
CUIBICHEVE, 2 (U. P.) ... ANUNCIA-SE QUE A 3Sa DIVISÃO ALEMÃ,. QUE. DEFENDIA A MARGEM
OCIDENTAL DO LAGO ILMEN, FOI. FRAGOROSAMENTE DERROTADA E esrÁ FUGINDO, EM COMPLETA
DEBANDADA PELOS PANTANOS GELADOS. FORÇAS RUSSAS PERSEGUEM AS TROPAS FUGITIVAS.
paralítica uma das

irmãs Dionnes
Toronto, 2 (A. P.) - Mary

Dionne, a menor das "quíntu
pIas", está acometida de UlIW.

definitiva paralisação no de
senvolvimento de sua per
na e côxa direitas, conquanto
tenha ficado bem comprovada
a inexistência de qualquer le
são orgânica de natureza n er

vosa, segundo diagnóstico dê
rrês médicos do "Toronto Hos
pital", aos quais a menina foi
submetida para exame.
A menorzinha das Dionnes

fôra internada naquele hospi
tal por suspeita de atrofia mU8-

�

I cular da perna direita, da qual,
há tempos, se eliminou um tu
mor por meio de tratamento
com rádio, quando a criança
contava apenas 9 semanas de
idade.

Sempre vigilante
a Turquia

Istambul, 30 (H. T. M.) -

Para fazer frente às eventuais
consequências previstas nas

vésperas de acontecimentos de
cisivos a-fim-de garantir as
fronteiras do país, o govêrno
turco pedirá brevemente à As
sembléia Nacional um crédito
suplementar de 30 milhões de
libras turcas.
Recorda-se a respeito que o

comando turco foi obrigado a

tomar, a léste, disposições que
provocaram um acréscimo con
siderável de despesas com o ar

mamento, transporte e subsis
tência do exército, do qual
mais de 1.000.000 de homens
estão atualmente em serviço
ativo.

o MAIS ANTIGO, DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORES
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1\ Data da Polônia"MORRA O DOCE, VIVA BADOGLIO I" Os poloneses comemoram
amanhã uma grande data nacio
nal: a da promulgação da Cons
tituição de 3 de Maio de 1791.

É uma das datas mais caras

daquela heróica nação, pois
essa lei magna significa a con

solidação da sua independên
cia, o que foi alcançada com a

extinção do liberum veto, que
impedia o país de desfrutar ple
namente a sua soberania. Pelo
instituto do liberum veto cada
membro da Dieta (parlamento
polonês) podia impô r a suspen
são das deliberacões sôbre de
terminada atividade e até a

anulação de todas as decisões
tomadas durante a sessão, o

que trazia os maiores prejuízos
à Nação, porquanto, através de
deputados sem escrúpulos, as

potências estrangeiras, interes
sadas em perturbar e enfraque
cer a existência 'política do
país, procuravam imiscuir-se
sériamente, para proveito pró
prio, na administração pública.
A Constituição de 1791 supri
miu esta instituição nefasta e,
mais, aboliu a monarquia ele
tiva, que dava margem a la
mentável instabilidade na vida
nacional, para criar a monar

quia hereditária, que daria so
lidez ao regime e ao govêrno
do país.

É portanto a data de hoje,
para os poloneses, bastante gra
ta. Relembrando a sua liberda
de, hoje cercada pelas forças
do mal, ela encontra, no exem

plo de seus ancestrais, forças
bastante para lutar sem esmo

recimentos, à sombra dos bra
vos que trabalham em Londres,
no govêrno livre da Polônia,
pela redenção de sua pátria e
retorno da gloriosa Polônia à
posse de sua soberania.
Esses são os nossos votos.

das a Washington reconhecem I aliados italianos, como tam
unanimemente que a ajuria bérn em insultá-los publica ..

prestada pela Itália ao exército mente em todo momento.
está prestes a extinguir-se, e Como, porém, a Itália está en
acrescenta: "Torna-se cada garrafada no Mediterrâneo e é
dia mais difícil encontrar difícil chegar até a ela, seu povo
abastecimentos para o consu- cansado da guerra e cheio de
mo interno ou para suas t.ro- ódio para os alemães talvez
pas no exterior. Os nazistas .deva abster-se de estender a

parecem sentir prazer não só mão aos aliados, até que as
em fazer com que a situação nações unidas dominem o Me
seja mais difícil para seus diterrâneo".

Washington, 2 (U. P.) - O
sr. William P. Simms, chefe dos
serviços informativos estran
geiros da cadeia de jornais
"Scrips Howard", disse que,
na opinião de abalizados obser
vadores, póde a Itália provocar
a queda de Hitler. Acrescenta
que a situação naquele país
está longe de ser boa, segun
do o ponto de vista do Eixo.
Refere-se o sr. Simms aos

correspondentes Sir Willmott
Lews e Edward Weintal, que
reproduzem as declarações de
uma pessôa que regressou há
pouco da Itália. Segundo essas

informações, até Mussolini du
vida agora do apóio dos estu
dantes, que antes eram o pon
to mais sólido do regime fas
cista, ao passo que atualmente
encabeçam a oposição. Os es

tudantes cobrem as paredes de
Roma e Nápoles com insinua
ções, como: "Morra o Duce".
"Viva Badoglio". Centenas de
jovens foram detidos e, postos
em liberdade, foram enviados
à frente russa.
Com respeito ao desenlace

da campanha. de Hitler na
frente russa o estado-maior
italiano abriga crescente pes
simismo. Mais adiante declara
Simms que as notícias chega-

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade

Reassumiu a clínica:

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

Cabelos brancos � LOÇÃO
)fARAVILHOSA !

NOTíCIAS SENSACIONAIS
Madri, 2 (Renters) - O corres

ponrlente dos jornais espanhóis
em Berlim declaram que, "noti ..

cias sensacionais" talvez sejam pu-
\ blicadas den [1'0 de alguns dias. O
correspondente do órgão "Madrid"
acrescenta que "essas notícias tal
vez não se refiram diretamente à
ofcns] va de léste".

V.-7

Div'isões de tanques, pelo ar _ Tornando o submarino uma arma
ainda mais traiçoeira

Washington, 2 (Reuters) -

Os submarinos germânicos no

Atlântico estão empregando
hábeis ardis para atrair os na

vios mercantes aliados, se

gundo informaram os círculos
navais americanos.
De acôrdo com essa infor

mação um dos truques empre
gados pelos submarinos do
Eixo é o emprego de sinais
luminosos. Ainda recentemen
te, um submarino alemão fez
sinais para um navio mercan
te aliado, dizendo-se navio
"amigo" e pediu ao mesmo

que se aproximasse. Quando o
navio mercante aliado se apro
ximou a uma distância sufi
ciente o "U-Boar" nazista dis
parou seu canhão e afundou-o.

I Caspa 1 LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

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

Madrí, 2 (U.P.) -- O vespertino "Informaciones" publicou,
em sua primeira página, com grandes títulos, uma crônica do seu

correspondente, em Berlim, na qual diz que o exército alemão
atravessará a Rússia pelo ar. "Corpos inteiros do exército -- diz -

com seus efetivos completos e até divisões de tanques viajarão
por via aérea com suas toneladas de ferro e aço. A segunda
campanha contra a Rússia, será assombrosa".

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.lx. pOlt.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Manifeslacões, Franca,contra a

Roma 2 (U. P.) -- (Interceptado em Nova Iorque -- Urgen
te). - A Agência italiana Stefani noticiou que se verificaram em

Florença grandes manifestações contra li França, durante as

quais o sub- secretário de Estado, sr. Amicucci, sustentou que
Nice é italiana, por motivos histór cos, geográficos, étnicos e

idiomáticos.

Sub-.gent.. nOI principlh
muncípiol do E.tedo.

17P.
FOI ASSUMIR O COll'IANDO
DAS OPERACÕES NAVAIS
NORTE-All'IEíUCANAS NAS

ÁGUAS EUROPÉIAS
Londres, 2 (A. P.) ;_ A chegada,

a esta capital, do almirante Starck,
que veio assumir o comando-che
fe das operações navais norte-ame
ricanas nas águas européias, e a

revelação, feita no último discurso
do presidente Roosevelt, de que "as
unidades navais dos Estados Uni
dos estão operando no Atlântico,
no Ártico, no Mediterrâneo e no In
dica", vieram dar novo alento à
confiança com que o povo inglês
acompanha a, participação ativa dos
Estados Unidos na atual guerra eu

ropéia, na defesa das democracias.
-, Acredita-se que o almirante Stark,
que foi chefe de operações nos Es
tados Unidos, organizará aqui um

completo estado-maior, semelhante
ao que funcionou na Europa, duran
te a Grande Guerra passada. Os mo

vimentos do estado maior america
no serão coordenados com os ingle
ses, através do Almirantado.

Mil crianças gregasIstambul, 30 (H. T. M.) -

Um palácio, situado perto do
Bósforo, foi preparado para
abrigar 1.000 crianças gregas,
que chegarão, em breve, a bor
do de um vapor turco.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"CASA MISCELANEA, distri

ouidora dos Rádios R.C.A. Vi
ctor, Vávulas e Piscoso - Rua
Trajano. 12

Grande T6nico

Hitler vai mudarde Dome O SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Rio, CP. C.) - Ricardo Laert Actis, sub-oficial da Marinha, reque- sofreu um aC·ldente de automo'velreu ao Ministério Público a modificação do nome de seu filho, de 8

anos, de .nome Hitler, para Hilton, alegando que houvera posto tal
nom� por insistência da avó do garoto. O promotor Eudoro Magalhães,
funcionando no processo, manifestou-se favorável à modificacão.

