
Os nipões podem ser vencidos em 18' .esCHICAGO, 4 (REUTERS) O EMBAIXADOR CHINÊS NOS ESTADOS UNIDOS, DR. HU-SHIN, DECLAROU, NESTA DADE, QUE OS
NIPõES PóDEM SER VENCIDOS PELOS ESTADOS UNIDOS DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DR 18 MESES. ACRESCENTOU A S: !�� -o MEU
POVQ;\JfAL PREPARADO E MAL EQUIPADO, CONFORME ESTAVA, CONSEGUIU DETER OS INVASORES JAPONESES ATRAVÉS DESTES LON
GOS ANOS, AS NAÇÕES UNIDAS, COM OS SEUS EQUIPAMENTOS SUPERIORES E COM A SUA FACILIDADE DE PRODUÇÁO, DEVEM ALCAN-

ÇAR A VITÓRIA NUM ESPAÇO DE TEMPO COMPARATIVAMENTE CURTO".
COMPROVADA A DESTRUI
çÃO nAS UZINAS RENAULT

Ecos e Notícias ILondres (B. N. S.) - Fo
ram fornecidos novos e mais
impressionantes detalhes sô-I
bre o êxito completo dos ata- i
ques britânicos desferidos pela
RAF contra as fábricas de ar
mamento Renault, na Fran
ça.
As fotografias aéreas ofi

ciais, das usinas Renault, mos
tram que os pilotos britânicos
conseguiram 488 golpes dire
tos nos alvos visados. Até ago
ra foram retiradas dos escom
bros dezoito bombas que não
explodiram. Os peritos germâ
nicos concluíram que o moti
vo desta falta de explosão de
correu de as bombas terem si
do lançadas "rente com o so-
10" ou, em outras palavras, os

aeroplanos atacaram de tão
pouca altura, que as bombas
chegaram ao solo antes de po
der tomar a posição vertical.

O sr. Heráclides Vieira Bar·
ges, antigo 1.0 suplente do Juiz
de Direito, na Comarca de Curi
tibanos, acaba de dar à luz da
publicidade o seu

" Decisões Cri
minais", interessante estudo cri
minalógico. Somos gratos ao

exemplar que nos enviou seu

, autor.
*

O "Hospital de Caridade", a

grande e secular casa pia, que
é uma tradição na história social
de Sta. Catarina, inaugurou on

tem magnífico aparelho de Raios
X, que, dadas as suas qualida
des potenciais, muito servirá às
necessidades clínicas daquele es

tabelecimento.
O ato inaugural revestiu-se de

discreta solenidade.
'"

Domingo próximo, pela ma-

nhã, os congregados marianos
desta capital, festejando o "Dia
do Congregado", farão roma

gem à gruta de Nossa Senhora
de Lourdes, na Trindade. Todo
o trajéto será feito a pé. Have
rá missa solene, na· capéla da
gruta, com comunhão geral e,
logo após, realizar-se-á sessão
solene dos congregados.
A romagem será dirigida pe

lo revmo. monsenhor Harry
Bauer, tendo a coadjuvá-lo o
revmo. pe. Emílio Dufner S. J.

*

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

IANO XXVII Segunda-feira, 4 de Mai o de 1942 N. 8528Florianópolis

A açao �os "Coman�os" �esnorteia os alemães
perlo de Boulogne, que o ataque
se realizou em um dos pontos mais
vulneráveis do litoral, onde os ale
mães poaiam prever ação hostil.
Ora, não obstante êsse fato, as

tropas germânicas foram, segundo
as palavras do comunicado britâ
ni co, repelidas das defesas da cos-

I ta e todos os soldados britânicos,
que penetraram terra dentro, volta
ram a salvo com o respeclivo equi
pamento. Os alemães qualificaram
as forças atacantes de "podero
sas".
Convém observar que as primei

ras notícias sôbre a acão, fies ta
vez, foram fornecidas por Londres
em comunicado. Os alemães men�
clonaram a investida no seu servi
ço em inglês, cerca ele hora e meia
mais tarde, mas as transmissõcs
internas germânicas, nenhuma alu
são fizeram à mesma.
Parece que os nazistas aprende

r.nn à própria custa, corno se deu
em Saint-Nazaire, a ínconveniên
eia de divulgar informacões sensa
cionalmente otimistas, que mais
tarde se verificam ser completa
mente falsas.
Londres, (B. N. S.) - São co

nhecidos novos informes sóhre a
maneira pela qual' os ataques dos
"Comandos" britânicos estão afe
tando os nervos alemães. No De
partamento franeês de Calvados
na Normandia, foi proibida a cir�
culação de todos os transportes ci
vis ao longo da costa do Canal
entre 19 hs 30 e 6 horas da manhã,

" .". . segundo informa a rádio de Mos-saltacla dos naZIS mais uma JUS- , cou.
ta razão_ para as suas incuráveis Esse regulamento aplica-se tan
apre�nsoes... ..

to às cidades e aldeias, como às
Fnza�se en� Londre�: a propos�; r�clov�as. Os própr-ios pedestresto. da. investida elos Comandos nao tem perrmssao para circularbntal1lcos contra a costa francesa durante aquelas horas.

Londres, (B. N. S.) - Afinal, os

responsáveis pela siluacão m ilt lar
alemã têm os seus fUlHfados moti
vos para temer o que esperam sem

I
saber como e quando virá da par
te dos aliados. Desde há muito, :JS

orgulhosas forças do Heich vêm a

contragosto "colaborando" no

Itreinamento das colunas, que, pro
tegidas pela aviação e as esqua-
dras das democracias, hão de in
vadir o território europeu que o
nazismo ocupou quando da primei
ra arrancada das hastes da Nova
Ordem ... prussiana. E os "Coman
dos" britânicos estão aproveitan-
do o inestimável auxílio que lhes .
vêm prestando as tropas hitleris
tas nos seus exercícios muito
reais de desembarque. Desde as

primeiras "experiências" em pe
quenas ilhas norueguesas alé ao

arrojado golpe contra Saint-Na
zaire, as unidades especializadas
inglesas têm colhido os melhores
resultados, verificando como os
alemães costumam assustar-se e

desnortear-se, toda vez que são
colhidos ele surpresa. E os "Co
mandos" não os têm colhido ape
nas de surpresa, pois, contra a

gente da Wehrmacht, vigilante nas
costas sob ocupação, revelam sem
pre eficiência esmagadora, com
êxitos dos quais, o menor de todos
- aliás surpreendentemente signi
ficativo -vem sendo o desnortea
mento em que lança o adversário.
Entre o. referido ataque a Saint

Nazaire e o que acaba de sei' leva
do a efeito próximo a Bouiogue,
medeou muito pouco tempo para
que os alemães afrouxassem a vi-

-

ARAVI giJância indispensável. E devemos
Caspa 1 LOÇAO M -

fazer-lhes a justica de admitir o ri-
LHOSA ! i gOl' das suas cautelas, Não obstan-

NERVOSISl\'IO EM BERLUr
E ROJl'IA

Londres (B. N. S.) - Tan
to em Berlim, como eni Roma,
escreve o

" Sunday Times" ,

reina grande nervosismo, cau

sado pela incerteza do que a

Grã-Bretanha e os Estados
Unidos possam estar planejan
do. Oficiais germânicos de alo.
ta patente inspecionam os paí
ses ocupados, suscetíveis de
serem objeto de ataque. Um
feld-marechal esteve recente
mente na Noruega e outros vi
sitaram os Balcãs, ao passo que
o general von Runstedt foi

encarregado da missão impor
tante de reforçar as defesas
das costas francesas e belgas.
Ao Príncipe Humberto foi
igualmente confiada a missão
de ativar os preparativos de
defesa no sul da Itália.

Dr. Augusto de Paula
Diretor do Hospital de

Caridade
Reassumiu a clínica:

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

V.-8

Um filho de Churchill
une-se aos Comandos
Cairo, 4 (A. P.) - Juntou

se aos "comandos", na área do
Oriente Médio, o capitão Ran
dolph Churchill, filho do Pri
meiro-Ministro do Império Bri
tânico.

O capitão Randolph Chur
chill tem 32 anos de idade e se

acha, há muito, no Oriente Mé
dio, em intenso treinamento.
Foi membro do famoso "regi
mento dos hussards" e ocupou
posto no estado-maior, nesta
capital, com a patente provisó
ria de major, até recentemen·
te.

Acaba de saír o n. 15, corres
pondente a abril findo, do "Bo
letim do Conselho Federal de
Comércio Exterior", revista de
assuntos econômicos.

