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Rio, 4 (A. N.) - O navio mercante "Parnaíba" t d ddi 1° d ' orpe ea o

no Ia ,o corre�te, nas proximidades da ilha de Trinidad, por
um submanno ,�o eixo, ,fo� construido em 1913, tendo sido incluido
na frota, do _LOIde Brasileiro em 1918, juntamente com outras na
ves ex-alemas. Deslocava 6.692 toneladas brutas 4:127 toneladas
líquidas e tinha capacidade para 11.200 toneladas de cargas. No
momento em que foi torpedeado, dirigia-se para o porto de Nova
Iorque, com carregamento de caíê, mamona, algodão e cacáu, re-

cebido dos portos de Santos, Vitória, Baía e Recife. Deixára
esta capital no dia 5 de abril. -

êle
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guista; Carlos da Fonseca, paioleiro; Manoei da Paiiio, carvoeiro;
Sílvio Gonçalves Duarte, taifeiro e Inácio Silva (carvoeiro).

Rio, S. - Divulga-se 9Iue o "Parnaíba" saíra dêste
porto no ·dia 5 de abril. Do Recife, largára direto para
a América do Norte, a 24 daquele mês, às 8 horas da
manhã. O seu torpedeamento ocorreu no dia 1°. de maio.

O transatlântico espanhol "Cabo de Hornos", em viagem para
a Europa, recolheu, em alto-mar, 23 tripulantes sobreviventes, que
se encontravam numa baleeira, e que são os seguintes: Raúl Fran
cisco Diegoli, comandante; Osma1r Pires, 2° piloto; Demóstenes (Ia
Costa Barbosa, 1" rádio-telegrafista; José Arací Campista, 2° rádio- Não oficialmente, sabe-se que sua tripulação era de

telegrafista; José Milton Soares, 4° maquinista; Fernando Lélis da 60 Ou 63 homens. Apenas 23 foram recolhidos. Os res-

tantes membros da tripulação deviam ocupar duas ou

Silva, 2° maquinista; João Willemes, praticante de maquinista ; Má- tras baleeiras, constnndo que também uma delas foi

rio Mendonça, conferente; Abél Leonardo de Sousa, foguista': Ota- salva c�;m os �es��ctivos ocu:p�ntes.
.
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O Parrrafbo estava artilhado.

vrano 10 eiro e ousa, moço; UIZ Ias e e o, carvoeiro; rmp-
son Francisco Wanderley, taifeiro; José Sousa Leite Filho, taifeiro; I " N.�. -;; Não. sah�mas se entre. os tripulantes do

João de Sena Moreira, foguista; Vicente Sotero Braga, marinheiro; ParnOlba. havl� rncus de um ca�a:mens�. U:n' cert';l-
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mente, hovío , e esse era o sr. AntoniO Areias, 2 rn crqua

?ao � �OIl(CIO � antana,. c�rvoelro; ose, ereira raga, tal eiro ; nisto, irmão do sr. Irací Areias, funcionário da Com-
Sinfrênio Saturmno de OhveIra, moço; Jose Teles dos Santos, fo- panhia "Costeira", desta capital. ,

Novo avião nazista
de mergulho

NORINA GRECO CANTARÁ
EM FLORIANóPOLIS

Estocolmo, 5 (United) - Sabe
se que a Luft-Waffc está empregan
do um novo tipo de bombardeàdor
em mergulho, o "Dornírr 217",
que aliás já tem entrado em ado
em muitos ataques contra o terri
tório inglês. A inovação introduzi
da nesse aparelho consiste no cha
mado "freio de mergulho", que,
colocado sôbre a cauda do avião,
abre e fecha como verdadeiro pa
raqueda, transmitindo ao aparelho
maior estabilidade por ocasião do
mergulho. Esse aparelho esta arma
do com um canhão e diversas me
tralhadoras na prôa, dispondo ain
da de uma torre blindada por de
trás do assento do piloto. O novo
aparelho é impulsionado por dois
motores "VBW" do tipo mais mo
derno, que, segundo afirmam os
alemães, lhe dá velocidade igual à
de qualquer avião de caça.
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Segundo telegrama que re

cebemos, Narina Greco, o es

plêndido e famoso soprano lí
rico, dará um concêrto nesta
capital.
Nome já bastante conhecido

das platéias internacionais, a

cantora que nos visitará, ele
mento destacado do "Metro
politan House", de Nova Ior
que, sua presença, entre nós,
será, portanto, motivo de or

gulho. Ouviremos, assim, uma

das intérpretes mais aplaudi
das da música clássica, atra
vés do mais seléto repertório.
A propósito dessa visita, re

cebemos, da grande cantora, o

seguinte telegrama: "Antes
da temporada oficial do Rio,
iniciareí concêrtos no sul.
Contente estou por me apre
sentar à culta platéia catari
nense, estreitando mais a união
panamerícana. (a) Norma
Greco".

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORES
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Proibicão argentina
Buenos Aires, 5 (Reuters)

- O govêrno argentino proi
biu as comunicações telegráfi
cas e telefônicas com a Hun
gria, Finlândia, R'umânia e

Bulgária, com exceção dos te
legramas oficiais. Anterior
mente, tinha sido tornada
idêntica medida a respeito da
Alemanha, Itália e ,Tapão.
"Complol» frustrado
Cairo, 5 (Unite d ) - Fonte ex

tra-oficial, porém, digna de crédi
lo, revelou que foi frustrado um

"complot" de um grupo de prisio
neiros alemães, para se apoderar
de um navio em que eram trans
portados, do Egito para a União
Sul-Africana.

Um milhão de poloneses Via Panair seguiu ontem
para o Rio, em objeto de
serviço, o exrno. sr. dr.
Nerêu Ramos, Interventor
Federal,
Ao seu embarque compa

receram altas autoridades
civís, militares e eclesiás
ticas, além de amigos e

admiradores de s, excia. I Caspa 1 LOÇÃO llIARAVI.
LHOSA!

Dr. Nerêu Ramos
Londres, 5 (Reuters) - Em prisioneiros de guerra c .ios

ordem do dia às fôrças polo- campos de concentração. Ho
nesas datada de 3 de maio, dia je, quando, depois de um de

n�cional da Polônia, o general I saparecimento temporário de
Sikorsky, comandante em che- nosso Estado, conseguimos for
fe das fôrças armadas polone- . mar no estrangeiro um exér
sas, declarou: "No dia três de I cito de mais de um milhão de
maio, n:eu coração e minha al- homens displinados e bravos,
ma estao convosco, soldados podemos lançar os olhos para
da Polônia. Eu vos envio mi- o futuro, com a maior conf'i
nhas calorosas saudações, on- ança. Há uma estrada de cruz
de quer que estejais comba- da Polônia. Esta estrada pas
tendo, em terra, no mar e no sa através da Alemanha der-
ar, pela pátria polonesa, na rotada, para Poznan, Kato ..

Grã-Bretanha ou no Oriente wicz, Gdynia, Varsóvia, Vilna
Médio. Envio palavras do mais Luwno e Cracóvia livres do pe
fundo do meu coração aos so da escravidão. Passaremos
nossos valentes camaradas em através dessa estrada vitorio
armas na Rússia e em Norte- I samente, e que Deus nos aju
América e àqueles que estão' ue para tanto".