Rio, (P. C.) __: Num interessante parecer em torno de um 'proces
so de retificação de',nome, promovido por um sub-oficial da Marinha,
o promotor Eudoro Magalhães, em exercício junto ao cartório da 13R•
Circunscrição, faz detalhado exame jurídico do caso, opinando pelo
deferimento do pedido feito.

Na sua petição, o sub-oficial da Marinha, depois de acentuar que,
por insistência da avó materna, dera ao filho o nome de Hitler insis-
te na sua retificação.

. ,

Em certo trecho do parecer, diz o representante do ministério pú
blico: "Filho de Ricardo Laerti, Hitler tem oito anos apenas. Dentro
em pouco já estará êle cursando a escola secundária, já êle e os com-

panheiros de agora começarão a ter compreensão perfeita da tragédia Boiei-Im me·dl-coimensa que sacode toda a humanidade. E, então, como se fosse repri-
menda, os gritos de "Hitler !" o perseguirão pelos pátios dos recreios, Rio, 1 (A. N.) - E' êste o primeiro boletim médico
pelas salas de aulas, pelas ruas da cidade, como se êle mesmo recor- sobre o estado do presidente da República:" O estado dodasse essa tragédia. Não; seria injusto que isso acontecesse a um ino- id dR' blcente".

• presa ente a epu ica, após o acidente de hoje, é
Mais adiante acentua: "Hitler significa apenas a arrogância, a inteiramente satisfatório. S. excia. sofreu forte contusão

ameaça constante, o pavor, que geram, também, o trabalho e o progres- na. região coxo-femural direita, não havendo sinais radio
so, mas o trabalho de escravos, que não dá a alegria de viver, e o pro- ·lógicos de fratura. O pulso, a temperatura e a pressãog resso que não entusiasma". arterial permanecem normais. Em L" de maio de 1942.

(as.) Castro Araujo e Jesuino Albuquerque".

Fechada em Atenas
a Universidade

Londres, 30 (Reuters) - In
formações recebidas pelo go
vêrno grego, exilado em Lon
dres, adiantam que as autori
dades alemãs ordenaram o fe
chamento da Universidade de
Atenas, por tempo indefinido,
em seguida aos sérios distur
bios provocados pelos estudan
tes.

Rio, 1 (A. N.) -- Quando se dirigia de Petrópolis para
o Palácio Guanabara o carro do presidente da República
sofreu um acidente, no cruzamento da rua Silveira Mar
tins com a praia do Flamengo, coHdindo com o carro

particular de ri.> 22149.
Conduzido ao Palácio Guanabara, onde se acha, o

presidente da República foi imediatamente socorrido pela
Assistência, cujo cirurgião, dr. Carla!, Tinoco, depois de
minucioso exame, verificou ter s, excia. sofrido contusões,
que aconselham o repouso.

EltAl tríste, me. amar?
TelliJ broDqa1te? Eltú eo. to..e'
:8 lei de N0110 8enlloI1
86 te alTa o CONTBAT088••

A ESQUADRA FRANCESA
Vichi, 2 (U. P.) - O semanário

político "Gringoire" publica um
. artigo intitulado: "A Esquadra
I Francesa está agora pronta para
1 'Í desempenhar sua função na Guer

� ra". Nesse artigo, o crítico naval
Perle des Forges sustenta que a

frota franccsa recuperou sua posi
ção no cquilibrio naval e póde ser
um fautor decisivo, especialmente I
no Mediterrâneo. I

Para ver o que há
Washington, 30 (United) -

O sr. Cordell Hull informou
que o Departamento do Esta
do está investigando as versões
sobre os máus tratos de que se

riam vítimas os cidadãos nor

te-americanos radicados nos

territórios ocupados pelos ja
poneses.

Comprai na CP. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

SINDIChLIZAÇÃO -- Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari
nense.

PUDIM MEDEIROS, 8 so
bremesa inegualãvel, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Tentarão conquistar LeningradoWashington, 2 (R.) - Acredita-se que os alemães, na
sua próxima ofensiva tentarão atingir Leningrado o mais de
pressa possível, afim de cortar a rota de abastecimento pelo
norte, bem como alcançar o Caucaso por meio de dois gran
des movimentos contra os flancos dos exércitos russos.

-- Os círculos autorizados desta capital predizem com

confiança, que até que a ofensiva do chanceler Hitler se en

contre em pleno desenvolvimento, o que possivelmente ocor

rerá em julho próximo, todo o material de guerra prometido
pelo presidente Roosevelt à Rússia terá chegado ao seu des
tino.

I>
----------------------------------------------------_.-

Depois de afogar o mundo em sangue
pOSSibilidades
com gases

Hitler esluda as
asfixiá.lo

de

Estocolmo, 2 (Rentcrs) - Informam de Berlim os correspondentes
dos jornais suecos naquela capital que estão sendo novamente discuti
das, pelos círculos militares do país, as possibilidades de serem os ga
ses usados nesta gucrra, conforme o foram na guerra passada.

Dizem os aludidos correspondentcs que o interêsse despertado por
essas discussões é, principalmcnte, atribuído à aproximação da cam

panha do verão. Os círculos militares germânicos não se mostram fa
voráveis ao emprego dos gases tóxicos, e não acreditam que os seus
inimigos dele se utilizar-ão, pois os gases venenosos podem ser igual
mente perigosos a ambos os lados.

A frente oriental, onde o terreno e as condições atmosfericas favo
recem o uso dos gases, foi particularmente mencionada.. Durante os úl
timos anos, grandes esforços foram despendidos afim de se descobrir
uma defcsa eficiente contra o gás.

Acreditam os correspondentes que as fábricas qmrrucas alemãs
tê em trabalhado à máxima pressão. Declara-se, portanto, que os ale
mães possuem a vantagem nesse sentido, e que contam, consequente
mente, com a não utilização dos gases pelo inimigo, pois que em vista
do atual desenvolvimento técnico da Alemanha, os russos haveriam de
considerar o emprego de gases tóxicos como sujeito a maiores perigos
do que na guerra passada.

:NÃO ATACA O.CORAÇÃ�

círculus militaresNervosismo--------------------------------------------------------

A CONFERENCIA DOS DOIS nos
Angora, 2 (R.) - As últimas notícias recebidas nesta ca

pital indicam que reina extremo nervosismo nos círculos mi
fitares germânicos do país. Segundo fontes dignas de cré
dito, o general von Rundstedt, recentemente nomeado che
fe da frente ocidental, procedeu a um expurgo severo no meio
dos oficiais germânicos, aos quais acusou de estarem amoleci
dos pela sua longa estada na França e de terem faltado às re

gras de estrita vigilância por ocasião dos últimos ataques bri
tânicos à costa francesa. Um observador nazista, chegado re
centemente de Paris, confirmou a notícia das execuções em
massa em Saint-Nazaire.

Berna, 2 (U. P.) - Informou·se que cm Roma o sr. Virginio Gayda
publicou um artigo no ''"'Jciol'nale d' rtália", considerando-se suas pala
vras uma revelação dar' uestões que o Duce e o Fnehrer trataram no

presente encontro.
'

O artigo diz entre �utras coisas: - "Estamos em vésperas de gran
des acontecimentos p iticos e militares. O pnlncípal objetivo dessa r-eu

nião foi fundir as fr 'ntes de guerra em uma única frente gigantesca
em que todas as oper' iões serão dirigidas dentro de perfeita harmonia".

Acrescentou Gayd� que a Itália enviará mais tropas para a frente
oriental em troca de aviões e forças nazistas para o Mediterrâneo; e,

finahne�te, disse que "as potências do Eixo unirão as forças para, f�zer
frente ao inimigo, em qualquer parte que se apresente, com o maximo

ae seu poderio".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR
IMSTITUTO DR DIAGNOSTICO

ULlNICO
Dr. Ojalma Moellmarin
Formado pela Universidade de

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

lho geníto-urínarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Badlclogla ClínIca com o
dr. Manocl de Abreu Camoanarlo
Silo Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
.idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pare
dtagnõsücos das dorncas internai I
Ooração, pulmões; vesícula blllar.

estômagos, etc
Radiografias õsseas e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clínica

(Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétríeos.)
Metabolismo basal

(Determínaeão dOI dUúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
(Exame químlco e microscópico do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de Iisloteraaia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da sííílís diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
pus, escarros, Hquldo raquiano e

qualquer pesquisa para elucldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

FlORTANOPOLIS
--_._-------

MEDICO
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIAO
Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

- Que transtorno! Logo hoje que tenho
tanto trabalho à máquina, estou com

uma enxaqueca ...
- Se é só isto, não te preocupes, que
num instante eu te ponho boa.

- Toma, Anita. Para aliviar pronta
mente uma dôr nada há como Melhoral.
- Crês mesmo que ficarei boa dentro
em pouco?

- Mas que maravilha, Helena! Em que
instante aliviou-me a cabeça! Como
és boa!
- Achas que sou boa? Pois Melhoral
é melhor, porque corta imediatamente
as dores.

SEJA PREVIDENTE:
Tenha sempre
à mão alguns
comprimidos de

x

M�s

para combater suas dores de cabe!(u,
resfriados e outras indisposições se

melhantes. Melhorai COI ta a dõr e

baixa a febre.

E'

Hitler dá rigorosas ordens
Londres, 30 (A. P.) - Noticia-se que Hitler baixou novas

e rigorosas ordens para o trabalho forçado nas fazendas agrf
colas e nas fábricas da Alemanha.

Ao mesmo tempo declarou-se que o Fuehrer alemão está
procurando obrigar os finlandeses a irem trabalhar na Na
zilândia.

Dia 10 de maio - Excursão es

portiva a Blumenau. Sábado e

Domingo, dias 2 e 3 - grandes
e elegantes "Soirées".

Apresentação da maravilhosa
cantora brasileira Elisinha Coe
lho, apreciada cultora da rrrú-

sica do nosso folclore.