Os homens dos "Comandos" britânicos quando, protegidos por
nuvens de fumaça, lutavam em Narvique, contra os alemães, de
casa em casa. Auxiliados pelas unidades da Home Fleet e pelos
bombardeiros da RAF, que reduziram ao silêncio as baterias cos
teiras nazistas, e ajudados pelas tropas norueguesas, os "Coman
(los" destruiram 15.650 toneladas .:0 navegação inimiga, uma es

tação de rádio, depósitos de combustível, armazens militares e

iiepositos de munições. Toda-a guarnição alemã dos pontos ata
cados teve os seus homens exterminados ou aprisionados pelos

ingleses. (Foto da British News seroice, para "O Estado").

O Departamento Estadual de
Estatística, órgão administra
tivo, que tantas publícações
úteis tem dado à publicidade,
versando sempre sôbre assun
tos de sumo interêsse para nos
so Estado, acaba de publicar
mais um número (43) de seu

interessante "Serviços de In
formações" .

te, as lanchas blindadas britânicas
.Iesernpenharam com brilho a no
Vil a:;-:�() de manobra de uesernbar
que, regressando ao ponto de par
lida coru louros colhidos a mais
e tendo deixado na mente sobre-

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, estaduais e munici
pais: Procure a Organização
Comercial Catarinense,Questão de lempo a guerra entre

a Rússia e o JapãoWashington, 4 (u. P.) - O M'f
. prolongaria por tempo indetermi-

I G hi Ghihfei am estou, a seguir, que os
d"genera enus Ia I ei, mem- li d d

.

b na o .

b d
. -

ilit h' a Ia os evem contmuar com a�
ro a rmssao mr I ar c mesa, -' eh

.

4 (U P) S
. tendo o 1apao, com todas as ener- unquim, ..

- e-

opma que o estalar da guerra en- I ' �. d
.

f
- -

f'
R,' 1

- " gias, e a este respeito acrescen- gun o in ormaçoes nao con ir-
tre a ussia e o apao e somente

t
. "N- d d h madas, que chegaram a esta ca-

_ ou- ao evemos, e nen u- �

questao de tempo. No que se re-
ma maneira, permitir que as na- pital, foi bombardeada a cidade

fere aos propósitos aliados de ções do "Eixo" explorem as de Anganchi, no norte da Man
derrotar, primeiro, a Alemanha e, chúria. Esta região está sob o

'd l-o citad mi conquistas que J' á fizeram. O la- dem segui a, o apao, o -

omínio dos japoneses, encon-
Íit h'

� 'f t "S pão obteve enormes recursos deI ar c mes maru es ou: - e- trando-se próximo da fronteira
ria muito bom derrotar, primeiro, borracha, petróleo, açúcar, arroz

a Alemanha, sempre que sua e outros produtos. Se se lhe der
derrota seja absolutamente certa; tempo de consolidar essas conquis
porém, que sucederia se isso não tas, êle se. tornaria inexpugnável
se pudesse realizar?" e, então, a guerra do Pacífico se

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

siberiana.
E_tA_ trUte, ..e. amlr T
TeD. bI'OJaq1lite? E_U. tIO. t....e?
a lei de N0••0 8e:nltol'1
86 te Rlva o CONTBA.T08S••

Não se entendem
I alemães e itatianos

Genebra, 4 (Reuters) - Noticias
aqui recebidas adiantam que se

estão tornando cada vez mais fre
quentes os atri tos entre soldados
italianos e tropas alemãs que se

encontram na Itália. Assim, sabe-se
que em Genova, no dia 25 de abril
p. p, ,cinco soldados da Wermacht
foram mor los e outros 11 ficaram
seriamente feridos, em ccnsequêu
cia de um dêsses encontros.

Cabelos brancos 1
llIARAVILHOSA!

LOÇÃO

•

crime Hitler
•

vai COIIleterMaisurn
LiNDRES, 4 (UNITED) �- EM EDITORIAL, o "NEW CHRONICLE" DECLARA QUE "OS

ALEMÃ�S COMEÇARAO A USAR,-AGORA, GASES \fENENOSOS CONTRA A INGLATERRA,
ASSEGURANDO QUE ESSA É A ÚLTIMA INTERPRETAÇÃO DO DISCURSO DE HITLER, PE.

LOS CiRCULOS .ALIADOlS E NEUTROS. "IL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VLlBUUO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela .Uníveraídade de

Genebra [Suíça)
Com prãttoa n08 hospitais europeu!
Olíníea médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Pauto Tavares

Curso de Badlotogía Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Camoanarlo
5110 Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clín ica

Rua Fernando Machado, fi
Telefone 1.195

fLORIANOPOLIS

No intervalo da partida, Léa sente-se
desfalecer com uma terrivel nevralgia.
Pedro, seu noivo, aproxima-se ansioso
para saber o que a aflige.

- Ofereço estes dois comprimidos de
Melhorai à garota mais linda do mundo,
para que ganhe o campeonato ...
- Deixe de brincadeiras, Pedro ...
sinto-me tão mal! ...

MEDICO
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

SEJA PREVIDENTE:
T'e n h a sempre
à mão alguns
comprimidos de

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
I Ginecológica da Facul

dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Tr ajano, 55.

DR. RICAR])ü
GOTTSMANN�
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreute r)

Espedali�ta em Cirurgia
Geral

Alta c)irurgia, gyne co lo
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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia ii rua Esteves

I Junior 20., Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNJC�
MEDICA

CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

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

M�s

,

E a garota mais linda do mundo, pron
tamente aliviada, está dando golpes tão
violentos que fazem tremer a adversá
ria. Com o auxílio de Melhoral ela
obtem, finalmente, a desejada vitória.

para combater suas dores de cabeça,
resfriados e outras indisposições se

melhantes. Melhorai corta a dõr e

baixa a febre.

On�e está a esqua�ra �e Mussolini 1
Nova Iorque, (Por Jay Launer,

I
nados a localizar os navios l!1ImI-

Serviço especial da Inter-Amer ica- se completamente perdido. gos e a dirigir, de noite, o fogo dos
na) - Enquanto a atenção mun- A 28 de maio de 1941, no cabo canhões.
dial se concentra nas batalhas do de Matapan, no sul da Grecia, deu- COURAÇADOS EM CONSTRUÇÃO
Pacífico e da Rússia, os ingleses se outro exemplo da incorupetên- Para compensar suas grandes
vão destruindo a esquadra itaha- ela fascista. Parte da esquadra ita- perdas, os talianos estão construin
na, lenta mas sistematicamente, liana foi provocada para um com- do febrilmente uma série de na

embora as suas forcas estejam em bate noturno, e, devido à sua inex- vios, entre os quais figuram: os

inferioridade numérica. A Armada per iência nessa classe de luta e à couraçados "Imper.io" e "Roma",
Br i tônica tem causado grandes es- falla de proteção aérea, os ítalia- de 35.000 toneladas cada, de uma

tragos na frola italiana, que está nos perderam três dos seus cruza- blindagem um tanto mais grossa
hoje reduzida a pouco mais de me- dores de grossa blindagem de que a dos outros navios de guerra

í

ade das unidades com que conta- classe "Zara" e três rios seus mo- italianos; doze pequenos cruzado
va quando da abertura das hosti- rlernissimos destroyers. l� provavel res de exploração com uma veloci
Ií dades. A-pesar dessas perdas, os que, naquela ação, também tives- dade de 41 nós, e dois cruzadores
italianos ainda teem forças sup e- se sido perdido um cruzador li- de 8.500 tonelaclas, da classe do
ri ores, em número, às da Esqua- geiro. O couraçado "Litlori.o" fi-. "Ciano". Não parece, no entanto,
dra Inglesa do Mediterr-âneo, cou. (_la mesma forma gravemente provavel que os dois últimos pos-
Sob a égide fascista, Mussolini danificado. sam estar construidos antes de

construiu illna importante esqun- A série ele desastres navais que dezembro de 1943.
eira, de que sempre se vangloriou. a Itália tem sofrido deve-se, em Admitem-se sérias dúvidas de
O poder naval era a sua paixão grande pa�te, ao_ trei!lam�nto. erra- que a Itália fascisla possa ernpre
em unidades novas e esplendidas, rio das tnpulaçoes, a teimosia do ender por agora outras constru
c, sobretudo, velozes. Esqueceu-se, Mussolini em querer d ir igi r sem- ções navais de importância. A Itá
porém, de que o poderio naval pre as operações navais desde Ro- lia, país pobre em recursos natu
não consiste apenas em navios, ma, e a falta de estrategistas com- rais, carece cios materiais necessá
mas também num pessoal ef'icicn- petentes no Ministério da Marinha, rios, tais como borracha, estanho,
te, muito bem instruido e treina- que está dirigido pelos camisas n iquel e chapas de blindagem. Por
do, dotado de um moral elevado pretas. outra- parte, seu poderio industrial,
l! de um competente comando na- A inconcebível incompetência que agora está no máximo da sua
v al. naval elos italianos está eloquente- capacidade, é o menor entre as