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

ll.tAa trate, me. amar?
Teu brollq1l1te? 1l.U. co. t....,
a lei de N0..0 8mt1l01'2
86 te Aln • CONTRAT08S••

AVISO
Dr. João de Araujo
espe cíalista em doenças
e operações de olhos,
ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus clientes
que reiniciou sua cltntca,
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às t 2
À tarde: õ às 6 Destroyer alemão atingidO

Londres, 5 (A. P.) - Notícia posterior ao comunicado do
Almirantado informou que um destroyer alemão foi atingido
ontem à noite, ao largo da costa da Noruega, quando navega
va a grande velocidade. Um avião Hudson de bombardeio in
sinuando-se silenciosamente por entre as nuvens, atirou bom
bas sôbre o tombadilho do destroyer. O artilheiro na reta
guarda do avião inglês declarou ter visto duas chamas Clarís
simas sôbre o navio, logo que as bombas explodiram. A tripu
lação do barco nazista, tomada de surpresa, não poude fazer
funcíonar os canhões anti-aéreos. Quando o destroyer avaria
do se dirigia para sua base, expelia intensa fumaça.

Celebridades que vão lutar
Londres, 5 (A. P.) - Tommy Hitchoock, banqueiro, às de

pólo e do ar, aumentou a lista das celebridades destacadas pa
ra postos na Inglaterra com as forças americanas e chegou
com o embaixador americano Winant para assumir o cargo de
adido militar aeronáutico. Antes de Hitchoock foram desta
cados para a Inglaterra os astros de Holywood Robert Mont
gomery e Douglas Faírbanks Junior.

,a e

11 «Santa de Barracas» e a quinta-coluna
Rio, 5 (D. N. P. A.) - O "Diário da Noite" transcreve

um artigo publicado pelo jornal portenho "Accion Argenti
na", assinado por Gonzales Olmedilla, apontando a atitude
do Brasil como exemplo a seguir por todos os países sul-ame
ricanos. "Enquanto o país se distrái a manter polêmicas sô
bre se a "Santa de Barracas" é simuladora, cataléptica ou he
mofilica não tão longe da Argentina, para que os argentinos
amantes da sua segurança permaneçam indiferentes, - ao

Sul do Brasil - enérgica ação do govêrno federal está dando
exemplo às demais nações da América do Sul como deve ser

exercida a profilaxia de urgência contra a febre crescente da
espionagem totalitária, outrossim, ela está demonstrando pra
ticamente que a atividade quintacolunista não é muito pessi
mismo democrático, mas que existe e atua, por todos os meios,
contra futuro imediato da liberdade das Américas.

A corveta abateu um bombardeiro
Lisboa, 5 (A. P.) - Os círculos marítimos do porto anun

ciaram que uma corveta britânica abateu um bombardeiro ale
mão, 15 milhas ao largo da costa de Portugal. As autoridades
da cidade de Porto enviaram imediatamente dois rebocadores
em missão de salvamento, assim que ouviram a intensa fuzila
ria que se originou do encontro do bombardeiro e a corveta.

. Entretanto, um dos rebocadores já retornou ao porto, dan
do conta do insucesso de suas pesquizas.

Terrenos em- lotes nos CoqueirosVendem-se, na Praia do Meio. (Coqueiros), em local
salubérrimo e aprazível, terrenos em lotes. Tratar com

Deolindo Costa, nesta capital.
-
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A China foi auxiliada

N�O,ATACA9 CORAÇÃO

Tremendamente armadas
Nova Orleans, 5 (A. P.) - O secretário Knox, em entrevista

à imprensa, declarou: "Nenhum sistema de defesa é jamais
completamente satisfatório. Com as limitações de tempo e a

nossa capacidade de produção, não estamos satisfeitos, de ma

neira alguma, com nossas defesas costeiras; mas estamos for
tificados tremendamente". Knox acrescentou que grande nú
mero de barcos de patrulha e aviões aumentaram as defesas
costeiras nos dois últimos meses.

Innsclho de guerra anglo-russo-yankeeVICHt�7 5 (UNITED) •• UM DESPACHO PUBLICADO PELA AGÊNCIA OFICIAL FRANCESA ANUNCIA QUE É IMINENTE A REUNIÃO, EM

ANCORA, D� UM CONSELHO DE GUERRA DOS EMBAIXADORES E ADIDOS MILITARES, NAVAIS E AERONÁUTICOS DOS ESTADOS UNIDOS,
GRÁ.BRETA\�HA E RúSSIA, JUNTAMENTE COM VÁRIOS ESPECIALISTAS QUE CHEGARÃO DA, SII�ÉRIA, NA QUAL SE ESTUDARÁ A SITUAÇÃO

MILITAR DA ÁSIA MENOR, NAS VÉSPERAS DA "OFENSIVA DA PRIMAVERA" ALEMÃ.
"

,

e sera
Washington, 5 (U. P.) O presidente Roosevelt decla-

rou aos jornalistas que os planos traçados para prestar auxílio
militar à China, apesar da ocupação de Lashio pelos japone
ses, estão sendo realizados com êxito.

Disse também que, em breve, será emitida ordem oficial,
confirmando a absoluta jurisdição do Departamento de Esta
do nas negociações para a aquisição de matérias primas na

América latina.
Por outro lado Roosevelt disse que havia abandonado tem

porariamente o projeto destinado a estabelecer o registo femi
nino para trabalhos de guerra, porque, de momento, não há
necessidade de mobilização geral feminina para essas tare

fas.

Aumentam as deserções alemãs
Moscou, 5 (A. P.) - A rádio emissora. local irradiou longa

nota na qual diz que, conforme documentos apreendidos pelos
guerrilheiros russos no setor de Leningrado, estao aumen

tando as deserções no seio das unidades alemãs. Cita-se a

propósito uma ordem do dia dirigida à 219a. divisã� de_ infaI:
taria alemã, a qual diz que "os motoristas dos cammhoes nu

litares estão auxiliando a deserção dando condução aos solda
dos indistintamente, e daquí por diante deverão f�zê-Io só
mente aos soldados que exibirem os papeis em perf.eIta ordem,
inclusive a permissão para se afastarem d� suas �lllda.des, e os

que não estiverem nessas condições deverao ser ImedIatamen-
te detidos".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De quem é a culpa ,•

I

Precisa· se de um, solteiro,
com bôs caltgraüa, prática
de dactilografia e noções de
escrituração, para escritório
de pouco movimento. Condí
ções e referências em carta
end. a esta redação pa ra: AU·
XlLIAR DE EsCRITO RIO,
indicando endereço.
278

Mamonas e Nozes
Compramos qualquer

quantidade.

II
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). 10vs-7

SONO
TRANOUILO-

=-=

\
Quando o sistema nervoso Iun-

ciona normalmente, o sono vem

rapido e decorre tranquilo,
povoado de sonhos agradaveis.
Se qualquer motivo fisico ou

moral vem perturbar a nor

malidade dos nervos, um ou

dois comprimidos de ADALlNA

bastam para restituir-lhes a

calma. Pode-se, então, .dormir

naturalmente, dorido ao orga

nismo o suave repouso de

que ele necessito. ADALlNA

não prejudico orgão algum.

I
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I MÁRIO SOUSA e I
� AMÉLIA SILVA �
� anreaentam-se noivos �

� João Pessêa 26-lt-9lt2 ic:xxxxxxx:;�ca::;ooaooCXXXXXXXJ

MANOEL F. DA SILVA e
DUARTINA M. DA SILVA
participam que sua filha
Amélia Silva contratou
casamento com o sr.