Mesas à venda na Relojoaria
Moritz

Preço - 20$000.

possível
Con,ulta" peJ�. �:'���'d��S 310àsàS6 12 uma cabeça-de-ponte na NoruegaConsultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447 Washington, 30 (H. T. M.)

I I
Além disso a importância

____________ ,

- Uma tentativa de invas�o Noruega, que a França, a Bél- estratégica dêsse país aumen-
da Noruega pelas forças, alia- gica ou a Holanda, em razão tou consideravelmente desde

Dr. MADEIRA NEVES-,médico especialista em
das parece agora mais prová- .da extensão de suas linhas de a criação da linha de comuní
vel aos técnicos militares nor- comunicações com êsse país. cação entre os Estados Unidos
te-americanos que um ataque Assim é que Narvique, ao nor- e Murmansque, na Rússia, por
de grande envergadura contra te da Noruega, está a 1.600 onde aflue, agora, para aquele
a França, a Bélgica ou a Ho- quilômetros do porto alemão destino, o grosso do material
landa. Êsses estrategistas cal- de Quiel. Ora, Narvique se en- de guerra norte-americano.
culam efetivamente que as for- contra a 1.500 quilômetros da Das bases navais que possuem
Iças britânicas disponíveis para base britânica de Escapaflou. na Noruega, os alemães lan

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467 a ofensiva nas costas da Man- De modo que os aliados têm çam ataques cada vez mais vío-
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23. cha e do Mar do Norte, são in- as suas linhas de comunicação lentos contra essa linha de co-

suficientes para assegurar o melhor colocadas e em melhor munícação, que é de importân
êxito de tal operação e que é posição para atacar Narvique, cia vital paar as nações aliadas.
impossível esperar que possam do que os alemães para o de- Finalmente a libertação da No
,ser reforçadas pelas tropas fender. ruega pelos aliados fornecer
norte-americanas, porque, só- Os êxitos dos recentes "co- lhes-ia uma base de primeira
mente dentro de vários meses, I mandos" britânicos na costa ordem para o ataque contra a
em razão das dificul�ades de I

da Noruega são considerados Finlândia, o qual teria todas

transporte,. os contm�entes indicação de que, quaisquer as probabilidades de êxito, em

norte-amencanos_ na Gra Bre- que sejam as fortificações razão do esgotamento a que
tanh.a t�rn�r-se-ao realmente construidas pelos .alemães, o chegou essa pequena nação
consideráveis.

.,

I estabelecimento de "cabeças escandinava, pois o referido

�cresc,ental? os ref�ndo� ,t�- de ponte" é possível na No- ataque aliviaria consíderavel-
cmcos: e muito mais difícil ruega. mente as forças russas da fren-
para os alemães defender a te norte.

DR.RICARDO
GOTTSlIANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Bm khardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Ge'raJ

Alta cirurgia, gyne colo
gia (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia
do sistema nervoso e

operações de plastica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 12, e das I

15 às 16,30)

ITelefone - 1285
Residencia à rua Esteves

Junior 20. Telefone 1.131.

/

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

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

fábrica «Nascimento» S_ Paulo
Representante para Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGER
Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone

meter

GUILHERME SPECK e
SENHORA

participam aos parentes e pes
soas de suas relações que sua
filha BILMAR contrato� casa-

mento com o sr4l, JACYMATTOS ARr.AS.Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNJCA
MÉDICA

CONSULT6RIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análísês 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

I
horasConsultas das 5

em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

Especlalista. assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

BILMAR e JACY
apresentam-se noivos.
Fnclís., 22-(1-19�2.

5 v.-S

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão'

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

de senhoras.
CONSULTÚRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 75l.I

I

DOENÇAS DOS OLHOS

276

Recusados pelo Aéreo Clube os
aviões de fabricação nacional
Rio, 30 (D. N. P. A.) - o

comandante Dias Costa, presi
dente do Aéro Clube do Barsíl,
afirmou, aos vespertinos: "O
Aéro Clube do Brasil recusou
se a receber o primeiro apare
lho da série encomendado e
construida na. Fábrica de
Aviões do Brasil, porque se
torna necessário o exame rigo
lho da série encomendada e

eficiência, competindo aos en

genheiros da Aeronáutica da
rem a última palavra sôbre o
assunto". Finalizando, o co
mandante Dias Costa disse que
foram três e não um os apare
lhos recusados para serem exa
minados.

Auxiliar de Escritório
Precisa- se de um, solteiro,

com bôa caligrafia, prãtíca
de dactilografia e noções de
escrituração. para escritório
de pouco movimento. Condi
ções e referências em carta
end. 8 esta redação para: AU�
XILIAR DE ESCRITÓRIO.
indicando endereço.
278
__________a· _

G R A �J� I 8
5vs 3

, ,• •

1350

Quer recebe;�tima supresa ?
que o fará feliz =e lhe será de
grande utilidade? Escreva para
Brandão-Caixa Postal o' 280L
Rio de Janeiro. (S�lo para res

posta). lOvS-9

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIa:
Rua Felipe Schmidt-·Edifi
cio Amélia Neto-vfone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENClk
Av He,cllio Luz, 186

- Ph0ne: 1392 -

AUende a chamados
14

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíca no Rio de Janeiro

Consultas diariamente Pe�a manhã: das 10 ás 12 horas
a tarde: das 15 às 18 horas

Dra.
I

Josephi:Ja
MEDICA

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

Hua F. Schmi�t. 39 (sob.)

Schweidson

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço
. Dr. ARMINIO TAVARES

_ (Assistente do prof. ôansou) -,

ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 146J.-Residência 145õ

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

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

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-08S 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÚPOLIS.

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

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

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUIi Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426
Residencía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 -- Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

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

Assistente eletivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro; com curso de especialização e prática de ouvidos,
nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson, na Policlínica de Bo-

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

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

Clínica médico-cirúrgica do

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

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago, vesicula, útero, ovários. apendice,
tumores, etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO -' Hérnias, hidro
ceie, varicocele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

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

Praça Pereira 8 Oliveira 10 -- Fone, 1009
Horário: Da.s 14 às 16 hora.s. dia.ria.mente.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma oportunidade que talvez não volteAs pechinchas da grande venda especial da CASA DAURA·A mrisdempolgante e sensocíonol 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 DAUR
Eis algumas de nossas especiais ofertas:

Colcha branca PI solteiro � 11$500
Colcha .reclame " 8$000
Guardanapo PI jantar duzia 11::1$00
Guarnições pintadas PI chá uma 33$000

» PI jantar 140x140 .. 18$000
» PI jantar 140x140 »20$000
» PI jantar 140x 180 »24$000
� PI jantar 140x230 e 1 dz, de guardo � 32$000
» Xadrez escuro PI chá »24$000

Tapete de veludo PI quarto � 2-1$000
Jogo de renda PI quarto (7 peças) um �3$ooo
.\fALHAS, ARMARINHOS E ARTIGO PARA HOMENS:

Sobretudo, todo forrado a seda um ]50$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
Ccletínho de malha PI rapaz um 5$000
Casaquinhc de malha PI menina »7$000
Casaco de malha PI senhora » 12$000
Pulover art. bom PI rapaz � 14$000
Pulover CI feixo e manga PI homem )} 25$000
Pulover cr teixo e manga PI homem � 20$000
Coletes de malha cl ma nga » 20$000
Blusas de malha PI senhora uma 20Soúo
Blusas de malha PI senhora )} 15$000
Pulover listado PI homem um ]2$000
Pulover sem manga PI homem »15$000
Puloversínho PI rapaz » 12$000
Pulover de pura lã PI homem, de 50$, 35$ e 45$000
Capas felpudas PI criança uma t 5$000
Capas lisas PI criança lt 10$000
Pasta Kolinos » 3$300
Sabonete Lilebuoy um 1 $500
Leite de Colonia vidro 5$800
Blusas Swing uma ] 0$000
Malas PI viagens de 22$, 26$ e 30$000
Pasta de couro PI colegiaes de 12$ e issooo
Maletas PI trabalho de 6$, 7$ e 8$000
Ligas de borracha uma 1$500
Babadores de organdy bordado um 4$000
Cintos de vidro PI senhora »7$500
Lamina Gilete Azul' 1/2 duz. 4$500
Porta-níckel de couro um 3$000
Talco Ross lata 2$900

SEDASSeda Laqué
Tafetaline de seda, em todas as côresSeda Granité
Lingerfe cI bolas, art. bom
Seda Petit pois, art. bom
Seda e .lã, largo 0,90
Gabardíne de seda
Seda-givré, art. pesado
Seda frizotine or lã
Lingerle estampado, art. lavavel
Linger!e liso, art. bom
Frizotine superior
Lumiér em todas as côres larg 090Seda PI camisa, art. bom

' .,

Seda granité CI lã
Seda branca natural PI camisa, larg, 0,95Fustão de seda
Tafetá xadrez
Tafetá ruoiré, art. fino

ARTIGOS DIVERSOSLã fina PI vestido
Cacbá cr pelúcia (Reclame)Cachá xadrez, typo de lã
Pelucía lisa. art. bom
Ca chá cI flanela, art. superiorPelúcia PI kimone. art bom
Pelúcia PI pyjarna
Linho e seda xadrez PI saia
Cachá xadrez, superior
Fustão estampado
Linho estampado, art. superiorLinho estampado, art. fino
Linho cI bola
Linom estampado
Línom liso
Luízíne typo InglesaChitão
Chitão granité, larg 0,80
Crepon PI kimono, largo o.So
Chitão cl bonecos, art, bom
Opala lisa
Opala larg 0,80
Opala typo Sulssa