Em junho de 1940, 'I frota de mente demonstrada na "Guerra no potências navais do mundo.
«embate italiana era constituida Ar", de David Garnett, onde o au- Porque será que Mussolini que
pelas seguintes unidades: dois no- tor no�, diz que, a 9 .de _julho de pode lançar cinco grandes c'oura
vos couracad os ele 35.00G toneladas 1940, os aviadores italianos to- çados de combate contra os dois
lla classe" "Littorio " quatro de ruararn por engano o encouraçado ou três que os ingleses teem no

�j.552 toneladas, d� eonstrucào italiano . "Cesar" pelo in g lês Mediterrâneo, não envia tudo o que
menos recente, mas modernixados, "Hood". O navio sofreu danos tão lhe resta da sua Esquadra contra
por-tencentes à classe "Cesar " (Um i�11portantes que lhe foi mui.to di- a fro,ta. brit�nica do ,Mediterrâneo,
deles foi afundado) e de um cou- f'icil chegar a Genova. DepOIS da- que e iníeríor em numero? Cabe
racado de defesa costeira, de 9.:jOO quele incidente, as relações entre pensar que Mussolini, que talvez
toneladas, o "San Giorgio", que o pes�oal naval e os eleme�tos da acredite na p�sse de Malta e Gi
também foi afundado. Tinha além aviaçao tornaram-se muito ten- braltar pelo EIXO, tenha receio de
disso, 21 cruzadores: sete 1;10der- sas".. perder seus couraçados antes de
nos, com canhões de 8 polegadas, Outro ca.so ll1�eressante, e que consuma,da essa empresa. Mas ca

quatro deles dr- classe "Zarra", merece registro, e que durante to- b.e também pensar na falta de con

que, na época em que foram lança- elas as operayo;es. do ano passado, fiança que ha. 111111tO lhe inspira o

dos ao mar eram os melhores a Armada Britânica, nos combates seu arrugo HItler. Caso o "Fueh
blindados do 'mundo. Destes ,já não �ol':lr�os com a italiana, sempre rer': trit�nfasse nesta guerra, a

existe nenhum. Doze cruzadores infligiu a esta grandes danos sem Itália tena na verdade razões bem
n;odernos, com canhões de 6 pele- sofr_er perdas. O êxito dessas ope- justificadas para c�nservar in
gadas, os mais rápidos do mundo, raçoes. deve-se, decerto, ao us!1 t�cta, a sua esquadra do Mediter
capazes de fazer velocidades de pelos ingleses de aparelhos destí- raneo.

40 nós; e dois coloniais, de cons
trucão mais antiga.
Até hoje, os ingleses já destruí

ram 10 destes 21 cruzadores, e ou
tros lrês provaveis. A. frota italia
na está agora, pois, reduzida a 11
cruzadores, e talvez mesmo a 8.
A Itália tinha, além disso, G7

destroyers dos quais apenas restam
39, e 59 torpedeiros, dos quais per-
deu 18.
Além destes navios de superfí

cie, a esquadra italiana possuía
uma poderosa frota de 115 subma
rinos; destes, somente 7 eram de
construção antiga. Até hoje, fo
ram destruidos e capturados 25,
ou talvez 35 destes barcos. Por úl
timo, não se deve esquecer os
cem, ou talvez mais, pequenos e rá
pidos torpedeiros "M. A. S.", como
lhes chamam os italianos.
Esta foi a esquadra construída

pela Itália para desafiar o Leão
Britânico no Mediterrâneo.

Os técnicos de Mussolini muni
ram todos os seus encouracados e

cruzadores, salvo os 4 de tipo "Za-
ra", de uma blindagem de pouca
espessura, a-fim-de conseguirem
uma velocidade superior à das
unidades de guerra britânicas, que
teem melhor blindagem, mas me
nor velocidade.

JOGANDO ÀS ESCONDIDAS
Desde que a Itália entrou na

guerra, os navios de Mussolini
teem andado a jogar as escondi
das com a Esquadra Britânica do
"Mare Nostrum". Durante esse
tempo, sofreram dois grandes de
sastres navais e outros de menor

importância. Todos êles se p!)
dem atribuir à incompetência dos
comandos e das tripulações e aos
graves erros cometidos na cons
trucão dos navios.
Â 11 de novembro de 1940, o aI·

111irante Cunningham, comandante
(1:1 frola inglesa do Mediterraneo,
cai II de SUl'presa sôbre as unidades
l1arvais italianas concentradas em
Taranto. Os aviões torpecleÍros,
saindo dos porta-aviões "lllus-
trious" o "EagIe" inutilizaram
três couraçados, um da classe "Lít
torio" e outros dois da classe "Ce
sar". Um dos últimos c(.nsidcra·

�----..---- ----

Crédito Mútuo Predial
I

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

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

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

clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

I

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES - médico especieliste em

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

Consultas diariamente Pe�a manhã: das �O ás 12 horas
a tarde: das 15 as 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

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

I

Attende a ch'amados
14

Ora. Josephi:IiJ S<hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (seb.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Narlz-Garganta-Cabeça-Pescoço
.

Dr. ARMINIO TAVARES
_ (Assistente do prof. ôanson)

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

I con,ult�:. RU�:�:;-:����R�:nCI'
1456

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviçus 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.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

Dr. MARIO WENOHAUSEN - t�g���a��o ����
de Medicina da Universidade do Brasil)

. Ex-interno do Serviço de Clinica Médica dO Professor Osvaldo Oliveira e
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426

I Residencia: 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

Foi entregue aos prestamista Maria Adélía de
SOUZll, 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.

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

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

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

o

tas das 17 às 19 horas Mais
4 DE MAIO

um formidável SOrteio realizará 8 Crédito Mú
tuo Predial, no dia 4 de MAIO (2aJeira),

com prêmios no valor de

6:250$000

Dr. AUGUSTO DE PAULA
Diretor do Hospital de Caridade

Cirurgia geral - Doenças de senhoras - Diatermia
Infra-vermelho e Ultra-violeta.

Rua Vitor Meireles, 26. Fone 1405. - Das 17 horas em diante.

Não vacile adquira já a sua caderneta na sede da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto na 13.

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

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1.$00
.

Não vacile, adquira já a sua ca�srneta
na Crédito Mútuo Predial, á rua
Visconde de ouro Preto, 13

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma oportunidade que talvez não volte!
". �s pechinchas 1da grande venda especial da CASA DAURAA mTlsdempolgante e sensacional oferta de tecidos de algodão e sedas, dos melhores fabricantes, por preços arrebatadores.

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

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

SEDAS
Seda Laqué
Tafetaline de seda, em todas as côres
Seda Granité
Lingerie cI bolas, art. bom
Seda Petít- pois, art. bom
seda e .lã, largo 0,90
GabardIne de seda
Seda-givré, art. pesado
Seda Irlzotíue C[ lã
Linger1e estampado, art. lavavel
Linger!e Iiso , art. bom
Frizotine superior
Lumiér em todas as côres, larg. 0,90Seda PI camisa, art. bom
Seda granité CI lã
Seda branca natural PI camisa, Iarg, 0,95Fustão de seda
Tafetá xadrez
Tafetá moiré, art. fino

ARTIGOS DIVERSOS
Lã fina PI vestido
Cacbá cI pelúcia (Reclame)Cachá xadrez, typo de lã
Pelucía lisa. art. bom
Ca chá cI flanela, art. superior
Pelucia PI kimone. art bom
Pelucia PI pyjarna
Linho e seda xadrez PI saia
Cachá xadrez, superior
Fustã.o estampado
Linho estampado, art. superior
Linho estampado, art. fino
Linho CI bola
Linom estampado
Línorn líso
Luizine typo Inglesa
Chitão
Chitão granité, larg 0,80
Crepon PI kimono, largo o.So
Chítão cI bonecos, art, bom
Opala lisa
Opala larg 0,80
Opala typo Suísaa

Opala estampada
mt. 4$000 Tricoline PI pyjama

» 5$000 Tricollne xadrez e listado PI camisa
» 6$500 Tricoline de algodão
» 8$500 Zeíír superior
» 10$000 Fustão pelucia, art. bom
» 18$000 Merinó �preto, largo 080
» 10$500 Crepe preto de algodão
» 11$000 Brim infantil
» t 3$000 Cubano
» 8$000 Tecido PI colchão, largo 1,40
lO 8$000 Tecido PI colchão, largo 0,80
» 8$500 Tecido PI colchão
_ 12$000 Tecido cordonê PI cuéca
'li 10$000 I Tecido PI cortina, larg 1,30
» 9$500 Tecido PI cortina, largo 080
» 16$000 Toalhas lisas PI rosto
lO 1 0$000 Toalhas PI rosto de 3$, 4$,
» 8$000 Toalhas Alagoanas PI banho,
» 12$GOO Toalhas Alagoanas PI banho, tam. grande