MÁRIO B. DE SOUSA

Use Ventre-Livre

*55 E ... sm

INDI<JADOR MEDICO
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINIUO .I

Dr. Oja!ma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça]
Com prática nos hospítats europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnario do homen
e da mulher

Assistente Técnico'
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Camnanarto
Silo Paulo). Especializado êm HI·
glene e Saúde Pública, pela Univer
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratõrto de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

FLORTANOPOLIS

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃOSi V.S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal

estar na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do

estômago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite, Ipreguiça e moleza geral, lingua suia, quentura na garganta, mau

gôsto na bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau hálito,
arrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre, azias,
aneias e vontade de vomitar, nervosismo e outras alterações da
saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua, porque
não se trata como deve.

Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs
tanc.as infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intesti
nso, que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos .das impurezas,

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e

trata tão penosas doenças.

Londres, 4 (United) - O Jornal "Evening Standard" pu
blica despacho de Storlien, cidade sueca próxima à fronteira
da Noruéga, dizendo que, segundo declarações de testemunhas
oculares, a base alemã de submarinos em Trondheim, em cuja
construção trabalharam 5 mil operários noruegueses, durante
dois anos, ficou convertida em verdadeiro amontoado de rui
nas, em consequência do bombardeio britânico de terça-feira

õvs- 4 última.
-

;;,;;;;;;;;;;;;;:=========.: Estocolmo, 4 (Reuters) - Os grandes rêides aéreos britâ-
nicos contra Trondheim causaram o exôdo em massa dos ha-

I
bitantes da cidade, segundo anunciam despachos para o "sto
ckolm Tidningen". Vários milhares de pessoas deixaram as

suas casas para se ocultarem nos abrigos das florestas, nos úl-
U' t, timos dias.Ofertas à: IND

STRIMoI'ÓLEOS, TINTAS E
.

-

VERNIZES, Ltda. I-;-Ti_iuc_as_s_an_ta_C_ita_ri_na__ Farmácia «(Esperança»
_- 1_0_v_._a_l_t._4 do

6 R 11 TIS !! farmacêutico NILO LAUS

Lembre-se sempre:
Ventre-J.ivre não é purgante

* *

em

foi destruido num dia

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

----------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica dá Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Ja.neiro.
CONSULTORIO: R. Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 'hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

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

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreute r)

Especialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gynecolo
g ia (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia
do sistema nervoso e

operações de plastica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 1:?, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves
Junior 20. Telefone 1.131.

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

Hoje e ama nhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

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

Mercado, frente à Casa Hoepcke).
FONE 1.642

A indústria norte-americana
transtorna os cálculos nazistas

próximo ano, a produção será

Ide 600.000 de libras.
Cóbre. Toda a exportação

das nações latino-americanas
é enviada aos Estados Uni
dos.
Tungstênio. Os Estados Uni

dos adquirem toda a exporta
ção das nações latíno-amert
canas e da China.
Lã. A importação do produ

to australiano, néo-zelandês e

Isul-africano já iguala a produ
ção de um ano.
Gasolina. As novas constru

ções permitem prevêr que a

produção excederá a cifra de
240.000 barrís diários.
Acrescentou o sr. Jones que

os Estados Unidos compraram
à Rússia matérias primas es-

tratégicas no valor de .

100.000.000 de dólares.

Chicago, 4 (U. P.) - O se

cretário do Comércio, sr. Jessie
Jones, quís demonstrar à Con
venção de Câmaras de Comér
cio dos Estados Unidos que a

indústria norte-americana já
conseguiu transtornar os cál
culos nazistas, "para o quê,
limitou-se a citar as cifras de
produção ou importação de se

te matérias primas de impor
tâncía estratégica.
As cifras citadas são as se

guintes:
Alumínio. A produção atual

é de um bilião de libras anuais,
cifra que será elevada ao do
bro antes do fim do ano.
Borracha. Para o fim do ano,

a produção de borracha sinté
tica, terá sido aumentada para
800.000 toneladas.
Magnésio. Em princípios do

I

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNICA
MÉDICA

CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

fspecialistai assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

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

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

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

C I d·· . Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas ie rismente à tarde: das 15 às 18 horas

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

3HZe 54 ri mM'" -'717 �-

Josephi:1a Schweidson
MEDICA.

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Dra.

CLlN!CA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôanson)

I
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar

:.:-__------:1 CODSUlt�:. RU�:O�:;-����:�:DCi'
145ó

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-e�tagiárjo. dos
servíces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e G�'RGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mlifra, 77-FLORlANOPOLlS.

horasConsultas das 5
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blum enau, 28

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

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

CLíNIC'A MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUEi Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426

I Residencia: Rua Viscon de de Ouro Preto n, 64 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORlANOPOLIS.

Clínica de Oll�os, Ouvidos, Nariz e Garganta
DO Dr, TULIO RAMOS

Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras. Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andratle» na Policlinica
CONSULTORIO'. 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-
Rua Trajano, 33. tafogo - Rio de Janeiro.

Diariamente das 15 às Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 1009
17 horas.

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

Proteção contra fogo e roubo AI;�:a��Ê��!�, 36
tas das 17 �_ho_ra_s _

Cofres encouraçados. Portas fortes
Telefone n. 751. Clínica médico-cirúrgica do

Caixas, Arquivos; Armários de aço, da ;,---- ----i.

Dr, SAULO .RAMOSfábrica «Nascimento» S. Paulo I Dr. Remigio
.. �.i">....Á __ .....\ _�_�'R",-iMVi�

Representante para Santa Catarina: CLINICA -MEDICA
JB BRAUNSPERGER ".�:\. J� Molestias Internas, de

Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350 Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORlO ;.

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENC1A·
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

'.
Especialista em moléstias de senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula. útero. ovários. apendice .

tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERíNEO _. Hérnias. hidro
ceie. varicocele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroldes e

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

Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, dia:r,iamente.

\\.------------------------------------ �-----------

AUGUSTO DE pAULADr.
Diretor do Hospital de Carieade

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

Rua Vitor Meireles, 26. Fone 1405. - Das 17 horas em diante.
6v.· 2
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'Uma oportunidade que talvez não volte!
. �s pe(hin(has da grande venda espedal da CASA DAURAA mUrlsdempolgante e sensacional oferta de tecidos de algodão e sedas. dos melhores fabricantes, 'por preços arrebatadores.o as as pessoas que se interessam vivamente em cdquírír tecidos duráveis e baratos preferem a NOSSA CASA.
Façam o mesmo, comprando seus artigos para inverno, na grande venda da CASA DAURA