Opala estampada
mt. 4$000 Tricoline PI pyjama

» 5$000 Trtcollue xadrez' e listado PI camisa
» 6$500 Tricoline de algodão
» 8$500 Zefir superíor
» 10$000 Fustão pelueia, art. bom
» 18$000 Merinó .preto, larg. 080
» 10$500 Crepe preto de algodão
» 11$000 Brim infantil
» t 3$000 Cubano
" 8$000 Tecido PI colchão, largo 1,40
» 8$000 Tecido PI colchão, largo 0,80
)} 8$500 Tecido PI colchão
_ 12$000 Tecido cordoné PI cuéca
� tosooo l Tecido PI cortina, Iarg 1,30
» 9$500 Tecido PI cortina, largo 080
» 16$000 Toalhas lisas PI rosto
» í 0$000 Toalhas PI rosto de 3$, 4$,
li 8$000 Toalhas Alagoanas PI banho,
» 12$GOO Toalhas Alagoanas PI banho, tam. grande

Toalhas brancas lisas PI banho
mt. ]8$000 Filó PI mosquiteiro, largo 4,50

» 2$800 Casem iras Pl ternos, lindos desenhos
» 5$000 MESA E QUARTO
» 2$500 Atoalha 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 typu linho, largura 2,20 »

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

� 5$500 I Cretone branco Iypo linho, largura 1,40 »

» 4$500 I Cretone Royal, largura 2.20 »

» 3$800 Cretoue Royal, largura 2 metros »

» 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 »

» 2$000 Cobertores xadrez PI casal »

li 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro l>

» 4$500 Cobertores dezenhados PI casal »

.. 3$800 Cobertores dez enhadcs PT solteiro »

» 4$000 Cobertores PI bebê de 7$ e
» 2$200

I
Colcha de veludo PI casal (só este mês) uma

:<) 3$000 Colcha de íustão PI casal »

» 3$800 Colcha de Iustão PI solteiro »

» 4Sooo
» 4$000
.. 4$000
» '3$200
" 2$500
» 4$500
» 4$800
" 4$500
» 2$800
li) 2$i'00
» 5$000
)} 3$500
» 2$500
» 3$1'00
,. 8$000
" 7$500

uma 2$000
e 5$ )00

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

corte 90$000

5$500
9$000
6$500
8$500
8$000
6$000
12$000
11$000
18$000
52$000
27$000
24$000
19$500
t6$000
20$500
17$000
9$000
27$000
21$000
16$000

Recebemos mais de tO.OOO metros de retalhos de pelúcia estampada, que estamos vendendo durante êste mês á titulo de reclame. Recehemos 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 quenecessita em seus lares e para uso pessoal, sempre com a mais absoluta garantia de durabilidade, junto a uma conveniência de preços realmente apreciável.

Economise, comerendc na CASA DAURA, à rua Felipe S(hmidt, 19
Crédito Mútuo Predial

22 DE ABRIL
Foi entregue aos prestamísta Maria Adélia de

Souza. residente em 'I'íjucas,
possuidora da caderneta n. 12358 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

Proprietários: J. Moreíra & (ia.

4' DE MAIO
Mais um formidável sorteio reallzar

á

a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 4 de MAIO (2a feira),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sede da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

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

(on§ ulta médica gratis !

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

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

• Para suavizar e rejuve- �

nescer a pele, há um pro
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO. Aveluda o pele,
combate espinhas, cravOS e

manchas SABÃO RUSSO
'

�ólidQ Ou IíqlJiçjÇl, .:�

•••••••••••••••••••••••••
• •

: 1�111IJ:(·j=+1 :• •
• DE PESSOAS TEM 81• •
• USADO COM BOM RE·· •.

: SULTADOOPOPU· :11: :LAR :DEPURA TlVO :• DO SANGUE •

: MARCA REGISTRADA' :• ••
• • I• A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISM'O • -----""!3�O-v.-a�l-t.-=-2• U Fígadc O Baço, o coração, o Estômago, os •
• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
• Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr. aO ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. v

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

cal é a única possivel.
•(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletü

• •
••••••••••••••••••••••••

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Hoepckel

IntercâmbiO cultural
argentino-brasileiro
Buenos Aires, 30 (H..T. M.)

- A Organização Universitá
ria de Intercâmbio Panameri
cano, entidade criada para in
tensificar a aproximação es

piritual e o intercâmbio cultu
ral entre todos os universitários
da América, e que realizou ul
timamente uma visita ao Rio
de Janeiro, presidida pelo de
cano da Faculdade de Ciências
Médicas de Buenos Aires, pro
fessor Nicoláu Palácios Costa,
e na qual tornaram parte 188
distintos universitários argen
tinos, tendo em vista o êxito

I
sem precedentes dessa embai
xada científ�ca, resol,:eu. fa�ernova excursao ao pais irmao,
estando a data da partida fi
xada para 10 de maio próximo.
Buenos Aires, 30 (H. T. M.)

- O médico argentino dr. An
gel H. Roffo, recebeu comuni
cação do dr. Von Doeling da
Graça, membro da Academia
de Medicina do Rio de Janeiro,
pedindo-lhe autorização para
razer uma temporada de estu
dos de investigação e aplica
ções práticas no Instituto de
Medicina Experimental, diri
gido pelo dr. Roffo. Acrescen
ta o médico brasileiro que tem
o propósito de organizar ulte
riormente, na capital carioca,
um instituto científico, para
fins semelhantes, contando
para isso com o apoio do go
vêrno brasileiro. O dr. Roffo
respondeu que tudo facilita
ria ao seu colega brasileiro,
para levar a bom termo a ini
ciativa científica que se pro
põe realizar.

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

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

V. S. JA' PENSOU NO FU
TURO DE SUA, FAMILIA ?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS· SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes n,> 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurândo-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.

Bastam algumas destas
gotas em cada narina I-

-

r.;: Acalmam a irritação, des-
\ prendem a mucosidade,

V'CK reduzem a inflamação,
.

deixam V. .S. respirM/ !

VA-TRO-NOL'
Dr. elerno G .. IGalletti

ADVOGADO
Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1t68.

(SIM, MADAME/ { O REMEDia 1\t!-AIS PROCURADO PARA

e
O FICADO E

0:,;INTESTINOS
,,-

.

.�
)

Bonitos, bons e baratos
Primeiros ('ntre os prim�iros,São os doces preparados,Co'o bom Fermento Medeiro.s

PERGUNTE AO SEU FARMACEUTICO.••

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

médio mais procurado para o Fígado e a

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

Valem muito e custam pouco I

PILUtas DE VIDII DO DR. RDSS
Vende-se ou aluga-seA casa sita à rua Frei Ca
neca n.O 70. Tratar .no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano I 16. V-13

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CHICAGO, 30 (UNITED) -- "O "EIXO" DEVE SER TRATADO DEPOIS DA GUERRA CO
MO UM BANDO DE CRIMINOSOS CONVICTOS E CONFESSOS" _III DECLAROU O PRESIDEN
TE DA CÂMARA DE COMÉRCIO DO CANADA, POR OCASIÃO DE UM O I seu R S O QUE

PRONUNCIOU.

o dr. Gmbbels afirma pelas emissoras alemãs
--

w�!on,��_p��arricadas nas ruas de W�r�t�si!p.��!u:�;abe I.mllaérea - (Por Franck Scate- Concordamos com a admissão do o Pacífico ... e que a política o ditador germânico que os

ville, copyríght da Inter-Ame- do próprio Hitler de que êle é externa norte-americana é di- preconceitos, sejam sob que
ricana) - Os esforços da pro- mestre na arte da mentira. tada por Downing Street... forma for, são úteis aos seus

paganda de Hitler para minar, As emissoras de ondas CUl'- que Roosevelt planeja absor- propósitos. Controlando as
o espírito dos americanos são tas do Eixo, entretanto, contí- ver gradativamente o Canadá fontes de informações em to
revelados num folheto intitu- nuam a divulgar grande nú- e a Austrália ... que o Império dos os países ocupados, e mui
lado "Divide e Conquista", mero de falsidades a respeito Britânico se está dissolvendo "tas vezes em países neutros,
preparado e publicado recen- dos Estados Unidos, segundo como um torrão de açucar na Hitler permite-nos que leia-
temente pelo Departamento de revela aquele folheto. chícara de café de Roosevelt. mos aquilo que lhe convem
Fatos e Estatísticas. "Hitler comunica-se com "Qualquer sinal de confusão que saibamos. Procurará tirar
Mostra-nos êste folheto a seus agentes aquí por meio de e dúvida nos Estados Unidos é partido de nossos temores, le

história nojenta do terror

na-,
suas emissoras de ondas cur- ampliado de maneira extraor- vantar nossas esperanças, con

zista na Europa - de sua vi- tas" continua o folheto do De- dínáría e irradiado para todo o fundir-nos e apavorar-nos. Atra
leza, baixeza, crueldade e trai- partamento de Fatos e Estatís- mundo pelas emissoras do vés informações de "fontes au

ção. Passa em revista os indizi-I ticas. "Ouvindo êsses progra- Reich. torizadas", fornecer-nas-á qua
veis horrores impostos pelos gramas, os agentes germãní- "Destruir a nossa unidade dros inteiramente falsos sobre
nazistas aos países conquista- i cos tomam conhecimento dos nacional, crear o desassocego a situação, muitas vezes nos
dos. Adverte com vívida ênf'ace .novos rumos da propaganda, entre todos os grupos da popu- levando a acreditar que êle es

que os americanos procurem: espalhando entre os america- lação, e abater-nos em nosso tá fraco, quando está extrema
evitar as armadilhas prepara-. nos a impressão que Hitler de- maior propósito - a derrota mente forte, que está descan
das pela propaganda de Hitler, I seja deixar. Desde o início da do Eixo - eis o objetivos da, sando, quando está pronto pa
a qual ainda tenta destruir o guerra, as, emissoras alemãs tática de Hitler, que, para isso. ra saltar sôbre nós.
ânimo combativo de nosso po- teem falado de barricadas nas

I está procurando lançar o capí- "Sua estratégia não segue
voo E é o que os americanos ruas de Washington, de pânico, tal contra o trabalho, os bran- nenhum padrão fixo. Um ca
teem feito. Não temos aceita- na Bolsa, de exageradas per-j cos contra os negros, os cató- minha será percorrido hoje,
do as mistificações nazistas. das em Pearl Harbour e em to- licos contra os protestantes, os outro amanhã. Mas seu obje

tivo geral será sempre o mes
mo: separar-nos de nossos alia
dos, provocando a desconfian
ça entre nós e êles; crear di
vergências dentro dos Estados
Unidos, a-fim-de desviar-nos
de nosso verdadeiro inimigo -

o Eixo; paralisar nossa vonta
de de combater".