Toalhas brancas lisas PI banho
mt. 18$000 Filó PI mosquiteiro, largo 4,50

» 2$800 Casemíras PI ternos, lindos desenhos
lO 5$000 MESA E QUARTO
» 2$500 Atos Ih8 do branco e de cores, largo 1,40. mt.
lO 4$500 Cretone de cor, largura 2 metros »

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

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

lO 14$000 Cretone branco typo linho, largura 2 metros »

'li 5$[)oo! Cretone branco typo linho, largura 1,40 »

» 4$500 Cretone Royal, largura 2.20 »

» 3$800 Cretone Royal, largura 2 metros »

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

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

» 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro »

» 2$000 Cobertores xadrez PI casal »

» 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro »

» 4$500 Cobertores dezenhados PI casal »

'li 5$800 Cobertores dezenhados PT solteiro »

» 4$000 Cobertores PI bebê de 7$ e
» 2$200 Colcha de veludo PI casal (s ó este mês) uma
» 3$000 Colcha de Iustão PI casal »
» 3$800 Colcha de Iustão PI solteiro 'li

Colcha branca PI solteiro 'li 11$500
Colcha ..reclame » 8$000
Guardanapo PI jantar duzia 1�$000
Guarnições pintadas PI chá uma 33$000

» PI jantar 140X140 »18$000
» PI jantar 140X140 » 20$000
» PI jantar 140x180 » 24$000
'li PI jantar 140x230 e 1 dz. de guardo 'li 32$000
» Xadrez escuro PI chá » 24$000

Tapete de veludo PI quarto 'li 2-1$000
Jogo de renda PI quarto (7 peças) um 33$000

.\1ALHAS, ARMARINHOS E ARTIGO PARA HOMENS:
Sobretudo, todo forrado a seda um 150$000
Sombrinha de trlcol. ct cabo comprido uma 22$000
Idem de tric. cI cabo comprido PI mocinha » 16$000
Sombrinha de seda e linho, art. resistente 25$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 'li 14$000
Pulover cI feixo e manga PI homem » 25$000
Pulover ct íeíxo e manga PI homem • 20$000
Coletes de malha cl manga . »20$000
Blusas de malha PI senhora uma 20$000
Blusas -de malha PI senhora » 15$000
Pulover listado PI homem um 12$000
Pulover sem manga PI homem » 15$000
Puloversínho PI rapaz » 12$000
Pulover de pura lã PI homem, de õO$, 35$ e 45$000
Capas felpudas PI criança uma 1'5$000
Capas lisas PI criança :& 10$000
Pasta Kolinos » 3$300
Sabonete Lifebuoy um 1 $500
Leite de Colonia 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 ) $500
Babadores de 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

Contraste significativoQu;em contnontar os .díscursos recentemente proferidos
pelos srs. Roosevelt e Hitler não póde deixar de ficar magni
ficamente impressionado com a orientação confiante e segu
ra do primeiro, formando vivo antagonismo com as tiradas
plenas de desespero e onde já repontam lame�taç<?es do c�e
fe nazista. O discurso do sr. Roosevelt encoraja. E um apelo
para que o seu povo, desenvolvendo a produção de guerra, fa
cilite a vitória, que já se prenuncia como certa. Enquanto risto, o sr. Hitler ameaça, deblatera desesperadamente e suas

palavras ressumbram de ráiva e já contêem os augúrios ela Jderrota, o que se evid�ncia ao verif!car-se que a sua revolta

já se estende ao próprio povo alemao.
.

Anunciando aci mundo que, em escala grandiosa, a pro
dução bélica se vai intensificando nos Estados "?ni.dos, o .sr.
Roosevelt conseguiu, através de sua palavra cnergrca e sm

cera, reforçar o grande otimismo e as crescentes. esperanças
que povos livres e oprimidos, igualmente, depositam na VI

tória da democracia. Daí, verificar-se que nao somente nos

campos de batalha vão-se fixando �s triunfos �os Aliados,
como também no contraste da confiança e seremdade que se

evidenciam nas palavras do presidente dos Est�dos Unidos
em relação ao desespero, a ráiva e as lam:ntaçoes que ca

racterizam, assinaladamente, a última oraçao do maioral elo

Reich.

Recebemos mais de 10,000 metros de retalhos de pelúcia estampada, que estamos vendendo durante êste mês â titulo de reclame. Recehemos mllhares 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 D .\URA, 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.

êccnomlse, comp�ando na (ASA DAURA, à rua Felipe Schmidt, 19

( "Correio da Manhã.")
a·.' *_."iiI- wSriJ1.'ZREliJ-M' 1I""i5i1lli!iil__iiiiIIl_mtrt_�&��

CURSO DE GUARDA-LIVAO EM SUA CASA:
(Por correspondência) ..

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. t>�ecI8o de agentes e re·

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

• iiWP IIJW'MtC��'�

A· próxima of�nsiva a.lemãBerna, 29 (R.) - A posslbIlldade de uma IPrfo�Im� ���rsiva alemã em outra frente que não a orienta, 01 a mI 1 a

ontem em entrevista à imprensa, por um porta-voz d� alto

d lema-o - informa o correspondente em BerlIm do
coman o a .

d' t d
-

jornal "La Suis se ». O porta-voz, ao respon er a pergur: � 0

um jornalista neutro, sôbre a possibilidade de que aprOXIma

ofensiva alemã não será desfechada a le�t�l?da dEurdopa f
ou s.e

,

d' d d' se' "Existem várias posslbII a es e o enSI-
sera a la a, IS .

1- d W·
va». Acrescentou o porta-voz que falava nos sa oes e. 1-

lhelmstrasse: "Todavia, não se deve esquecer. qU8 HItler,
em seu discurso de domingo passad�, se re�erIU exp;essa-

f nSI'va a leste e insistIU especIalmente sobre o
mente a uma o e "

»

fato de que a decisão da guerra sera naquela frente .

Pes�oas caPE:lzes
Im ortantlcompanhia com. matriz em S. Paulo. aceita

re res�ntante''l em toda e q!..alquer parte do país, podendoP
'd �\s distritos vila!l fazendas ou nucleos colo

ser em Cl a "' '.'. . .

niais, para tl11balhar em negocIO orlgmal, lucratIVO, hones

to e facil. Admitimos tanto srs. como moças capazes .. Re

muneração ótima para cargo de fpturo. Escreva pedllld�
esclarecimentos â CAIXA ló�6,-SAO PAULO.

eólicos
das crianças
* Quando seusfiihinhos

tiverem cólicas, evite
purgantes violentos e noci
vos. Dê-lhes o Leite deMag
nesia de Phillips, de efeito
suave. Ê um laxativo brando
IDas eficiente, que neutra

liza os ácidos do estômago,
estimula a digestão e auxilia
a descarga .do organismo. O
Leite deMagnesia dePhillip8
é indicado para os delicado•.
órgãos infantis.

VrNDE-SE por mo.ti-.Li vo de via-

gem, uma mobília de sala de
visita (imbúia R. Negrinho) com
posta de 1 sofá, 2 poltronas,

12_
cadeiras requenas, 1 mesa e

2 colunas; 1 motor de máquina
de costura marca "Pfaff" não

------------------------, usado. A tratar à sua Curiti-
banos n.O 14. .5 vs.-l

5vs 3

» 4$000
ii) 4$000
.. 4$000
» 3$200
J) 2$500
» 4$500
» 4$800
.. 4$500
li 2$800
ii) 2$�00
» 5$000
» 3$500
» 2$500
» 3$�00
II 8$000
.. 7$500

uma 2$000
e 5$000

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

corte 90$000

---�._----�

DESPERTE A BILIS
, DO SEU FIGADO

Tambem em
forma de
comprimidos
sob o nome
MILMA

5$500
9$000
6$500
8$500
8$000
6$000
12$000
11$000
1&$000
52$000
27$000
24$000
19$500
16$000
20$500
17$000
9$000
27$000
21$000
16$000

Sem Calomelanos- E Saltará da Cama
Disposto Para Tudo

8ea ligado deve derramar. diariamente,
110 estomago, um litro de bilis. Se a bilis não
eorre livremente, 08 alime ...rtos não são
digeridos e apodrecem, Os gazes incham o
estcmago, Sobrevém a prisão de ventre,
Vaca sen'"e-se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é ummarbyrfo,
Uma Bimpl� evacuação não tocará a

eausa, Nada ha como as famosas Píllulas
CARTERS para o Figado. para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílís, e voe" sente-se disposto para tudo.
Não causam damno ; são suaves e contudo
.io maravilhosas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para O Figado. Não aecelta imita�
l'.� 3$000

Auxiliar de Escritório
Precisa-se de um, solteiro,

com bôa caligrafia, pr1tica
de dactilografia e noções de
escrituração. para escritório
de pouco movimento. Condi
ções e referências em carta
end. a esta redação parA: AU
XILIAR DE ESCRITÓRIO,
indicando enderpço.
278
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Companhia c Aliança �a Baia»

GUILHERME SPECK e
SENHORA

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

mento com o sr. JACY
MATTOS ARtAS.