Eis algumas de nossas especiais ofertas:
SEDAS Opala estampada » 4$000 Colcha branca PI solteiro � 11$500Seda Laqué mt. 4$000 Tricoline pr pyjame » 4$000 Colcha .reclame :o 8$000Tafetaline de seda, em todas as côres » 5$000 Trtcollne xadrez e listado PI camisa :o 4$000 Guardanapo PI jantar duzta 11:)$000seda Granité » 6$500 Tricoline de algodão » 3$200 Guarnições pintadas PI chá uma 33$000Lingerie cI bolas, art. bom » 8$500 Zefir superior »2$500 » PI jantar l40X140 :o 18$000Seda Petit·pois, art. bom » 10$000 Fustão pelúcia, art. bom » 4$500 » PI jantar l40X140 »20$000

seda e lã, largo 0,90 » 18$000 Merinó ;preto, largo 080 » 4$800 » PI jantar 140x180 »24$000Gabardine de seda » 10$500 Crepe preto de algodão :o 4$500 � PI jantar 140x230 e 1 dz. de guardo � 32$000Seda-givré, art. pesado » 11$000 Brim infantil » 2$800 » Xadrez escuro PI chá » 24$000Seda frizotine C[ lã » 13$000 Cubano J) 2$�00 Tapete de veludo PI quarto � 2.1$000Lingerie estampado, art. lavável :o 8$000 Tecido PI colchão, largo 1,40 » 5$000 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um 33$000Linger!e liso, art. bom » 8$000 Tecido P[ colchão, largo 0,80 »3$500 .\1ALHAS, ARMARINHOS E ARTIGO PARA HOMENS:Frizotine superior » 8$500 Tecido PI colchão » 2$500 Sobretudo, todo forrado a seda um 150$000
Lumiér em t?das as côres, larg. 0,90 • 12$000 Tecido cordoné PI cuéca » 3$�00 Sombrinha de trlcol. cI cabo comprido uma 22$000Seda PI carmsa, art. bom � 10$000 i Tecido PI cortina, larg 1,30 » 8$000 Idem de tric. CI cabo comprido PI mocinha » 16$000
Seda graníté CI lã » 9$500 Tecido PI cortina, largo 080 • 7$500 Sombrinha de seda e linho, art. resistente 25$000seda branca natural PI camisa, larg, 0,95 » 16$000 Toalhas lisas PI rosto uma 2$000 Coletinho de malha PI rapaz um 5$000
Fustão de seda » í 0$000 Toalhas PI rosto de 3$, 4$, e 5$000 casaqulnhc de malha PI menina »7$000Tafetá xadrez » 8$000 Toalhas Alagoanas PI banho, uma 12$000 Casaco de malha PI senhora 1) 12$000
Tafetá moíré, art. fino » ] 2$GOO Toalhas Atagoanas PI banho, tam. grande »18$000 Pulover art. bom PI rapaz � 14$000

ARTIGOS DIVERSOS Toalhas brancas lisas PI banho uma 7$000 Pulover cj feixo e manga PI homem » 25$000
Lã fina PI vestido mt. 18$000 Filó PI mosquiteiro, largo 4,50 mt 18$000 Pulover cl feixo e manga PI homem � 20$000
Cacbá cI pelúcia (Reclame) » 2$800 Casernlras PI ternos, lindos desenhos corte 90$000 Coletes de malha cl manga » 20$000Cachá xadrez, typo de lã » 5$000 MESA E QUARTQ Blusas de malha PI senhora uma 20$ouo
Pelucia lisa, art. bom » 2$500 Atou lhe do branco e de cores, largo 1,40. rnt. 5$500 Blusas de malha PI senhora » 15$00\)Cachá cI flanela, art. superior » 4$500 Cretone de cor, largura 2 metros » 9$000 Pulover listado PI homem um 12$000
Pelucia PI kimone, art. bom � 4$000 Cretone de COI', largura 1,40. » 6$500 Pulover sem manga PI bomem »15$000
Peluüia PI pyjama » 3$200 Cretone branco typo linho, largura 2,20 » 8$50c Puloverslnho PI rapaz » 12$000
Linho e seda xadrez PI saia » 14$000 Cretone branco typo linho; largura � metros» 8$000 Pulover de pura. lã PI homem, de 50$, 35$ e 45$000
Cacbá xadrez, superior � 5$500 i Cretone branco typo linho, largura 1,40 ]) 6$000 Capas felpudas PI criança uma 15$000
Fustão estampado -

» 4$500 I Cretone Roya.l, largura 2.20 » 12$000 Capas lisas PI criança :. 10$000
Línho estampado, art. superior » 3$800 Cretone Royal, largura 2 metros 1) 11 $000 Pasta Kolinos }) 3$300
Linho estampado, art. fino » 5$500 Cretone de linho branco, largura 2,20 18$000 Sabonete Lifebuoy um 1$500
Linho cI bola » 2$500 Cobertores meia lã PI casal um 52$000 Leite de Colonia vidro 5$800
Linom estampado » 3$000 Cobertores Paulista PI casal » 27$000 Blusas Swing uma 10$000
Lín om liso » 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro »24$000 Malas PI viagens de 22$, 26$ e 30$000
Lulzine typo Inglesa » 2$000 Cobertores xadrez PI casal » 19$500 Pasta de couro PI colegiaes de 12$ e 15$000
Chitão 1) 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro }) 16$000 Maletas PI trabalho de 6$, 7$ e 8$000
Chitão granité, larg 0,80 » 4$500 Cobertores de zenhados PI casal » 20$500 Ligas de borracha uma 1$500
Crepon PI kimono, largo 0,>30 � 5$800 Cobertores dezenhadcs PI solteiro » 1 7$000 Babadores de organdy bordado um 4$000
Chítão cI bonecos, art, bom » 4$000 Cobertores PI bebê de 7$ e 9$000 Cintos de vidro PI senhora )} 7$500

, Opala lisa » 2$200 Colcha de veludo PI casal (só este mês) uma 27$000 Lamina Gilete Azul 1/2 duz. 4$500
Opala larg 0,80 :9 3$000 Colcha de íustão PI casal » 21$000 Porta-níckel de couro um 3$000
Opala typo Suíssa » 3$800 Colcha de Iustão PI solteiro » 16$000 Talco Ross lata 2$900
Recebemos mais de 10000 metros de retalhos de pelúcia estampada, que estamos vendendo durante êste mês á titulo de reclame. Recebemos milhares de outros artigos,
que sómente com uma' visita à NOSSA CASA, V. S. poderà certifica�.se do que afir�amos. O �o.vo de Flortanópolis encont��rá,. pois, na CASA DAURA, os a:tigos de que

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

E(onomise, comorendc na CASA DAURA, à rua Felipe S(hmidt, 19
vitória SEJA PREVIDENTE! Irma�dade do �ivino .Espírito Santo e

SIGA A VOZ ))jt EXPERIENCIA! AsIlo de Orlas S. VI�ente de Pa�lo• ,.. • r • EDITAL De ordem do Irmao Provedor, convido aosAdqUira a sua casa p ropmo , o.dqu ir-indo uma apohce na
.

-

I hEMPRESA EDIFICADORA E MOBILIÁRIA BRASIL LTDA.. Irmaos, que em quo quer tempo, ten. a�e,1Cercldo cargo de Conselho, para procederem a elaíçõoVeja o nosso formidavel plano de construções, de acordo das dignidades que têm de servir no biênio 1942-1944,com a nossa "tabela price": que se realizará no Consistório da Irmandade, na pró-PARA UMA CONSTRUÇÃO A EMPRESA PRAZO ANOS JUROS AO xima quarta-feira, 6, às 19 horas.
DE FORNECE ANO Ao eleitor, que não puder comparecer, � lícito enviar

20:000$000 16:000$000 8, 9 ou 10 8% a lista assinada, em envelope fechado e rubricado.
.

15:000$000 12:000$000 " "8% Florianópolis, 4 de Maio de 1942.
10:000$000 8:000$000" " " " 8% CÂNDIDO FREITAS, Secretário.5:000$000 4:000$000" " " " 8%

,.

Aumenta a

,das
ceníianca na,

democracias
Londres (Por Herald Evans, de B. N. S., para "O Esta

do"). _ O panorama dos acontecimentos intern�cionais re�
firma a nossa confiança na vitória das Democracías. Poderao
os alemães obter ainda algumas vantagens territoriais duran
te a sua prometida ofensiva da p!imavera,. os nipônic�s a!can
çar mais alguns êxitos nas regioes do Oriente, e os I�aha�os
continuar a sonhar com vítórías inexistentes. Nada dISSO Im

pedirá, porém, os gigantescos preparativo,s dos aliados. � o. dó
bre-a-finados das potências do Eixo soara em fu!u�o proximo.