O Departamento de Fatos e
Estatística organizou a seguin
te lista das causas nas quais
Hitler deseja que os america
nos acreditem - as causas que
sua propaganda se esforça por
fazer alguns americanos acre
ditarem - os rumores que êle
planeja divulgar - embora os
veículos dêsses rumores sejam
completamente inocentes. Eis
a lista referida:
"A democracia está agoni

zante".
"Nossas forças armadas são

débeis".
"A "Nova Ordem" é inevi

tavel".
"Estamos perdidos no Pací

fico" .

"Nossa costa ocidental está
em tão grave perigo que. não
há lugar onde se possa com
bater".
"Os ingleses estão decaden

tes".
"O custo da guerra levará o

país à bancarrota".
"Os sacrifícios civis serão

maiores do que poderemos su

portar".
"Stalin está-se tornando de

masiadamente forte e o bol
chevismo se espalhará por to
da a Europa".

"Nossos chefes são incompe
tentes e nosso govêrno é inca
paz de conduzir uma guerra".
"O auxílio aos nossos alia

dos deve ser interrompido".
"Nosso verdadeiro inimigo

são os japoneses, e devemos
nos aliar à Alemanha para es

magar o "Perigo Amarelo".
"Devemos ordenar o regres

so de todas as nossas tropas e
armamentos no exterior} e de

I fender unicamente as nossas

I praias"."Os chineses e ingleses assi
narão uma paz em separado
com o Japão e a Alemanha".
"A democracia americana

será destruida durante a guer
ra".
"Para divulgar essas menti- I

ras e outras de igual quilate"
- diz o folheto do Departa
mento de Fatos e Estatística
- "Hitler usará de todos os \

truques e artifícios de que co
nhece. Sabemos que o Fuehrer,
que age como um terror, é re
almente o homem mais aterro
rizado da terra. O braço le-,
vantado, seus gritos estriden
tes, suas bravatas, tudo isso
mascara um mortal receio da
arma que torna os homens li
vres - a verdade.
"Estamos armados com a

verdade, e esmagaremos a ti
rania",

MOÇO VELHO?
Velho moço é aquele que sempre é
moço por ter saúde. Moço velho é o
velho precoce por não ter saude. Se é
velho, tenha velhice sadia, se é moço

v armazene forças para a idade mcdu-
ra, tomando a EMULSÃO DE SCOTT
que dá vigor, novas forças. Não é
mero estimulante, mas tônico nutritivo!

EMULSÃO�'DE SCOTT
!T�dM�

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 Gardolínskl, à rua

Felipe Schrnidt, n.v 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis.

30v.-l8

EspiãoIUo, 30 (D. N.) - T'm matutino publica ampla reporta
gem sôbre a atívídade dos espiões nazistas, lembrando que
não devem ser expulsos, mas, sim, presos. Só os diplomatas do
"eixo" poderão partir, e nunca os agentes políticos e milita
res naaístas. Devolver os indesejáveis alemães à sua terra
seria facilitar a sua própria fug'll. Relembra os Casos de Von
Cossel e Von Siking'er flue regressaram ao Brasll. Lembra mes
mo que os países totalitários, responsáveís pela espíonagem
no Brasil, são partidários do fuzilamento de espiões.

ser fuzilado!

liai

limpar metal
� cristais

PRÁTICO e
ECONÔMICOIOFIL

Para
FÁBRICA de MÕVEIS

GOMES
Aceita encomendas a preços

sem competidores. V'-6
("teee' çs-ea§M'Móveis perteítes e mo·

dernos de imbúia com
pensada. de canela.

de pinho. etc. SEJA PREVIDENTE!
SIGA A VOZ D_A_ EXPERIENCIA!
Adquira a sua casa própria, adquirindo uma apólice na
EMPRESA EDIFICADORA E MOBILIÁRIA BRASIL LTDA.

30vs .. 6

Rua João Pinto, 34

Veja 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

de acordo

Sem!Asma
háDoisAnos

8, 9 ou 10

JUROS AO
ANO
8%
8%
8%
8%

" " " "

" " " "

" " " "
Há dois anos que o sr. J. Richards, de

Hamilton, Canadá, estava de cama, sofren
do de um lorte ataque de asma. Havia
perdido 15 quilos de pêso, solria de ataquesasmáticos que o impediam de dormir, e
quasí havia perdido a esperança de conti
nuar vivendo. A primeira noite em que usou
Mendaco êste acabou com os acessos as'
máticos. Há dois anos não voltou a sofrer
de asma. Me n d a c o tem tido tanto êxito
que se olerece com garantia de dar aos
pacientes respiração lácil e livre em 24 ho
ras e de a c a b a r com a asma completa
mente em 8 dias, ou se devolverá o dinhei
ro, mediante a restituição do pacote vazio.

Para melhores esclarecimentos, com o respectivo
agente autorizado nesta Capital, à rua Visconde de Ouro
Preto rt ,? 7, das 16 às 18 horas. 7 v. alt.-2

Lá, vivem em completa liberdade ....

Rio, 30 (D. N. P. A.) - Um vespertino puhlica interessan
te artigo de um jOl'nal arg'entíno e "Livre Palavra", recla
mando <lo govêrno o cumprimento das disposições aprovadas
na Conferência dos Chanceleres. O arttgo alude aos súditos
do "eixo"," que deixaram o Brasil, fugíndo para Buenos Ai

I
res, onde '!vem em completa liberdade.

Mamonas e Nozes
Compramos qualquer

quantidade.
Ofertas à: INDÚSTRIA.
ÓLEOS, TINTAS E
VERNIZES, Ltda.

Tiiucas - Santa Catarina
10 v. alt.-3

Representantes:
MACHADO & Cia.

Senhora ! Para as
bremesas prefira o

MEDEIROS. Sabôres
sos e diferentes.

suas SOe
FUDIM
delicio-

1E91
.,...

Rua Deodoro. 33

Florianópolis

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

COMPRA-SE
Um compêndio de" Física e

Química", do prof. Mário Fac
cini, 4.a Série. Informações nes
ta redação. S VS.-A

VENDEM-SE
Um caminhão e um ou to

móvel, em perfeito estado,
marca «V8» e Chevrolet, tipo
31. Tratar no Estreito, rua

Afonso Pena, 105. Sv.-2

IIFinalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violentall

Um valioso atestado sôbre os efeito.
do Xarope TOS5

Não há melhor comprovação da ell
eácía de um medicamento, do que as
próprias opiniões dos que já o usaram.
E assim como a declaração acima, do
sr. C. C. M., do Rio, são inúmeros os
atestados sôbre a ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses,
gripes, resfriados. bronquites e coqueluche, pois o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sôbre as
vias respiratorias.

O Xarope Toss não contém narcóticos,nem tem contra-indicação. PÓ de ser usa
do com segurança por adultos e crianças.
Com seus elementos perfeitamente do

sados e escrupulo.sam�nte manipulados,
o Xarope Toss atua sobre a flora micro
biana, por sua ação antisséptíca. Elimina
as toxinas, com seus efeitos nos íntesn
no� e nos rins. Regula a circulação san
gumea, pela branda ação tônica sôbre
o coração. Age sôbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e for
talece as mucosas da traquéia e dos
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e resfria

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
ll1I_l vidro e. defenda sua saúde, logo aos
pnmeiros sintomas destas alecções das
vias respiratorias com a ação seguradeste medicamento elícaz. Vidro: 5$500.

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Abl ii

No sorteio realizado em 30 de �

Abril .íe 1942 �oram sortea
das as seguir tes c-mbtnacõe-:

E
Z
E
X
B
K U
YM
K Y

5
D B
QW
J F
P X

Y
O
C

F

Os portadores de títulos em
vigôr contemplados são con
vidados a receber o reemo

Ibôlso garantido" na séde da
Companhia,

.

ou com os Agentes Geraís:

LIVON'IUS &; CIA ..

BLUMENAU

Nilo interromp im o paga
mento regular das mensalida

des dos seus títulos,

Em caso de Interrupção, re
nabilltem Im ediatamente os
seus título". E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDADE para
revígorar o mesmo e evitar a

perda do direito sôbre o sor-
�eio e salvar as suas

economias.

Resfriado
do Peito

Friccione este poderoso unguento no
pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que se
respiram, Corta a maioria dos resfria

dos da noite para o dia.

Pessoas Capa2J�SImportante companhia com matriz em S. Palra, aceitarepresent.antes em .tod.a e qralquar parte do paísapodendo
ser em CIdades, distritos, VIlas, fazendas ou nucl os colo.
niais, para trabalhar em negocio original, lucrativo hones
to e fac�l. �d.mitimos tanto srs. como moças cap8�6s. Re.
muneraçao ótíma para cargo de futuro. Escreva pedindoesclarecimentos á CAIXA 1ó96,-SÃO PAULO.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os amarelos atacarão os vermelhos dentro de 1 mês(i�OVA IORQUE, 30 (UNITED) __ O COMENTARISTA DALTON WALKER, NA SECÇAO
PERMANENTE QUE PUBLICA NO "DAILY NEWS" EXPRESSA QUE OS PERITOS MILITA
RES ANTECIPAM QUE O JAPÃO ATACARÁ A SIBÉRIA DENTRO DE UM MÊS.