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

posta). lOvs-6

Fundada em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo9

, Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de • 54.700:000$0(')0
Responsabilidades assum idas, II ;1.929.719:000$000
Receita II 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro II 85.964:965$032
Sinistros pagos II 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) II 22 354:000$000

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

BILMAR e JACY
apresentam-se noivos.
Fpolis., 22-1t-19ft2.

276 5 v.-5

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.
N 39RUA FELIPE SCHMIDT

Caixa postal /()- TeleohoneI083-End. relo cALL/ANÇA»

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

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

Fábrica «Nascimento» S_ Paulo
Representante para· Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGEA
Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. G.Clarno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.'-68.

*"

• Vende-se ou aluga-se�'

� I � i �� IIpodia nos ajudar, Através dêssc ilus-Itre "falangista" podiamos pedir ao
sr. Hitler uma cópia verdadeira do neiro, e institua uma

regulamento dos campos de con- PENSÃO VITALICIA
centração existentes na Alemanha.
Organizariamos nessa base os nos
sos campos de concentração para
os prisioneiros alemães, seguindo
à risca as suas instruções a respei
to de trabalhos forçados, métodos
de interrogatório, disciplina e cas

tigos disciplinadores, horário e ali
mentação. Assim tratados, não hã
dúvida que os nazistas presos no
Brasil se sentiriam, como se diz
vulgarmente, "em casa".
Mas há uma objeção. Pode-se di

zer que aqui se trata de prisão de
estrangeiros e não de nacionais.
Bem. Poderiamos nesse caso pedir
à Gestapo instruções detalhadas sô-
bre sua maneira de agir com estran
geiros - suponhamos com í'rance
ses ou jugoslavos. Quanto à ques
tão da alimentação creio que devia
mos ser liberais. O que come, hoje,
UIll alemão livre da classe média?
Mandem-nos o "menú" diário e o
i nstituir'emos na Ilha das Flores.

Se há qualquer coisa que repugna
profundamente ao autor dêste arLi
go é o mau tratamento a um preso
- seja êle quem for, tenha feito o

que tiver. Se o govêrno de Berlim
reclama, devemos fazer o possível
para atende-lo. Afinal os homens
do govêrno de Berlim (isso devemos
reconhecer) possuem mais prática Os filhos, nora, genros e netos, ain-
da que nós em matéria de pris io.
Eles conseguiram transformar a da acabrunhados com o passamento de
Alemanha e quase toda a Europa em sua mãe, sogra, e avó Da. Marietta
um campo de concentração. Podem, Daminelli, vêm publicamente agradecer
portanto, nos dar aulas. Sim, deve-

a todos os que os confortaram, no doloroso transe por
mos fazer pedido à Gestapo. Man-
de-nos, por finesa, instruções deta- que acabam de passar, enviando corôas, e telegramas, e

lhadas sôbre a maneira peia qual especialmente aos abalizados clínicos drs. Joaquim Ma·
são tratados na Alemanha os €S- deira Neves e Artur Pereira de Oliveira, pelos esforços
trangeiros que conspiram contra o I t' t O t

.

govêrno do sr. Hitler, Nós somos que empregaram para sa var a ex ln a. u roasrrn cori-

um povo muito atrazado e não as- vidam aos parentes e amigos para comparecerem à mis
similamos ainda o alto espirito hu- 50 de 7° dia, que será celebrada no altar-mór da Igreja
manitário do nazismo, que inspira de São Francisco, na próxima terça-feira, dia 5, às 7

�ÔaP�,���;â�, d��·el��sB. i�Iaip��J� horas da manhã. Antecipam os seus agradeci.mentos aos

dendo... _ que assistirem a êsse ato de riosan Santa Religião.

Rio (De Ruben Braga, Copyright
da Inter-americana) - Pela im
prensa e pelo rádio o govêrno de
Berlim está distribuindo lições de
'humanidade e delicadeza. Os bene
méritos senhores que integram a

quele govêrno pacífico e suave es

tão se queixando do tratamento dis
pensado, pelas autoridades brasilei
ras, aos nazistas aqui residentes.

Os simpáticos e inofensivos cava

lheiros recolhidos ao Presídio da
Ilha das Flores estariam sendo tra
tados de maneira pouco hospitalei
ra. Francamente não sei se isso é
exato. Diz um jornal que a comida é
hôa, havendo, inclusive, grandes
macarronadas aos domingos. E
mesmo assegura que nas refeições
é servido "filet". Avança, ainda,
que, a pedido dos presos, -Ihes foram
fornecidas rêdes para as horas de
sesta. Não há trabalho c a maior
parte do tempo é vivida ao ar livre,
Não estive na Ilha das Flores e

não posso confirmar essas alega
ções. Por outro lado não ouvi qual
quer afirfnação em contrário. Não
colhi, no Rio, o menor murmurio
sôbre qualquer espécie de mau tra
ta infligido a qualquer um dêsses
presos. E, francamente, não pos
so imaginar de que maneira a agên
cia alemã DNB, :tá em Berlim, pos
sa ter recebido as informações em

que baseia os seus humanitários
proteslos. A DNB diz que "os esfor
ços do embaixador da Espanha não
tiveram até agora sucesso". Não sei
quais possam ter sido êsses esfor
ços. Terá sido o embaixador do ge
neral Franco o informante de Ber
lim? Se não foi êle, quem foi? E, a

propósito, quem foi que orientou
os submarinos alemães que um dia
dêstes afundaram três navios ao

largo da costa do Ceará? Quem foi
que apontou aos torpedos de Hitler
os barcos em que viajavam para os
Estados Unidos os marujos brasileí
ros que hoje estão mortos no fundo
do mar?
A DNB afirma que só no Rio há

mais de 2 mil alemães presos. Não
sei se o número é exato, mas é indis
cutível que há alemães presos. É na
tural que isso aborreça profunda
mente o govêrno de Berlim, e por
dois motivos. Primeiro porque.
'prendendo êsses homens, o govêruo
do Brasil evita ou pelo menos di
ficulta a deflagração de um golpe
nazista dentro do Brasil, semelhan
te aquele feito de acôrdo com os ÍiI"
tegralistas e que culminou no assal
to ao Palácio Guanabara, em maio
de 1938. E isso é aborrecido. Com a

experiência daquele golpe os ale
mães teriam possibilidade, agora, de
selecionar' melhor os "camisas ver

des", evitando a entrega de certas
missões de responsabilidades a ra

pazes histéricos e medrosos. Pode
ria organizar um "putch" com mais
-perf'eiçâo técnica. Nestes últimos
tempos em vários países da Europa
a técnica alemã se apurou de ma
neira admiravel, e as manobras da
quinta-coluna se tornaram mais rá
pidas e eficientes. Não acredito que
as prisões já efetuadas tenham desa
nimado definitivamente os senho
res de Berlim. Vozes de maior res

ponsabilidade no govêrno afirmam
que o perigo não passou. Integralis
tas, nazis tas, faseistas e imperialis
tas japoneses continuam trabalhan
do para entregar o Brasil ao domí
nio do Eixo. Ora, essas prisões sem

pre atrapalham. E Berlim se abor
rece. Outra grande razão dêsse
aborrecimento está no fato de ....
2,000 alemães terem sido presos pe
los policiais brasileiros. Prender
alemães devia ser, sem dúvida, um
privilégio da Gestapo. Os milhões
de alemães que, dentro ou fora das
cadeias e dos campos de concentra
ção, estão presos na Alemanha não
penalisam a DNB. Certamente êles
são mais bem tratados, A Gestapo,
sem dúvida, é uma instituição de
caridade que mantém estabeleci
mentos confortá veis para tratamen
to de pessôas nervosas.
Acredilo que o govêrno do Brasil

deve ser moderado nessas questões.
Se o tratamento dispensado aos ale
mães na Ilha das Flores não agrada
a Berlim, seria fácil tomar uma pro
vidência. E o embaixador espanhol

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 rr." 15, Rio de Ja-

A casa sita à rua Frei Ca
neca n.á 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

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

outra

Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

para os seus herdeiros,
cssequro.ndo-Ihes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

Catarina; O.ABRAHAM,
rua Cons. Mafra, 9.
Diariamente, das 8 às

II horas. Aos sábados,
das 14 às 17 horas.