Sem dúvida que os agressores fazem o ma�Imo esforço
no sentido de levar a ofensiva a vários setores, ainda mesmo

que tenham de arrastar para a contenda outros povos. Ne
nhum país da Europa, que até agora se conservou �fastad? da

fogueira, pode considerar-se livre dos ata_ques n�z.Istas. HItler
jamais respeitou a neutralidade das naçoes pacíficas �em _os
direitos territoriais e políticos dos povos. Os exemplos ar esta?,
claros e insofismáveis. Nem mesmo os que tinham a garan!Ia
dos tratados escaparam à fúria demolidora dos novos bar-
baros. , .

Não deve pois causar surpresa se o Reich, nos proxnnos
dias ou nas próxi�as semanas;. der nov� golpe contra a sobe
rania das poucas nações europeias que ainda se conser':,am em

paz. A Turquia, por exemplo, n�o �stá li�e de agressao. As

coisas chegaram a ponto que nao e possl�el pr�ver ate onde
irão as violências e crimes dos nazistas. Eles sao capazes de

tudo! -

d F h� Mas, sejam quais fore� os pl�nos e agressoes o ue reI',
a verdade é que o Eixo sera ,:encIdo. Nunca h0!lve, t.anta ce�
teza na vitória das DemocraCIas como neste prInCIpIO _de PIl
maveI�a, apesar das ameaças da Alemanha. As ?p�raçoes na

frente Ol'iental mostram-se inteiramente favoravels a?s .rus
sos. Póde mesmo dizer-se que os acontecimentos dos ultr�nos
dias são de molde a prejudicar grandemente os preparativos
para a nova ofensiva germânica. As perd�s contInuam a s�r
enormes tanto em homens como em materIal, e o Fuehrer na,o
póde substituir, com facilidade, as bai�as huma��s. Os pa!-
8es satélites como a Rumânia, a HungrIa, � �ulgal'la e a pro
l,ria Itália �ão estão muito dispostos a sacrIfIcar grandes con

tingentes na frente oriental. Esse "front" tor:t;l0u-se um, so�
'-edouro colossal de vidas. Que o digam êsses palses e aproprIa
Espanha pois a "Divisão Azul" ficou lá, quase toda ...

Êsse� insucessos estão provocando grande descontenta
mento entre o povo alemão. Há notíci�s de graves perturba
ções populares em várias cidades do ReICh. A fome alastra. As

mulheres pedem alimentos para os filhos. Querem a guerra
acabada. E o número de mortos nas !rentes �e batan�a au

menta assustadoramente. Tudo isso Cl'lO� ambIente m!lIto de

sagradável para o Fuehrer, porquanto ,po�e se� o. rastIl�o pa·
ra acontecimentos mais graves. O propno exerCIto esta des-

gost t F�a-se em divergências entre as altas esfe
oso e exaus O. ;; .

I D· esmo que os geneIas militares e o c}-ti'?�lceler Hlt er. Iz-se m
. ..

rais estariam dispo�os a negociar a paz e a �ôr. fIm Aao regI
m

.

t AI a coisa de verdade deve eXIstir a esse res-

P �tna,z'Vls a. gUI�vox deI·" Quando o povo murmura ...eI o ox popu I'r
.

M· d f' ! ma ou de outra desta guerra, que deve ser
as uma (\ ,

h
-

'd.... u'lt·
'

. -

vencI'dos e vencedores. A Aleman a nao po e
<\ Ima, salrao .

O t·
.

, -L ficar como em 1918. Ela própria d�ve sabeIr ItSSO. d' c�� I�O I;n-; põe-se. E' a humanidade que o eXIge. E e a em irei o e a-

�el' essas exigências.

Para melhores esclarecimentos, com o respectivo
agente autorizado nesta Capital, à rua Visconde de Ouro
Preto ri ,? 7, das 16 às 18 horas. 7 v. alt.-3

Uns passos
•

mais •••
e comprenl mais barato!

A EXPOSIt;ÃOSCHMIDT, 3 aFELIPE

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS
Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivo!! - Lenços - Meias - Bols&8
Casaquinho. - Colchas - Toalhas - Penhoai.

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me

nores. preços só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Traiano. 12.

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

AVISO AO POVO CATARIHENSE
linha direta Porto Alegre-Florianõpolis

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

às quartas' e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 1r> DE NOVEMBRO

J'

Será inútil todo
que se laça com

acordo
Hiller

Londres, 4 (U. P.) - O

vi-I
Edward Herbert Keeling, que

ce- primeiro ministro, Clement inquiriu se, em vista da atual
Attlee, recusou, categoricamen- situação que desfruta a Ingla
te, intervir junto ao comando terra e que provavelmente
das Reais Forças Aéreas para manterá o domínio aéreo à luz
que se ponha termo à política do dia sôbre o território na

de levar ataques devastadores, cional, não seria desgaste ínú
como os de Luebeck e Rostock, til de energias humana conser··
contra as cidades alemãs, ape- var em seus postos, durante L)
sar da ameaça da Luftwaffe de dia, considerável número de
atacar por sua vez todo edifí- servidores da defesa civíl.
cio do Reino Unido que esteja
assinalado com três estrelas no

guia "Baedecker".
Como o membro nacional

conservador, sr. Iam Campbell
Hannan perguntasse se não se

poderia tentar, por meio da
Cruz Vermelha Internacional
ou outros organismos an�.1o
gos, a realização de um acôrdo
tácito para que ambas as par
tes se abstivessem de destruir
os monumentos antigos sem

I
valor militar, respondeu At
tlee:
"Não senhor. A experiência

demonstrou a inutilidade de
todo acôrdo que se faça com

Hitler. Já é uma política fixa
do govêrno evitar danos des
necessários a êsses monumen

tos" .

Durante a sessão, o titular
do Interior e Segurança Me
tropolitana, sr. Herbert Mo
risch, advertiu à Câmara que
não se deve desprezar a possi
bilidade de se registrar ataques
alemães em horas do dia. Sua
advertência se devem a pergun-
t!l fOl'm),!!ad.ª- R�JQ !e&i§!ªs!2!:: I!I!II!II__•

BronchiteFriccione este poderoso unguento no
pescoço e peito. Actúa como uma
cataplasma, e ao mesmo tempo des.
prende vapores medicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar
rho, allivia a congestão, e toma

) mais facil a respiração.
.

:fi

Senhora ! Para as suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicIo
sos e diferentes.

Dr. elerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone J.lt68.
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4 o ESTADO- Terça feira, 5 de Maio de 1942
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50Mil metros de retalhos em pelúcia, sedas, tobralco, voiJ, opala, ca.simiras
e chitas. Está saldando a . CASA ORIENTAL

Inegualavel Liquidação de Sedas, Não perca ocasião, vá correndo à CASA ORIENTAL e
�'

aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:
.

(!.