-

Companhia c Aliança �a Baia"
Fundada em 1870 Séde:

Seguros Terrestres e
BAIA

Marítimo�

Dados relativos ao ano de
Capital Realizado Rs.
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) I

1940
9.000:000$000

54.700:000$0(:)0
a.929.719:000$000

28.358:7 t7$970
83.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

I

I

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I
Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & (ia.
FELIPE SCHMIDT N 39RUA

Caixa postal 19- TeltohoflfI083--I!.nd. Te: cALLlANCA,

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,
Blumenau e Lnqea.

4.500 refugiados gregos
Angora, 30 (United) -- Quatro mil e quinhentos fugiti

vos gregos em sua maioria mulheres e crianças tiveram que
_ voltar ao território turco das proximidades de Esmirna, por

que as autoridades militares alemãs proibiram o desembarque
dos mssmosda ilha de Chios, na qual viviam antes da guerra.

Os fugitivos fizeram a viagem em um navio mercante tur
co e, agora, a população local faz o possível para alojá-los e

alimentá-los, com o auxilio da associação grega de ajuda de

guerra.
Sabe-se que o governador de Ermirna partiu para Ango

ra onde consultará o govêrno sôbre a situação dos fugitivos.,
.

CINCO MINUTOS
PARA COMER
CINCO IIORAS
PARA DIGERIR

As refeições tomadas à pressa
prejudicam a digestão; os

alimentos mal mastigados de
moram-se muitas horas no

estômago. Disto resulta excesso

de acidez que se traduz por
sensação de enfartamento,
ardor, azias e outras formas
de mal-estar da digestão que
podem conduzir à gastrite e

até fi ulceração. Nada ha
melhor para alívio dêstes males

do que uma colher. de pó �u
alguns tabletes de Magnésia
Bisurada. A Magnésia Bisurada
alivia o enfartamento, flatu
lência e tôdas as outras

perturbações da di&estão;
melhor ainda, nsutraliza o

excesso de acidez mãi de todos
êstes males. Por conseguinte,
se precisa de comer à pres�a
não deixe de tomar Magnésia
Bísurada para facilitar a

sua digestão.
DICESTÃO ASSECURADA

MAC;HESIAc�BISURADAEm pó e em tabletes em todas as farmácias

I Farmácia «Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

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

Garante se a e�ta observância no receituário médico

F1REÇOS MÓDICOS
R. Conselaeiro Mafra 4 e 5 (edificio) doMercado, frente à Casa Hcepcke ,

FONE 1.642

o ESTIDO- Sábado, 2 de Maio de 1942
li T r

5

Washington - (Serviço Es
pecial da Inter-Americana) -

O bombardeio de Tóquio soou
nos Estados Unidos como um

toque de Aleluia. Trata-se,
sem dúvida alguma, do início
de uma nova táctica, ansiada
aquí desesperadamente, e para
a execução da qual já existem
possibilidades. As promessas
que o Presidente Roosevelt nos
fez quando do anúncio do seu

programa de produção de
guerra vão-se cumprindo ine
xoravelmente. O sonho - há
sempre almas incredulas
vai-se tornando realidade. E o

povo norte-americano começa
a sentir um alívio no seu de
sespero de tanto esperar ...
Tóquio bombardeada! O es

pírito "yankee" encontrou fi
nalmente a expressão da sua

psicologia. A guerra defensiva,
que êste povo vinha fazendo
sob o peso de críticas circuns
tâncias, era o mais contrário
à sua maneira de ser. O
"team" jogava contra o ven

to; agora os ventos correm à
sua feição. De aí que o ataque
aéreo a Tóquio transformasse
o desespero em são otimismo,
e que o grande acontecimento
viesse a encher de satisfação
estas almas simples, mas ter
ríveis, quando lutam pela pró
pria vida.
A ofensiva é a expressão da

sua própria psicologia. 'E ago
ra, em certos aspectos funda
mentais da guerra, já a inicia
tiva lhes pertence. Sobretudo,
nos domínios do ar, onde os

moços dos Estados Unidos es·

tão dando todo o excelente ren

dimento da sua alma despor
tiva. E a arma aérea é a mais
poderosa desta guerra. A RAF,
na Europa, já há muito toma
ra a iniciativa, marcando de-

L

Júlio Pereira Vieira, Secretário

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 reu'nir-sc-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 licial, 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 paisarna
com um laço verde-amarelo na lapéla, reunidos na mesma grandiosa
manifestacão de fé e de camaradagem espiritual.

A Pá;coa dos Militares nesta Capital realizar-se-á na Catedral
Metropolitana, às 7' 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 AMtRICO SILVEIBA IYÁVILA

Devendo proceder-se a 2 de maio proxrrno vindouro,
à eleição das Dignidades que terão de servir no biênio
de 1942 a 1944, de acôrdo com o que determina o artigo
21 do Compromisso, convido os Irmãos da atual Mesa
Administratiya e os que em qualquer tempo ocuparam
cargos de Dignidades e Consultores, para comparecerem
no Consistório desta Irmandade e Hospital, no referido
dia 2 de maio, às 17 horas, afim de proceder àquela
eleição, sendo permitido aos Irmãos, que não puderem

I
comparecer, remeterem à Provedoria suas listas fecha
das e assinadas.

Consistório em Florianópolis, 16 de abril de 1942.
I �---------._---' Júlio Pereira Vieira. secretório

a formidável indústria de guerra oculta nos Urais
--- APRESENTANDO AINDA: --

OS ÚLTIMOS DIAS DO «BISMARCK»
•

GINÁSTICA FÁCIL E ÚTIL
PARA TODOS, por Gene Tunney

.

, .

A INCOGNITA DO HOMEM
condensado do livro de Alexis Carrel

2stes são apenas alguns dos 28 artigos ame
nos e fascinantes que aparecem no número
de ABRIL da grande e notável revista

SELEÇÕES do �i�:��r's--_.......
Para auinatHras dirigir-se unicamente aos agentes aha;',w:

Agentes em Floríanôpolis : PEDll.O XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário. 55-A 2.° ando - Rie

___________________________________________________n....

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

ELEiÇÃO

lo bombardeio de Tóquio e seus

efeitos psicológicos . .

'finitivamente a sua superrori
dade no ar. Êsse mesmo as

pecto estão oferecendo os

aviadores aliados no Pacífico,
em especial na defesa da Aus
trália. O centenar de voluntá
rios dos "Tigres Voadores"
que lutam ao lado dos chine
ses estão dando, também, nes
se domínio, uma nota bem
"yankee". Todos êstes indicias
de superioridade aérea na vas
ta extensão asiática acabam
de ter ,uma demonstração bem
concludente com o bombardeio
de Tóquio.

O auxílio eficaz à Rússia
chega assim à compreensão
dos mais profanos em matéria
militar. Desarticulada, pelos
ataques incessantes da RAF,
toda a reserva industrial da
Alemanha, é lógico que a Pri
mavera não possa irromper
com aquela força ofensiva e
com aquela exuberância con
tundente que Hitler havia pro
metido ao seu povo. No outro
setor, o golpe de "surpresa"
- perdoe-se-nos o eufemismo
- preparado contra a Sibéria,
encontra-se assim prejudicado
por êstes bombardeios em
massa que, sôbre destruirem
noções quase místicas de in
vulnerabilidade em massas
enardecidas pelos caudilhos
da infalibilidade, e que produz
perturbações psicológicas de
efeitos gravemente depressí
vos, obrigam a desviar para a

"delensiva" não Só material
bélico, mas também reservas
de moral combativo, já predis
postas umas e outras, para os

grandes golpes ofensivos de
surpresa.
De aí que, nos Estados Uni

dos, êste bombardeio a Tóquio,
pelo muito que promete, tives
se soado como um toque de
aleluia.

RHEUMATISMO
05 Disturbios Renaes
sâo a sua CAUSA

Juntas rígidas e inchadas, com a tortura per
sistente do rheumatismo. A dôr faz com que
os dias pareçam mais longos, mas as noites
dão a impressão de interminaveis e não propor
cionam ao seu corpo soffredor o descanço
tranquillo quenecessita. Deverá comprehender
que os seus rins não estão trabalhando como
deviam e não terá V. S. allivio emquanto
elles estiverem affectados.

. Milhares de homens e mulheres existem
padecendo horrores, embora pudessem evitar
de vez esse soffrimento, seguindo o simples
conselho que aqui damos.
É necessario repôr os seus rins em condi

ções normaes de funccionamento e não ha
para isto recurso melhor, mais rapido nem
mais seguro do que começar a fazer uso das
Pilulas DeWitt, ainda hoje I
É claro que ás Pilulas De Witt não se irá

attribuir a propriedade ridicula de curar todas
as doenças renaes. Ellas são feitas para o
fim especial de acabar com o rheumatismo, as
dôres nas costas e os soffrimentos e abatimentos causados pelos di..turbios dos rins. As Pilulas De Witt não s6 o libertarão dos se••
padecimentos, como restaurarão o seu vigor e a sua vitalidade, devid.
á sua magnifica acção tonica. A venda em todas as pharmacias.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

,

Indleadas para Rbeumatismo. Sclatica, Dôres na Clutura, Disturblo. Re""_
Molestias da Beziga er em ger&!, para enfermidades produidas por e_H

de acido nrico.