........., _
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repressão contra a quinta-coluna
nos Estados Unidos

Senhora ! Para as suas 80

I brern esas prefira o I UDl�
__..... �--�_-: MEDE1ROS. S'lbôres delicio

30 v. alto - 2 sos e diferentes.

APROVADOS PELO O'N'S'P' soa N.Ij! 569 DE 1931;1

les prolongando as atividades do
mesmo, anunciou que tinham sido
iniciadas as investigações sôbre as
atividades da Falange Espanhola
cm Porto Rico, bem como suas ra
mificacões na América Central e
do Su( As pesquisas sôbre as ativi
dades falangistas, foram decididas
como resultado da informacão a

presentada ao Comité por um de
seus membros, o representante
que realizou um estudo pessoal do
Parnell Thomas, de New Jersey,
movimento falangista nos paises
latino-americanos.
Em suas amplas investigações

dos Estados Unidos, o Comité Dí es
obteve depoimentos de testemu
nhas representativas de vários ma
tizes políticos. Durante as investi
gações relativas às organizações
fascistas, Fritz Kuhn, Iider do
atualmente extinto Bund Germano
Americano, e William Dudley Pel
Iey, organizador da Legião dos
Camisas Prateadas, tiveram suas
atividades expostas ao público.
Kuhn e Pelley foram subsequen

temente condenados respectiva
menle por fraude e roubo, em vir
tude das provas colhidas pelo Fe
deral Bureau of Investigation, ra
mo do Departamento de Jusliça.

Agradecimento e Missa

COMPRA-SE

Washinzton abril - (Serviço
especial tla I;ller-Americana)
A Câmara dos Representanles re

solveu prolongar a vida do Comi
lé de Investigações das Atividades
Anti-Americanas, o que demonstra
cabalmente a determinacão dos
poderes executivo e legislativo de
expor e punir todas as atividades
subversivas e organizações de
quinta-colunas que possam tentar
interferir no esforço de guerra na

cional.
O Comité Dies - como é conhe

cida a comissão ele inquérito em

questão - tem-se ocupado em in
vestigar as atividades subversivas
c .anti-americanas dentro dos Esta
dos Unidos desde há 4 anos. Essas
investigações teern atraido muita
atenção, e fornecido valiosas infor
mações ao Departamento de Justi
ça sôbre as atividades dos agen
les inimigos e quinta-colunas. Des
de que os Estado Unidos começa
ram a participar ativamente no
conflito atual, os trabalhos dêsse
Comité se revestiram de uma im
portância acentuadamente maior.

O sr. Martin Dies, presidente do
referido Comité, logo depois da vo

tação da Câmara dos Hepresentan-

ACIDO URICO
Um compêndio de" Física e

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

ta redação. 5 vS.·4

v. 8. procura representções 1
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de ft5

anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

Ofertas

Organizacão
de vendas
da Fábrica

à Caixa 3097, São Paulo

Dôres"nos Musculos e nas Juntas Provam a

Acção Deficiente dos Rins.

OFA

passos
•

mais •••

A causa fundamental do rheumatismo en

contra-se na falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins. Estes, que devem
eliminar todos os traços de substancias toxicas
ou impurezas do organismo, estão permittindo
que um excesso de acido urico se accurnule e

penetre em todo o organismo.
Este acido urico rapidamente forma Cl'ylltaes

agudos, á semelhança de agulhas, que se

alojam nas articulações, causando a sua

inflammação e rigidez e as cruciantes dôres
do rheumatismo. O tratamento apropriado
deve fazer voltar os rins ao seu estado normal,
afim de poder ser filtrado o acido urico. É
por isso que as Pilulas De Witt con

seguem dar allivio permanente nos mais
rebeldes casos de rheumatismo.
As Pílulas De Witt actuam directa

mente sobre os rins, devolvendo-lhes
a sua acção natur�1 de filtros das im
purezas do orgamsmo,
Terá V. S. provas visiveis dessa acção

salutar dentro de 24 horas após o uso das
Pilulas De Witt. As legitimas Pilulas De
Witt para os Rins e a Bexiga acham-se á
venda em todas as pharmacias.

Uns
e comprem mais barato!

A EXPOSIt;ÃOFELIPE SCHMIDT, 3 •

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

Pilulas DEWITT

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivon - Lenços - Meias - Bolsa.
Casaquinho. - Colchas - Toalhas - Penhoais

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finalidade.
em.condições vantajosas.

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo. ftft -- A
RIO DE JANEIRO

UM i

PARA OS RINS E A BEXIGA Rua De.odoro. 33

Florianópolis

Para

10FIL
limpar metal
2 cristais

PRÁTICO e
ECONÔMICO

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, oôrés na Cintura,Disturbiol
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, para enlérmidadet

produzidas por ex�esso de ac!do urico.
.

V'-6
�W4 f'S**N* -,·en. ai #IM a

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

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hcepcke)

o 'CONTRATO�SSE'
E' DE EFFEITO SENSAC�:PNAL
,

,. al; � .....
__ gri ...,... ,.t••......... 8 : _
� saaguiIIeo - peite �.. , ....
• Ir ez talta ..,:,:::tIIe CO.�'RATostIiIl
• • ... Ei.�..al.E' •
.. lasse do. tvhen:tIIea_ t•.................
COIITItATOSSE .. �__ MGOO .........,. ...
• di'''' Te""." ouktadol� _ "'8111 -A.."

=-':I;�r:aT=':-".I=:':•• n I

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA. - Rua Tralano, 12.

O prazer da petizada,
E orgulho dos couíeítejros,
São os doces trabalhados.
Oo'o bom Fermento Medeiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� O ESTADOI/P
DUBlO :VESPERTINO

Redaçãdl� Oficinas 1. Rua
João :Pinto L 13

TeL lº·U - ex. poatall.J9

:ASSINATORAS
Na Capltah

Ane ....•..••..

Semestre •••••.

Trimestre ••••••

Hêa ••••••••••••

NO Interior.
llno ..••.••••••• 15$008
Semestre.. ••••• 10$000
Trimestre ..•••• I0$00O

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados. não serão devolvidos

A direção não se responsabí
liza pelos conceitos emitidoe

�
nos artigos aainadoe

�

-

SanguonalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauper.do.,
E.90tado., Anêmicos, Mã ••
que criam Magrol, Criançal
r.quílicu, receberão a toni·
ficação ger.1 do organilmo

com o

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

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieirà Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a preferên
ela e comunica que fechou
a Iarmàcia, deixando encaro

regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
fício do Mercado.
245 30 V.-9

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 coma o Eng. o

Edmundo Gardoli�(i, à rU8

Felipe Schmidt, n.�' 5, Caixa
Postal, 66. - Flo"ianópolis.

------1 30v.-18

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

r 4Q 4'

L�,:",_,_'_IId�para assinaluras dirigir-se unicamente aos agentes abaixo:

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55-A 2,° and, - Rio

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
\ . Limitada

Banco de Crédito PopUlar e ,Agrícola
de Santa Catarina

1······�··lIiê·�·�·�······1• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são ::
c== ICI

• encontradas nos balcões da -
• •

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

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

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

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

AVA . Gladíator 5 val v. 530$
7 valv. 59:1$, para pilhas 500$, para
acumulador 700$.

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

Moléetias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, os rins, as neírítes, areias, cólicas renais; aumenta as

urinas. 'I'íra as inchações dos pés e rosto, bídropsíes, falta de
ar, palpitações, dõres do coração, asma, bronquite asmática,
artéria-esclerose.

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

perdida pela anemIa, palidez, magreza, fastio, Iíõres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enter
mldades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use li CACTUSGENOI. especifico

contra hidropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abatí
meato das veias e artérias, bronquite asmática;

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

A08 fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas peso
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatrIza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracus,
língua suja. Para a neurastenia, o desânlmo e a dispepsia, a

convalescença é raplda.
Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, slfilis,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações. ledo
das, cancros. escrófulas, reumatismo.

único depurativo que ümpa o corpo, tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogarias de Silo Paulo e Bío.

VENDE-SE
Material para completa

instalação de luz elétrica,
sendo uma turbina «Pelton»,
dínamo, 80 mts. de canos

de ferro fundido de 6 pole
gadas e 4 metros

. de com

primento. 2 ampéres, I vol
tímetro, I regulador de en

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

primen to; 4 mancais para
transmissão, etc.etc. - In
formações na redação do
ESTADO. 15vslS

MALES DA ÉPOCA

Rua Ireleno n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlücado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENT.E A AGR1CULTORES
Emprestimos _. Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
f{epresentante da Caixa Economíca Federal para a venda

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

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

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

- melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Límítada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais, Estaduais e Muntcípats.