SEDAS Casacos feitos para senhoras 80$000 Colchas de sê da com bico para I Rauge R?yal Bnar
Seda Laqué lisa e listada mt. 5$800 Finissimos sobretudos para homens, casal 49$000 Batom MIchel, Zande e 'I'enge e

J) Laqué, lavrada, mt. 7$500 todos forrados de seda 150$000 Colchas de pura sêda com franja Batom Colgate
• Façonné mt. 3$800 Cobertores bêbê, artigo superior 7$000 para casal 70$000 P? de Arroz Adoraç�o
» Granité, mt. 6$500 Cobertores xadrez para solteiro -14$500 Etamine para bordar, metro 6$800 P? de Arroz Royal Bríar e Gally
� Crepe Romano mt. 7$500 Cobertores xadrez para casal 17$500 Filó Mosquiteiro Larg. 350 mt. 15$000 Po de Arroz Coty
l> Givré superior mt, 10$500 Cobertores xadrez, 'superior para TECIDOS

Pó de Arroz Colgate
l> Frisotine mt. 10$500 solteiro 19$!)00 Pasta Colgate
» Frisotine diagonal (nov.) mt. 12$000 Cobertores xadrez, superior para Organdy liso, metro 4$500 Oleo Oyrce e Realce
» Ajour de 6$000 e 7$000 casal 25$000 Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 3$500 Laminas Gillete Azul, dezena
» Fustão mt. 8$000 I

Cobertores para casal, da melhor qua- Voil suisso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS
» Tafetá Escoceza, de 7$5(,)0 e 9$000 lidade, com duas estamparias 4S$000 Fustão estampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascidos,
}) Tafetá lisa, de 7$500 e 8$50"1 Cobertores Argentinos, especial ar- Cambraia, estampados modernos, dv Capas felpudas para recem-nascidos
� Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$000 tigo, para casal 44$000 4$500, 5$500 e (;$000 Faixas mercerisadas, metro
lt Tafetá Moiré mt. 12$000 Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos, metro 3$500 Véos d e mó de sêda para noivas
» Listada para Camisas mt. 8$800 Coberteres de bôa qualidade com Flló. metro 4$000 Grinaldas para noivas
» Listada para Vestidos mt. 9$500 belos desenhos para caeal 36$000 0pala lisa, de 2$000 e 2$500 Oaeaquinbos de malha para bebês
» Estampada de 7$500 e 9$500 Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa assetínada. largo 80 mt. 0$000 Blusas Olimpicas para moças
» Estampada em belliaslmcs des. 12$000 CAMA, MESA e QUARTO Tricoline .listada, metro ;1$000 Babadores
}) estampada natural (novidade) mt. 18$000 Pano para colchão mt. 1 $900 Zepbir, metro 2$000 Jogos de batizados a começar de
» Lumter e Lavrada, largo 60 mt.. 10$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 Tricoline listada para pijamas. mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz
» Lumiêr e Lisa, largo 80 mt. 10$000 Granité, de linbo, larg. 1,6G mt. 9$500 Cambraia finíssima, largo 80 rnt. 5$00u Jogos de couro para homens
» Lumiere Lisa, largo 90 (artigo já Atoalhado superior. largo 1,40 mt. 5$500 Reps para cortina, largo 80 4$500 Suspensorios de couro para rapaz
bastante conhecido em nossa Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para cortina, largo suspensortos de couro para homens
casa) mt. 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 8$000 1,40, metro 4$500 Suspensorios para meninos

» Veludo Chifon Reclame mt. 52$000 Cretone meio linho branco, larg, 2,20 8$500 Pano Rendado superior para cor- suspensortos de- seda para homens
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretune meio linho em cores, larg. 1,48 6$400 tina, largo 1,40 metro 6$500 Ligas de Borracha para senhoras
» Parou (Pechincha) mt. 15$000 Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$800 Pano rendado em cores para cor- Grampinhos, caixa de 12 duzlas
E mais uma grande quantidade Morim peça de ]0 mt. 18$000 tina, largo 1.40, metro 7$500 Fita metrica
de retalhos a preços beratísslmos Cambraia mercerizada, enfestada, .

Pano para cópa, metro 2$500 Porta escova de dois lugares
peça de 10 jardas 27$000 Fustão mercerisado em cores, mt. 4$800 Camisa de Fisíca para homens
Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homem
1.50 x 1.40 25$000 Tricoline lisa, metro 24$$0�0000 Camisa de manga comprida para
'I'oalhas Higienicas, dz. 7$500 Brins a começar de homem
Toalhas de rosto, de 1 $4, ! $8, Brim azul marinho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homens
2$5, e 3$ 4$500 PERFUMARIAS Camisas Socega Leão, para meninos

4$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 8$500 Leite de Colonia 5$800 Camisas para homens. a começar de
para vestidos e J.ogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar de

15$000 Guarnições para Chá. côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens a

Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Arístoiíno 3$300 começar de
firmes 32$000 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200 'I'e: DOS de Brim para homens a

Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500 começar de
Colchas fustão para casal 19$000 Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para colegiaes a
Colchas mercertzadas para casal 22$000 Talco Malva 2$900 e 4$000 começar de
Colchas de veludo para casal 27$000 Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de física para meninos
Colchas meio linho para casal 28$ODO Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, ex. de 12 duz.
COlchas meio linho para solteiro 19$500 Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Colchas brancas, para solteiro 12$000 Iíve ti Gessy 1$5 o Sombrinhas modernas em gorgu-
Colchas Iustã i para solteiro 12$000 Sabonete Palmolive, Realce, CoI- rão chamalote
Colchas Iustão mercerlsadas para gate, Godiva e Cheramy 1 $ 00 Escova para roupas
solteiro 15$000 Rouge Adoração 2$000 Boina s de pura lã

Colchas brancas para casal 16$000 Rouge Realce, com pluma 1$700! Carapuças para char éos

E milhares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
Prefira a OASA OR IENT.AL e o lucro será vosso:

Vendas só a dínheiro. Rua Conselheiro Mafra, 15 Florianópolis

'P''M e
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ARTIGOS DE INVERNO
Fustão Pelucía em todas oS
Pelucia lisa, mt,
Cachá, 2$500, 3$500, e
Pelucía estampada para Quimono,
cores firmes mt.

Casimiras Angorá
Costumes, mt.

Casimiras Xadrez, para Vestidos e
Costumes, mt. 17$000

Casimiras lisas, para Vestidos eCos·
tumes, mt. 15$000

Casimiras para Casacos, a começar 15$000
Casaquinhos de malha para c -íanças
de 5$500 e 6$500

Terninhos de malha para crianças 13$000
Casaquinhos de malha para Moças 12$000
Casaquinhos listados para Moças 15$000
Casaquinhos Bordados para Moças 17$000
Pullowers para homens, a começar de 10$000
pullowers de lã, para homens 22$000

cores mt. 3$500
2$300
4$000

4$oco
3$000
3$800
2$000
3$300
5$800
3$500
3$000
1$200
9$000

10$000
13$500
2$000

14$JOO
5$000
4$000
6$000
2$000
15$000
9$000
10$000
6$000
7$000
2$500
10$000
2$00<:>
4$500
2$500
2$000
2$8:)0
3$400

4$500
5$000
4$000
9$000
4$500

::>9$000
44$000

10$000
2$500
7$000
35$000

25$000
5$000
8$000
7$000

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

A tranquilidade fascista ...Diz o "Correio da Manhã" que a imprensa fascista, que teve o
cuidado de ser superficial e vaga nos comentários ao discurso de Hi
tler, foi mais extensa ao referir-se às palavras do presidente Roosevelt.
Preocupou-a, principalmente, para dela desdenhar, a declaração do che
fe do govêrno norte-americano, de que navios da esqu-adra dos Estados
Unidos já estavam operando em águas do Mediterrâneo. E os porta-vozes
de Mussolini, com uma atitude de soberano despr êzo, dizem que isto
não dá que pensar à Itália.