AVISO AO POVO CATARINENSE ILinha 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 Agenta am FlorianoDolis: MARIO MOURA
,PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

.__ �,

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

Vera Cruz
De ordem da Provedoria da Irmandade do Senhor Jesús

dos Passos e Hospital de Caridade e de conformidade com o

que preceitua o artigo 98 do Compromisso, faço público que a.

festa desta Irmandade se realizará domingo, 3 de maio futuro,
às 8,30 horas, na Igreja do Menino Deus, com missa solene e

sermão ao Envagelho pelo rvdmo. sr. Monsenhor Harry Bauer.
Convido, portanto, a todos os fiéis, para assistirem aos

mesmos átos e bem assim aos Irmãos, para se revestirem de
balandráus.

Consistório da Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e

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

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

12 mezes de estudos. Mensàlidade mínima. Preciso de agentes e re

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

I
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o ESTADO 2 de Maio de 1942

TEATRO
ALVARO DE· CARVALHO (Cine Odeon)

HOJE! - 2 de Maio - HOJE !
Ás 20,30 HORAS

GRANDIOSO ESPETACULO
DA GRANDE COMPANHIA

DE COMEDIAS

IRACEMA DE ALENCAR
E

MANOEL PERA

-----""'!I
Brinquedos de

mil anos
O ESTA_D_O_E_sporliv� Bagodá,2 (R.)- Os técni-

cos do Departamento de Anti------...
guidades do Iraque que estão
realizando excavações em Wa
sit, extremo meridional do Ira
que, descobriram uma loja de
brinquedos que data de 6.000
anos passados. Os joguetes
primitivos consistem, princi
palmente, em figurinhas de
terracota, representando ani
mais, passaros e soldados, pro
tegidos de pequenos escudos,
parecidos com os soldadinhos
de chumbo com que brincam
nossas crianças de hoje.

I
FIGUEIRENSE 2 X BRITANIA 2

Em homenagem ao sr. Interven
tor Federal, pela passagem do 70
ano do seu govêrno, realizou-se, on
tem, patrocinado pela F. C. D., o
inter-estadual encontro de futeból,
do "Figueirense F. C.", campeão ca

tarinense, com o veterano "Britânia
F. C.", absoluto da' presenle tem
porada paranaense.
A partida não foi das mais renhi

das, tanto do ponto-de-vista técnico,
como, também, do espír-ito de com
batividade. Aliás, não era possível
melhor exibição, pois, o gramado es
tava simplesmente '" "piscinico",
e, por isso, impraticável para o íu
teból.
Durante a maior parte da fase ini

cial, os locais desenvolveram ação
mais proficiente, fazendo perigar
constantemente a meta guarnecida
pelo célebre keeper Francisquinho.

Os alvi-negros não souberam tirar
vantagens, chegando mesmo ao
cúmulo de desperdiçar um "penal
ty", colocando, a pelota, por inter
médio do "pivot" Chocolate, quase
a 1 melro longe do travessão late
ral.
Foi preciso que Jair organizasse

fintas e servisse a Calico. Este, após
driblar o adversário, envia o couro
a Forneroli, que, em excelentes
condições, conquista o 10 goal da
tarde, favorável aos locais.
Desde então, a turma alvi-negra,

empolgada, fórça a defesa contrária
a desenvolver trabalho dobrado.
Portanto, 1 a 0, foi o que apresen-'

tava o marcador, ao fim da fáse ini
cial.
Veio o segundo período e o Fi

gueirense, ainda sob a impressão do
10 tento começa a investir, tendo
Neri, extremado alto, da área es
querda, para encaixar o balão no
retângulo final dos contrários, as
sinalando o 20 goal do Figueirense.
Um período animador principia a

influênciar as hostes visitantes à
proporção que diminuía na turma
local. Em poucos minutos, tudo era
diferente! Os paranáenses, que atua-

" I

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, estaduajs e munici
pais: Procure a Organização
Comercial Catarlneuse.

Ecos e Notícias I
o "Bandeirante B. C.'" reali

zou ontem, em comemoração ao

aniversário de fundação, sessão
solene, sendo empossada sua nova

diretoria. A presidência coube
ao sr. Arno da Luz Andrade,
sendo que a secretaria ficou ao

encargo do sr. Orní Barbato.

Faleceu no dia 30 de abril
último, com a idade de 88 anos,
em Ploubas-Lanec, perto de
Saint-Brieuc, no norte da Fran
ça, o professor Seignobos, ex

catedrático da Sorbona. e conhe
cido historiador.

*

Estará amanhã de plantão a

"Farmácia Nelson" (ex-v Gerrnâ
nia"), à rua Felipe Schmidt.

�:

"

Amanhã, 3 de maio, os cor

pos docente e discente dos
grupos escolares "Dias Velho.",
" Arquidiocesano S. José" e

"Lauro Müller" farão realizar
uma festa cívico-escolar, em

homenagem ao Brasil, no salão
Arquidiocesano, com início às
11 horas.

O programa, caprichosamen
te elaborado, está assim cons

tituido:
1a Parte: 10 - Hasteamento

da Bandeira - Hino Nacio
nal. 2 - Três de :illaio - Ivo
ne Castro. 3 - Bailado das
Portuguesas - Diversas alunas
4 - :ilIeu Brasil - Isolda Tre
mel. 5 - Datas Nacionais -

Diversas alunas. 6 - Ladainha
- Nactir Oliveira. 7 - Aqua
rela do Brasil - Zanzibar Li
ma, Onésia Furtado, Olga Vi
chietti e côro "Dias Velho".
II - Parte: 1 - Hino do

Descobrimento do Brastl. 2 -

Dó, ré, mi, fá, sol - Diversas
alunas. 3 - Sapateado - Nor
ma Nocetti. 4 - Patativa -

.

Helenita Botelho. 5 - A Cruz
Branca - Zenaide Brasil. 6
- Sabemos lutar - Diversas
alunas. 7 - Hino Nacional.
Entrada franca.

*

Hoje, às 19 horas, será sole-
nemente inaugurado o Templo
«Betânia», no distrito de Saco
dos Limões.

*

Terçe-teira próxima, no horá-
rio de costume, haverá mais u

ma extração da conceituada
empresa de sorteios "Crédito
Mútuo Predial",

LOÇÃO MARAVI. Clubes:
Hoje, com início às 22 ho-

ras, o "Desterro R. E. C.",
desta capital, realizará anima
da soirêe-dansante, oferecida a

seus associados.
- Hoje, à noite, o Grêmio

Rose-Claire oferecerá aos seus
associados animado baile, nos

salões do C.R. "5 de Novem
bro», no Estreito (João Pessoas).

- Hoje, às 21 horas, o Can
tista R. F. C., do Estreito. efe
tuará animada soirée-dansante.

vam displicentement�,. de,l,xando .a
impressão de que seriam envolvi
dos numa manta", assenhorearam
se do campo, passando a franco do-
mínio. .

Os visitantes tiram partido d.o de
sentendimento existente nas lll�has
locais e que força Vadico a praticar
escanteio, o qual, batido pela area

direita, se converLe no 10 tento do
Britânia.
Após constantes investidas dos

visrtantes, pondo em choque a meta
do locais, a bola é enviada a Vadico;
porêm, mal defendida, dá ensejo a

Edgar para empatar o enconLro por
2 a 2.

Mais algumas jogadas de impro
viso e o juiz Emílio Bilbao, cuja
atuação foi regular, dava por termi
nado o primeiro compromisso do
Britânia.

Os quadros estiveram assim cons
tituidos:
BRITÂNIA: Francisquinho,

Narcizo e Bororó; João, Moacir e

Efigênio II; Bonato, Edgar, José,
Fabino e Freitas.
FIGUEIRENSE: - Vadico, Chinês

e Pé-de-Ferro; Jair, Chocolate e

Luiz; Brito, Calico, Hélio, Forne
roli e Nerí.

hã 6

,

I FI L-I'S

Amanhã, no gramado da F. C. D.,
BriLânia e Avaí, brindarão o público
com mais uma excelen te exibição; e,
possivelmente, o próprio estado do
campo, já enxuto, conLribuirá para
maior realce da partida.
Portanto, aguardemos o jôgo pro

movido pela turma que empolgou
em Curitiba, domingo findo, defen
dendo o bom nome do nosso futeból.

A PROXIMA RODADA

Rio, 2. - Para amanhã estão
marcados os seguintes jogos:
Fluminense x América; Madu

reira x Flamengo; Canto do Rio
x S. Cristóvão; Vasco x Bon
sucesso; Bangú x Botafogo.

Vad.

PERIGO POR TODA PARTE

Vida Social I

OS' �rofessores vao cavar trinc�ei�asLondres 2 (Reuters) - O linhas tínlandesas, W1ss1vel-
navio-prisão, pertencente ao 'Círculos noruegueses de mente, pa�'a o �rabalho de ca-

govêrno Quisling, da Noruega, Londres acreditam. que o varem trincheiras nas linhas
abarrotado e com o seu tragi- "floating back hole of Calcu-

que ficam em frente a Mur
co carregamento de 500 profes- tá", como é conhecido o navio

mansk. Mais 150 professores,sores noruegueses foi assinala- que está transportando os pro-
que vieram do acampamentodo con10 havendo passado por fessores noruegueses, deverá

Hammersest. Nenhuma notícia, estar-se dirigindo a um porto militar de Joerstatdmoen, fo
porém, foi recebida, sôbre se onde os prisioneiros serão em- ram submetidos às mesmas

o referido navio escalou em pregados em serviços e onde brutalidades que os seus cole-
Kirkenes ou Petsamo. os mesmos ficarão atrás das gas.