CAMPA'NHA DA VITORIA

AS SJ1JNHORAS DEVEM: USAR
Em sua toílette intima fomente o MEIGYPAN, de

grande poder higlenlco, contra metésuae c' n iegtoeas
auspetras, Irritações vaginais, corrimentos, molé s

tias urero-vegmaís, menltes e toda sorte de doenças
Lca:s e gremde preservaUvo. Drogerle Pacheco, Rio.

A civilização trouxe, a par de
grande benefício, também grande
prejuízo 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 pessôas aparentemente
sadias, mas com desordens do me

tabolismo celular. Para estes ca
sos basta, muitas vezes, o repouso
de algumas semanas, um regime
adequado, ou mudança de clima,
para corrigir o estado psiquico.
Casos há, entretanto, em que é su
ficiente estimuar o metabolismo ce

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

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

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

representantes

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

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

de pinho. etc.

Rua João Pinto, 34

30vs-6

VENDEM-SE

Inspetores e
Poderosa Companhia de Capitalização, Construções

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

comissões vantaj osas. Escrever urgente_para
' 'CIA

NACIONAL" - CAIXA POSTAL. 938 - SAO PAULO.
. 3v.-2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- FONE 1602 -

I
AVAí 2 X BRITÂNIA 1
Realizou-se, ontem, no gra

mado da F. C. D., o segundo
compromisso do "Britânia F.
C. ", de Curitiba, com o valo
roso "Avaí F. C.", desta capi
tal. .

Animados com o resultado do
primeiro embate, com o cam

peão catarinense, os dirigentes
do quadro curitibano provi
denciaram no sentido de con

seguir alguns reforços. Assim,
no encontro de ontem, pude
ram contar com o concurso dos
excelentes 'm-dios, Babão e Mi
ro, que se portaram magnifi
camente.
Fizeram tudo por obter me

recido triunfo; mas isso foi
lhes impossível; porque muito
embóra o "Avaí " não atuasse
em grande fórma, produziu,
evidentemente, o bastante para
a concretização da vitória.
Efetivamente, o Britânia não

possue classe excepcional, e,
por isso mesmo, não o consíde
ravamos como candidato ao tri
unfo, na tarde de ontem. Êle
pôs em ação um jôgo improví
zado, sem método e nem "cha
ve" própria, o que equivale di
zer: "fez das tripas o cora

ção".
Momentos houve de verda

deira polvorosa rente à' área
guarnecida por Adolfinho; po
rém, os bombardeadores visi
tantes são de pequena poten
cialidade.
Tanto o trio final dos visi

tantes, como, também, a linha
média (aliás, superiores à li
nha de frente) não comprome
teram o encontro, atuando
com precisão, muito especial
mente o keeper Francisquinho,
que esteve admirável na defesa
do retângulo que lhe fôra con
fiado.
Contudo, não pretendemos

argumentar que os locais a··

tuassem impecavelmente. Não.
Produziram muito pouco, não
havendo correspondido à es

pectativa. Mas, jogaram para

Livre de Censura

ganhar, conformando-se com

as situacões difíceis em que fo
ram envolvidos pelos adversá-

A's 5, 7 e 9 horas A's 7,30 horasrios.
A enorme assistência já se

sentia um tanto preocupada pe
la sorte dos locais, quando es

tes, em investida formidável
põem em perigo a área contrá
ria. A bola retorna aos pés de Com Erroll Flynn, Bette Davis

Bráulio, que, em- brilhante ar- e Olivia de Havilland

remêsso, consegue o 10 goal
avaíano e o único da fase su- Complemento nacional D.F.B
plementar.
Vindo o período complemen-

tar, aos 15 minutos de luta, L' CBráulio recebe de Felipinho o
I

__ •.

Jvr� de ensura
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!�ftl�§;��!:�;,�Ei;������1 Vida Social Excele�tç �ira d� bombardeio
tibano. Estava conquistado o ' E afladlSSlma «quinta-coluna»20 goal dos locais.
Desde então, os visitantes

organizaram admirável repre
sália, atacando forte, tendo Fa
bini decretado o goal-de-honra
dos visitantes.
A vontade de segundo empa

te reativou o espírito combati
vo dos paranàenses, que nem

siquer podiam aceitar com san

gue frio as deliberações do ár
bitro ... Pareciam "ínconsolá-

A's 7,30 horas

A mulher que eu
quero

Meu reino por um
amor Quatro mães

Com as Irmãs Lane
Com Heddy Lamarr e

Spencer TracyComplemento nacional D.F.B.

Férias Musicais (short)
Fox Movietone News (jornal) Complemento nacional D.F.B.

Preços: 1 S5Qo e 1 $100Preço único: 1$500
Preços: 2$500 1 $500 e 1 $000

Livre de Censura

Chunquim, 4 (U. P.) - As pessoas chegadas da Birmânia, que so

freram as consequências de numerosas incursões aéreas nipônicas, es·

pecialmente os bombardeiros a grande altura, citam, por exemplo, que,
num entroncamento ferroviário, atacado de 9.300 metros de altura, con

seguiram os bombardeadores nipônicos atingir três das quatro vias
férreas. Recordam os comentaristas militares a precisão que evidencia
ram os japoneses em seus ataques aos navios de guerra britânicos e

acreditam que devem possuir um dispositivo de mira para bombas, mui
to eficaz, comparável ao dispositivo d e mira secreto norte-amer-icano,

Manifestaram também os viajantes procedentes da Birmânia que os

japoneses estão utilizando em sua campanha, com maior êxito que os

alemães, a cooperação da quinta-coluna. Nos combates do setor do Ira
uadi os japoneses contaram com muito eficaz colaboração por parte dos
nativos traidores. Distinguiram-se como elementos quinta-colunistas os

sacerdotes, vários dos quais japoneses disfarçados, radicados no país h"
muitos anos e conhecedores do idioma e também do terreno.

Toda a campanha da Birmânia - dizem os comentaristas - p ro

porcionou lamentável lição.

lotes

Fazem anos hoje:
O sr. dr. Abel Alvares Ca

bral Junior, auditor de guerra
da Força Polícial do Estado e

figura de larga projeção nos

circulos sociais de nossa capital;
- o sr. José Lino Bastos,

impressor do nosso confrade
"Diário da Tarde";

- a sta. Onilda, filha do sr.

Oscar Cardoso, proprietário da
veis" , . .

casa «A Capital»;Portanto, mais uma vez, o
- o sr. Alvaro Godinho, es-

futeból local poude contar com timado chefe da secção de linó-êxitos concretos, não obstante tipos da «Imprensa Oficial do
a turma do "Britânia" haver Estado»;empreendido esplêndida excur- _ a menina Maria Teresa
são, na qual foi sempre cumu- Buatim;

lal?� de muli�ísSim�sfgen,tl�lezas, - a veneranda senhora d.
a las, pecu lares a ami la ca- Mônica Ferreira da Cunha,tarinense.

es-

posa do nosso prezado conter-
Os quadros tiveram a seguin- râneo sr. Antônio Ferreira da

te constituição: Cunha;BRITÂNIA: - Francisqui- _ a sta. Eugeninha Simone;nho, Zorá e Bororo: Babão, .

M· Ef'
A •

"B t It
- a exma. sra. d. Mana dos

Iro e igeruo: ; ona o, o P S
(M ) Ed F bíní B I

assos ousa.

I. arena gar, a llU e u- , _ a exma. sra. d. jIelena AI-
grmho,_ ... merinela Chaves de Sousa, es-
AV�I:

- �dolflllh�, Pinhei- posa elo sr. Lindolfo Sousa,
r? e Dlal;1�ntlllo (Fateco) ,; Lo- funcionário da r. O. E.;lo, Procópio e Beck; Saul A -

_ o sr Augusto Possas'
mo�iI? (Arí), �i�eta, Bráulio, _ o SI:. Augusto Barbo�a da
F'elipiuho e Saulzlllho; Fonseca, funcionário da r. O.'ad. E.

