berna, 30 (Reuters) - Co

mentando o último discurso
proferido pelo chanceler Hi
tler, o "National Zeitung" es
creve: "Uma interrogação baí- I

Ala em todos os lábios: por que
falou êle?"
E o próprio jornal respon- Londres, 30 (A. P.) - Um despacho da Agência Stefani

de: "Porque as condições ín- de Roma, revelou que Mussolini fez um discurso aos prefeito�ternas de desobediência e in- e outras autoridades fascistas, chamando-lhes a atenção para
disciplina tornaram necessá- a crise de gêneros alimentícios na Itália e o perigo de infla
rio demonstrar ao povo alemão ção. Disse a agência que Mussolini, passando em revista a si
que Hitler sómente Hitler, po- tuação da guerra, disse que, no entanto, o maior problema da
derá salvar a situação. A na- Itália era o de gêneros alimentícios, acentuando que êsse pro
ção deve depositar uma confi- blem�, comum a todos os povos da Europa, era mais agudo
ança absoluta no Fuehrer". na Italia.

A's

OMIKADO

Na reta da chegadaCom Jolli Penner

C
. - �I .

dontinuação llr sena o:

O GRANDE MISTpqlO AÉREO
Com Noah B '=rry r-.

Preços: 1 $500 e J $ too
Imp, até 10 anos

8,30 horas
A's 5, 7 e 9 horas

Companhia de Comédias
Iracema de Alencar

e
Manoel Pera Com Kenny Baker e Jean

Colin(Viaja sob o controle do S.Nac.
T.M.E. Saúde)

com a apresentação da comédia
em 3 atos

O HOMEM DAS PROMISSÓRIAS
(Original de Ernesto Masilia

PREÇOS:
Cadeira numerada

Complemento nacional D.F.S.

Bermudas, Paraizo de Férias
Short

A voz do mundo
Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

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

Camarotes
Balcão
Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