A Itália a que os porta-vozes de Mussolini se referem é aquela que
êles deformaram e submeteram ao vergonhoso contrôle dos agentes da
Gestapo, e não a verdadeira, que pj-ocura se libertar do jugo néo-pagão,
para se reintegrar no seio da cristandade.

Para aquela que está em mãos dos "camisas pretas", realmente não
é motivo de susto a presença de unidades da frota de Tio Sam no
"Mare Nostrum" dos ingleses. É que uma esquadra a mais uma es-

quadra a menos "tanto fa". A marinha britâ.nica já andava por alí
desde o começo da guerra. e se conseguiu os encontros de Matapan e

outros quase do mesmo vulto foi por imprudência do comando naval
do Fascio. E desde há muito os navios da Grã-Bretanha, em número
inferior, têm esperado que a armada de ornamentação do Adriático se
mostre disposta a regular encontro de fôrças, sem que esta se haja dei
xado arrastar pelos cantos de sereia do outro inimigo, ávido de destruir
barcos que tão caro custaram a construir.

Que, pois, irá fazer naquele mal' um refôrço de navios de guerra
norte-americanos, se os ingleses até agora outra coisa não têm feito do
que esperar?

Realmente, os que criaram a tática de recolhimento 1)01' tempo in
tleterminado, quer dizer, até ao fim da conflagração, não se vêem com

motivos para temores, se nenhum motivo têm para aventuras...
. Depois, Q presidente Roosevelt não disse que o objetivo do seu es

tado-maior naval fôsse outro além do Mediterrâneo. E se é só êste mar

que lhe interessa, discuta o assunto com o almirantado britânico, por
que os fascistas nada têm a ver com as controversias dos outros nem

são obrigados a recear perigos aos quais nunca pretenderam fazer
frente...

A som�ra �e Hitler paira' so�re a Itália
Londres, 4 (De Anthony Eillin- . I com a América e Grã Bretanha é

gham, da Reuters) - As notícias mática do exército alemão que, em quase de amizade, comparado com
de que a família real italiana, a- grande extensão, entrava. o cami- o que sentem pelos seus senhores
poi ada por outras fações na Itália, I nho para um próximo plano de gerrnân ic os. O recente intercâmbio
apelaria dentro em breve para a' paz em separado. ele prisioneiros de guerra italia
paz em separado, culminaram com O número exalo de soldados na- nos e br i tânicos, culminou Cl)1l1
a declaração semi-oficial italiana, zistas na Itália é desconhecido, as notícias f'avorúveis, veiculadas
asseverando que tais rumores cons- porém, calcula-se que se eleva a pelos ingleses, de que os resideu
tituiam apenas o desejo camuflado 50.000 e, estou informado, por tes peninsulares da África Orien
dos Estados Unidos e da Grã-Bre- fontes fidedignas, de que pode ser tal mostraram grande respeito p e
tanha. Conquanto os rumores de I aumentado para 100.000 homens. los aliados.
um plano de paz tenham sido des- Os alemães têm agora, em seu po- A maior-ia dos italianos acrcdl
mentidos, não resta a menor dÚVi-1 der, grande parte do contrôle em ta que a paz em separado é ainda
da de que o Partido Fascista, IH! todos os aspectos ela vida e ativi- possível e espera que isto possa
Itália, esteja trabalhando sob gran- dades italianas. Existem alemães ser realizado em fuluro próximo.
de desassossego. em quase lodos os gabinetes gover- 'Entretanto, seria engano, se alguem

:f: também Ióra de dúvida que namentaes ele censura, para a ad- nutrisse mais do que esperançaexiste apatia, desesperança e pro- ministração provincial. enquanto a sombra .de Hitler pai-fundo desencorajamenlo entre O sentimento dos italianos para rar sôbre a nacão italiana.
grande percentagem do povo ita-

"

Iiano. Muitos peninsulares acredi-
tam que a paz aliada beneficiaria
muito mais a Itália, do que a vitó-
ria alemã. � m aWI!*iM TSF M Mi

• U

aCIM» • ..._ ..

Quando as carnes diminuem e os

músculos se tornam flácidos resultam:
- debilidade - que conduz às doen-

ças. A EMULSÃO DE SCOTT riquíssima em
vitaminas e cálcio - é alimento concentrado do
mais puro óleo de fígado de bacalhau - enrrí-
quece o sangue, tonifica o organismo.

II

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

CO:M�RA-SE
Um comp�r,dio de" Física e

Química". do prof. Mário Fac
dni, 4.a Série. Informações nes
ta redação. 5 v5.·2

1�lJlS"O
_.

DE' : S�OIT
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A siluacão alimentar na Itália é
incontestavelmente má e, em mui
tas partes da península, as popula
ções passam privações. Todos os

artigos de consumo dos italianos,
tais como azeite, queijo, macarrão
e "spagh ettí " são racionados. Na
Itália, tal fato significa que esses
artigos não podem ser obtidos. As
funções do mercado negro, a pre
ços fantásticos, estão além do ,\1-
cance do indivíduo comum. Os ita
lianos trazem cartões ele raciona
mento, que têm vários meses de
uso e não poclem ser trocados.
Desde a deflagração da guerra,

as colheitas da Itália têm sido ex
cassas e a península está privada
das fontes de ultramar, ele trigo e
milho. Para agravar a situacão
há escassez ele carvão e artigos' d�
vestuário. A falta de suprimentos
de matérias primas tem constituí
do sério golpe na indústria italia
na e o número de desempregados
cresce rapidamente.
Todos os observadores dignos

de fé, e que recentemente visite
r am a Itália, são unânimes em no
ticiar que reina progressivo desâ
nimo em toda a Itália.
Tal quadro, que é inquestiona

velmente real, coloca a IIMia "'lH

posição um pouco Jllelhor do que
as outras vítimas da Alell1anha.
Entretanto, é igualmente verídico
que os italianos se encontram pro
fundalllL'nll' sob a carga nazi-fas
cista, para tentar qualquer proba
bilidade de revolta. i\Iussolini per
deu o prestígio em muitas partes
da península, por não possuir a
visão para compreender os méto
dos alemães. � é a pressã,o sjste·
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Para limpar metai

9 cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
V'-7

VENDE-SE ��r dem�i�:
gem, uma mobília de sala de
visita (imbúia R. Negrinho) com
posta de 1 sofá, 2 poltronas,
2 cadeiras pequenas, 1 mesa e

2 colunas; 1 motor de máquina
de costura marca "Pfaff" não
usado. A tratar à sua Curiti
banos n.v 14. 5 vs.-5

@»WI'MMee saN!A '*riA w

Dôr de dente?

'!Jt.�
_ " _:
' *.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2

(Defronte à casa Hcepckel
M 'P' =

Pessoas capazes
Vende-se ou aluga-seImportante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

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

A casa sita à rua Frei Ca
neca n.O 70. Tratar no Ban
co de �.t'édito Popular e

Agrícola ��e Sta. Catarina.
Rua Trajà'iLo, 16. V-14

M� _

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

presentantes em todas a8 cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo

SINDICALIZAÇÃO - Mode'
los - Explicações.- Procure a

Organização Comercial Catari
nense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO�
DUBlO :VESPERTINO
Redação e Orícínas

ã

Rua
João �'��to D. 13

'l'eL l_9.ZZ - ex. poat&l 139

:ASSINATTJRA.S

Na CapItal:
�o ..•••.•••..