.---------------�-------------------------

filosofia do nazismo Envernizadores de
Móveis

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

BERENICE
COMÉDIA EM 4 ATOS DE ROBERTO GOMES

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

na Gerência do CIHE REX

Sabotagem num
trem petrOleiro

Moscou, 30 (Reuters) - A
rádio local informa que um

trem, que transportava petró
leo destinado às forças alemãs
na Rússia, foi atacado pelos
sabotadores quando atravessa
va o território rumeno, sendo
destruidos oito carros-cisterna.

AgradecimentoEuclídes 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
Vilmar, durante a sua enfer
midade, pelo espaço de três me

ses, fornecendo, gratuitamente,
todo o medicamento necessário.

3 v.-2

Cabelos brancos 1
MARAVILHOSA!

LOÇÃO

Com as inovações que .urgern,
a vida vai se tornando' cada vez

mais complicada. Já não SP. Jj(rle
mais andar despr-eocupadamente
nas ruas. Por toda a parte há o

perigo, por exemplo, do, auton.ó
veis. Mesmo em cima das calça
das não se está livre de atropelamen
tos. Este estado permanente de
preocupação perturba os nervos

das pessôas fracas e, também, de
algumas fortes, que não se cuidam
higienicamente. :\'::1S grandes me

Lrcpoles o progresso está sempre
ao lado da complicação. Nestas
condições, nem todos os seus hahi
�::1'lles pódem se alimentar e 1"3-

pousar como dever-i, Esgotam-se,
perdem fosfato e outros elementos
indispensáveis ao sistema 1l1.'f\'(JS(l.

Essa a razão do sucesso do Tono
fosfan entre os esgotados das gran
des cidades. Ao fim de duas 011

três injeções, sentem-se renovados,
rctemperados, como se tivessem
gozado algumas semanas de férias
num clima de montanha,

Defesa anti-aérea no
Estado do Rio

Rio, 2 ("Estado") - Para
tratar da organização da defe
sa anti-aérea na capital e de
mais municípios do Estado do
Rio, realizou mais uma reu
nião a comissão para êsse fim
nomeada pelo comandante A
maral Peixoto. Foi marcado o
dia 5 de maio próximo para
instalação solene da comissão
no Teatro Municipal de Nite
rói, com a presença do Inter
ventor Federal e altas autori
dades estaduais.

Caspa �
LHOSA!

TOSSE � BRONCHITES?. ..

EliMINA! FQRTALECE!

anrversãríos s
Fez anos ontem o sr. d. Djal

ma Moellmann, membro do cor
po . diretor da Casa de Saúde
"S. Sebastião" e abalizado clí
nico.

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Hermosila

Vieira, esposa do sr. ceI. Pedro
Lopes Vieira, oficial reformado
de nossa Força Policial;

- a exma. sra. d. Dorvalina
Bonfante Boiteux, esposa do
nosso prezado conterrâneo sr.

oficial reformado Lucas Ale
xandre Boiteux, residente no Rio
de Janeiro;

- a prendada senhorita Maria
Lucília Colaço Barbosa;

- a sta. Maria de Lurdes
Barbato;

- o jovem Lídia Martinho
Calado;
- o iovern Ronaldo-Marcos

Medeiros.
-- o sr. prof. Orlando Brasil,

diretor da Contadoria Geral do
Estado e figura de remarcada
projeção em nossa sociedade.

Casamentos:
Realiza-se hoje, no Rio, na

casa n. 7 da Taperinha, em An
gra dos Reis, o enlace matri
monial do 10 Tenente da Ma
rinha Van Boiteux, com o 'srta,
Adelaide de Meirelles.
O noivo é filho do capitão-de

mar-e-guerra Lucas Alexandre
Boiteux e de sua digna consor
te d. Dorvalina Demaria Boi
teux, e a noiva. filha do casal
João Alfredo Meirelles-Clara Ta
vares de Meirelles.

Visitas:
Esteve sábado em nossa re-

AVISO:

Cadeira numeradas
Camarotes
Balcão
Geral

Ingressos à venda

Enfermo o cardeal
Baudrillat

Paris, 30 (H. T. M.) - In
formar-se que o estado do car
deal Baudrillat piorou, sendo
atualmente inquietante.
Falecimento de um

cientista
Zurique, 2 (R.) - Foi anun

ciado em Berlim o falecimen
to do professor Temístocles
Gluck, grande especialista em
câncer do laringe, de fama
internacional. O professor Glu
ck desaparece aos 89 anos.

tica. Casa A
jano, 15.

precisa-se enverni
zadores com prá
Modelar-Rua Tra-

3vs-2

dação, em amável visita, o sr.

Alfredo Morais da Silva. fun
cionário da Polícia Civíl. S. S.,
que se fez acompanhar do sr.

Nazaré Camisão, funcionário de
nossa Polícia Civil. manteve
conosco agradavel palestra, so
bre assuntos vários. Disse-nos
ser catarinense e estar, há 20
anos. afastado, de nosso Estado.
Viera «matar» as saudades e,

talvez, aqui ficar definitiva
mente.

PREÇOS:

AMANHÃ - DOMINGO - AMANHÃ
MATINÉE ÀS 3 HORAS
-

A PENSA0
PRECOS: - 3$000 .. 2$000 e GERAL - 1$000

Á NOITE ÁS 8,30 HORAS
Cernelro do Batalhão

DE DONA ESTELA

PERÇO UNICO 4$000
---------------------------- ._-----------------------

As crueldades da
Zurique, 2 (Reuters) - O sr. Alfred Rozemberg, teórico

do racismo nazista, em artigo publicado no "Archiv für Ras
senund Gesellschaftbiologic", escreve: - "Durante os ata
ques aéreos (o artigo refere-se, provavelmente aos bornbar
deíos da RAF), as zonas, cidades e localidades densamente
povoadas são as que mais sofrem. Essas zonas são habitadas
por operários sem recursos, que não podem melhorar seu des
tino. As explosões das bombas provavelmente afetam o siste
ma nervoso de certas pessoas, tornando-as neurastênicas. No
interêsse da seleção da raça germânica, não assiste a essas
pessoas o direito de reprodução da espécie. Elas devem ser
esterilizadas" .

•

Atrocidades praticadas pelos alemães
na Franva ocupada

Londres, 2 (R.) - O jornal independente "France" re
cebeu de círculos dignos de todo o credito, algumas novas in
formações sôbre o massacre de 87 reféns, em Paris, no dia
14 de dezembro último.

Um homem, pai de cinco crianças, foi preso durante o
outono. Até dezembro permaneceu num campo de concentra
ção. Depois foi removido para o forte Romainville, no lado
nordeste de Paris, onde teve permissão para passear no jar
dim e receber presentes de sua esposa.

Mas a 13 de dezembro, começaram os capítulos mais
trágicos 'de sua história. Recebeu' ordem para não se comuni
car com ninguem. E, mais tarde, foi avisado de que seria fu
zilado no espaço de vinte e quatro horas.

Foi colocado em um caminhão, com outros 14 franceses
condenados à mesma sorte, e levado, através de Paris, para
o monte Valerein, sob guarda de alemães armados de metra
lhadoras.

No dia 14 de dezembro, êsse homem e mais 86 outros fo
ram postos de frente para uma parede e metralhados pelar;
costas. Alguns ficaram sómente feridos e foram mortos a ti
ros de revólver.

O pessoal do forte foi aumentado, afim de que não hou
vesse o menor contacto com os prisioneiros. Os corpos foram
embarcados em camínhôes e enterrados numa vala comum,
nos cemitérios de Revalois e Colombes.

Está ensurdecendo
se e tem zumbidos

nos ouvidos l
PROVE ESTE REMÉDIO

Se v. s. está ensurdecendo-se
e teme a surdez catarral, ou se
tem nos ouvidos' ruidos roucos,
retumbantes ou sibilantes, ob
tenha de seu farmacêutico um
trasco de Parmint.
Tornando-se uma colher das

de sopa quatro vezes ao dia,
este remédio póde aliviar pron
tamente o mal-estar causado
pelos zumbidos nos ouvidos.
A obstrução nasal desaparece,

a respiração se faz mais fácil e
o humor do nariz cessa de cair
na garganta.
Este remédio. é agradável ao

paladar.
Todas as pessoas que se ve

jám ameaçadas de surdez ca
tarral ou que tenham zumbidos
nos ouvidos, deveriam experi
mentar êsse remédio.

JUNTA COMERCIAL.-Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões-Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catarfnense.

Cartazes do
A's 4,30 e 7,30 horas A's 8,30 horas

dia
AgradeCimento e Missa

Os filhos, nora, genros e netos, ain
da acabrunhados com o passamento de
sua mãe, sogra, e avó Da. Marietta
Daminelli, vêm publicamente agradecer

a todos os que os confortaram, no doloroso transe por
que acobam de passar, enviando corôas, e telegramas. e

especialmente aos abalizados clínicos drs. Joaquim Ma
deira Neves e Artur Pereiro. de Oliveira, pelos esforços
que empregaram para salvar a extinta. Outrossim con

vidam aos parentes e amigos para comparecerem à mis
sa de 70 dia. que será celebrada no altar-mór da Igreja
de São Francisco, na próxima terça-feira, dia 5, às 7
horas da manhã. Antecipam os seus agradecimentos aos

que assistirem a êsse ato de nossa Santa Religi50,

1· Terra sem lei Nova e sensacional apresenta
ção da grande Companhia de

Comédias
Iracema de Alencar

e

Manoel Pera:

A's 7,30 horas

Reprise da opereta

o MI�ADO,�I
Complemento n'jcional D.F.B.
Preços: lS50(� e 1$100

Livre de Censura
_111"_-

Apresentação do seriado:
2· A sombra do terror

Complemento nacional D.F.B

Preço: único 1$500

Imp. até 10 anos BERENICE
Comédia em 4 atos de Roberto

Gomes
�-------------------------�-----,----------------------------�--------------------------.-�

-_._-
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