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

Turumbamba no Diretório fascista
Genebra, A (Reuters) - De acôrdo com o que dizem infor

mações aquí recebidas de certas fontes, cuja identidade não é pos
sível revelar, porém merecedoras de todo crédito, registraram-se
cenas tempestuosas por ocasião da última reunião do diretório fas
cista, no momento em que Mussolini ouviu o relatório apresentado
pelos secretários provinciais de Bérgamo, Cremona e Verese. Em
vista disso, o Duce ordenou a imediata demissão dêsses secretários.
Além disso, outros 12 sofreram a mesma pena, sendo ainda expul
sos do partido, depois de apresentarem a Mussolini os respectivos
relatórios sôbre a situação política nas respectivas províncias. Ade
mais, sabe-se que o líder fascista de Turim, que se suicidou há pou
cos dias, deixou carta revelando que, uma vez que não podia com

preender a atual política do Duce, preferia matar-se. Sabe-se, além

Idisso, que têm sido realizadas inúmeras prisões entre os veteranos

do partido fascista.

FORD
Ag��d:�:�e�!�:;dO conterrâneo
sr. Raulino Horn Ferro, desta
cado funcionário de nossa Po
lícia Civíl, recebemos atencíoso

! cartão de agradecimentos à no

ta de seu natalício.Peças �enuinasProcure os novos concessionários:
Tuffi Amin &: Irmão

Rna Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 171

espetacular fuga
do general GiraudLondres, 4 (U. P.) - A fuga do general Giraud da forta

leza de Koeningstein constitue o ponto culminante de 8 me

ses de pacientes preparativos, durante os passeios que efetua
ra pelas vizinhanças fóra dos muros da fortaleza quatro ve

zes por semana.
O general Giraud fugiu dos alemães vestindo roupa civíl,

simulando ser viajante de casa comercial suíça. Durante 11
dias viajou através da Checo-Eslováquia, toda a Alemanha, a
Alsácia e Lorena, encaminhando-se para a Suiça. Das enco
mendas que lhe foram remetidas da França, onde era muito
popular nos círculos militares, e, também da Rumânia, onde
esteve em missão militar há alguns anos, e de Marrocos, o ge
neral Giraud reuniu peças para uma indumentária civíl. O
aludido general recebeu maior número de encomendas do que
qualquer outro prisioneiro de guerra. Finalmente, pouco an
tes de sua fuga, recebeu uma pequena mala com a qual poude
completar sua fantasia.

Irmandade do Divino Espírito Santo
Asilo de Orfãs S. Vicente de Paulo

EDITAL

A

Odio e inquietação na GréciaLondres, 4 (Reuters) - O govêrno grego sediado nesta
capital recebeu informações de que reina extremo desassossê
go na Grécia e uma resistência contínua à pressão do "eixo".
Os jovens estão particularmente ativos, principalmente em
Atenas, tanto que os alemães ordenaram o fechamento da Uni
versidade, por período indeterminado. Sérios distúrbios têm
se registado frequentemente. Assevera-se que o povo gregonão tolerará jámais a cessão de qualquer parte do seu terrító
rio aos búlgaros. O ódio votado aos alemães tornou-se mais in
tenso do que quando Hitler auxiliou a Itália, pôsto que a Bul
gária ocupou parte da Grécia.

ESCOLA PARA l\IARI
NHEIROS

MANOEl F. DA SILVA e

DUARTlHA M. DA SILVA
participam que sua filha
Amélia Silva contratou
casamento com o sr.
MÁRIO B. DE SOUSA

Londres, (B. N. S.) - Es
candinavos, pretos, gregos,
.chlneses, malaios, americanos
'do sul e homens de todas as

partes do Reino Unido figu
ram entre os alunos de uma
escola de artilharia existente
num porto do norte da Ingla
terra, organizada pela Marinha
Real para adestramento de
artilheiros destinados aos na
vios mercantes defensivamen
te armados.
Há uma série de escolas si

milares em todo o país. Cêr
ca de 250 marujos passam se
manalmente por aquela esco
la, recebendo o diploma de ar

tilheiro. (Do "Sunday Ti
mes").

Casamentos:
Realizou-se, sábado último,

nesta capital, o enlace matrimo
nial da prendada senhorita Izau
mar Jorge, tilha do sr. José
Jorge, comerciante, com· o sr.

Francisco Câmara Neto, íuncio
nário estadual.
Serviram de testemunhas: Por

parte do noivo - o sr. Erasto
Macedo, digno secretário do
consulado norte-americano, e ex
ma. esposa; o sr. Joaquim
Schweidson e .exma, sra.; o sr.

Jacó Jorge José e exma. espo
sa, e o sr. Roberto de Oliveira
e exma. esposa, nos atos civil
e religioso, respectivamente. Por
parte do noivo: o sr. Antônio
Salum e exma. sra; o sr. dr.
Edelvito Campelo e exrna, sra.;
o sr. Alvaro Tolentino e exma.

sra.: o sr. José Jorge e exma.

esposa, nos atos civíl e religioso,
respectivamente.

DCDOOOQOODQICIDlOQOQDCXXJOOtJDDODDOrJ

I MÁRIO SOUSA e I
� AMÉLIA SILVA �
� apresentam-se noivos �
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de grande valor pedagógico.
- Chegou a esta capital o

nosso .confrade, sr. dr. Álvaro
Barata, figura de grande pres
tígio no jornalismo pátrio e um
dos diretores dos "Diários As
sociados" .

Noivados:
Com a prendada senhorita

Amélia Silva, filha do sr. Ma
noel F. Silva, ajustou núpcias
o sr. Mário B. Sousa.

- Com a gentil senhorita
Solita Sousa, filha do sr. Jorge
L. M, Sousa, funcionário dos
Correios e Telégrafos, ajustiu
núpcias o sr. Odilon B. Vieira.

Viajantes:
De passagem por esta capital,

e
a jovem e aplaudida violinista
Ilse Dossow dará, provavelmen
te ainda nesta semana, um con

certo, nos salões do Lira Tênis
Clube, em benefício do Aero
Clube de Florianópolis, audição
essa em que será acompanhada
ao piano pelo maestro Jorge
Kassas.

De ordem do Irmão Provedor, convido aos

Irmãos, que em qualquer tempo tenham
exercido cargo de Conselho, para procederem à eleição
das dignidades que têm de servir no biênio 1942-1944,
que se realizará no Consistório da Irmandade, na pró
xima quarta-feira, 6, às 19 horas.

Ao eleitor, que não puder comparecer, é lícito enviar
a lista assinada, em envelope fechado e rubricado.

Florianópolis, 4 de Maio de 1942.
CÂNDIDO FREITAS, Secretário.

NASCIllIENTOS
Está em festas o lar do sr.

dr. José R. Castilho, inspetor
do Banco Nacional do Comér
cio, pelo advento de seu filho
Carlos-Albano.

- Suelí é o nome da interes
sante garotinha que veio enri
quecer o lar do sr. Lourival
Borja.

Terrenos em

Machado & (ia.
Agências e

Representações
.cf'

(.ix. poll.1 - :;;,
RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gentes no. princip.11

munelpics do Est.do.
17P.

O A1?UNnAIUEN'ro DE NA.
VIOS ALE1[ÃES

Londres (B. N. S.) - Segun�
do informação autorizada, pro
cedente de Berlim e citada pe
lo correspondente do "Exchan
ge Telegraph" em Zurique, foi
afundada mais de metade dos
submarinos construidos nos
estaleiros "Deschimag" , em

Bremen, e que estavam em

serviço ao ser declarada a

guerra.
Os submarinos germânicos

são encomendados aos estalei
ros em séries numeradas, e a

informação de Berlim precisa
que a série de Deschimag ia
de U-23 a U-32, das quais seis
unidades (U-25, U-26, U-27,
U-28, U-31 e U-32) foram per
didas. Da série de U -37 a U-44
foram afundados o U-39, U-41,
U-42, U-43 e U-44.

Quase toda a série de U-l03
a U-l11 foi igualmente perdi
da, e o U-110 sofreu desarran
jos em seus motores desde a
ocasião em que deixou os es�

taleiros até ser liquidado por
uma simples carga de profun
didade. Ao que se acredita, os
seus tripulantes foram aprisío
nados. A verdade é que os sub
marinos construidos em Des
chimag não são populares en

tre as tripulações, em conse

quência dos constantes malo-
gros.

AVISO
Dr. João de Araujo
eapectalísta em doenças
e opera ções de olhos,
ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus clientes
que reiniciou sua clínica.
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às t 2
À tarde: 3 às 6

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA
-

Envernizadores de
Móveis precisa-se enverni

zadores com prá
Modelar-Rua Tra-

3vs-3
tica. Casa A
jano, 15.

Encontra-se entre nós, pro
cedente da capital paulista, o

nosso ilustrado patrício prof.
dr. Nélson Benjamim Monção,
autor de várias obras didaticas

nos CoqueirosVendem -se, na Praia do Meio (Coqueiros), em local
salubérrimo e aprazível, terrenos em lotes. Tratar com
Deolindo Costa, nesta capital. 10\"sl

o sabão

"VI881. E PEDI
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE (Marca registrada)
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