Semestre ••••••

Trimestre ••••••

ue. .

No Interlorl
Ano ..••••••••••
Semestre .••••••

Trimestre ..••••

Anúncios medíante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicadoa. não serão d.evolvidos

A direção não se respongabl·

lliza
pelos conceitos

emitidoe.@)
DOS artigos assinadoe

\§

-

Is����!�olOITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado.,
E.gotado., Anêmico., Mã ••
que criam Magrol, Criança.
raquítica., receberão a toni·
ficação gerll do organi.mo

com o

58 noue n 01
Llc. D.N S.P. rr 199, da 1921

Para assinatura$ dir içir-se IlIticamenle aos agentes abaixo:
Agentes em Florian6polis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Repre8entante Geral no Brasil: FERNANDO CHL\'AGLIA - Rua do Rosário. 55-A 2.0 ando - Rio

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

AINDA,

NINGUEM MAIS PRECISA MORRER
DE APENDICITE AGUDA

.

GINÁSTICA FÁCIL E ÚTIL
PARA TODOS, por Gene Tunney

.

A POTÊNCIA BÉLICA DA RÚSSIA

'1······································ -

li 880.$ i· -

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

i Casa SANIA ROSA i· -
*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 . Gladiator 5 val v. 530$

OR!:!\\V/'A\ 7 valv. 59:1$, para pilhas 500$, para
GlAD.lAT .',"/IA\ acumulador 700$.

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

o

Rua Trajano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertlltcado

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

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos -- Descontos - Cobranças

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

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

Paga todos os ceuncns 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 (rettrada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
-------------: das as Repartições Federais, Estaduais e Munlcípats ..

Farmácia N. Senhora
A parecida

I

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe. dispensaram a preferên
cia e comunica que fechou
8 íarmàcía, deixando encaro

regado de receber s/conta6
o sr. Josué di Bernardi, na

Farmácia Esperança, no Edí
Iícío do Mercado.
24�' 30v.-lO
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VENDE-SE
Material para completa

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

de ferro fundido d.e 6 pole
gadas e 4 metros de corri

primento, 2 ampéres, 1 vol
tímetro, 1 regulador de en

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

primen to ; 4 mancais para
transmissão, etc. etc. - In
formações na redação do
ESTADO. 15vsl6

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

bexiga, 08 rlns, as neírltes, areias, cólicas renaís, aumenta as

urinas. Tira as Inchações dos pés � rosto, hídropeías, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arterto-escterose.

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

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

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

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

sllllls e reumatismo, lesões, cansaço, unnas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e inchações.

A os fra cos e convalescentes
Devem usar o STENOLlNO, 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 Iracas,
língua suja. Para a neurastenia, o desâulmo e a dispepsia, a

convalescença é rapída,
Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada DIlS molésttaa do sangue. sUllls,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulae, purgações. Ierl
das, cancros. escrófulas, reumatismo.

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

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

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

.

E'
adequado, ou mudança de clima,

O �CONT ATOSS para corrigir o estado psíquico.
Casqs há, entretanto, em que é su-

E' DE EFFEITO SENSACIONAL ficíente estimuar o metabolismo ce-

.................d8s.lralç.� __ br....,........ AS SENHORAS DEVEl\I USAR lular por um medicamento fosfó-

... ou "'ples. grippec,� .........6a.......... C8I8 rico para que tudo entre nos eixos ..

..oano. s;aagumeos. do,... _ peite fi &taS costas. laso� Em SUll toth tte intima f o nente o MEIGYPAN, de Neste sentido, o melhor medica-
o tr..-caza gora&. 'alta do appotne o febre,. CONTRATOSSlII grande poder hlgíentco, contra molésilae c' ntaglosas
•• ...... absetuto, beroJco. -- ......... EIIIcacIasiIas i ít Õ i i lé

menta é o Tonofosfan da Casa
._SUJO -,-- suspeuas, rr 8Ç es Vilg na 3, corr mentes, mo 'oS B

Da ,.... dos tuberce...... tolQ� .....,............. • ayer. Ele levanta aos energias per-
COIITRATOSSE .. recebaR .aia .. 24000 "'�'J tis" urero-veginaís, metdtes e toda sorte de doenças elidas, com o uso de poucas inje-
1IIIIDd11,... T.nha,. cuw.dol '<lNá c.tcb:ora __ 1 rca: s e grande prese rTlitl"fo. Drogaria Pa checo, Rio. I.�ões, fazendo desaparecer as mani-
... a6 o CONT1tATOSSE., que 10_ 11M. II
.. tlIll!IMktl7'eaa'mrLT�� .. � ..: festações erroneamente capituladas
_____________________________________ J'or "nervosismo ou neurastenia" .

•••• 1•• illI•••••••• II••••__•••••• 11.110 .10111111 o - �r.II'Ir.lI.a.A•••••••••_•_••• Im
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MALES DA ÉPOCA
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SÊLOS 'I:Vende-se, por um preço de •
ocasião, umEi primorosa co- •
leção universal, com 27.000 ::
exemplares diferentel3, aV8- !!!!
liada em 250.000 francos. i5i5
Informações com o Eng.O iii!

���pUendsochGmal.rddtO, lnin.oslfl, àca��: 1•..'=.. O Rádio de grande alcaece.-Faixa ampliada em aparelho de brUXO preço.
Ioóq I SONORlDADE-BELEZA-DURABILIDADE

Postal, 66. - Florianópolis. i;;ã VENDAS A LONGO PRAZO--Distribuidores: JOÃO GOMES & (ia.
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Organização de escrttas-c-In-s
peçõesperiódicas:Verificação
d.e balauços (e atestado) A.S
sístêncía contábil em geral.Procure a Organização Co.
mercial Oatarinense.

Agradecimento
EucIídes 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 ° medicamento necessário.

3 v.-7

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

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··3

VENDEM-SE
Um caminhão e um auto

móvel, em perfeito estado,
marca aV8» e Chevrolet, tipo
31. Tratar no Es'!:reito, rua
Afonso Pena, loS. Sv ...�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 5 de Maio de 1942

I Vida Social'
VULTOS & FATOS

Prezado amiguinho
Li ontem num matutino carioca o re

querimento de teu pai, Ricardo Laert

Actis, solicitando, dos poderes competen
tes, a mudança ele teu nome, Hitler, para
um outro qualquer, menos trágico. Bem
sei que não és o culpado. Nessa questão
de nomes sempre andamos à parte, como

Pilatos no Crédo. Deram-te um nome

que nem conhecias e o aceitaste como o

aceitou Sto. Alexandre, ignorando que
êsse era o nome de UIU conquistador,
doutrina tão antagônica àquela que pro
fessava. Representas o fruto de uma épo
ca, triste, avassaladoramente triste. Teu
nome é o símbolo da falsidade, o estigma
da maldição. Onde quer que estejais,
olhar-te-ão como exaltação da tirania, do
crime e do terror.

Cresce o número de «mãus alemães»

Associação Comercial de Florianópolis
Assembléia Geral Ordinária

Estocolmo, 5 (Reuters) - "Alguns máus alemães mos

tram-se inamistosos para com os militares" - escreve o pe
riódico militar germânico "Wochenblatt", de acôrdo com in
formações recebidas nesta capital. O jornal continúa dizendo:
"Isso é particularmente observado nas grandes cidades e o

fato clama pelo castigo de tais pessoas".
Entretanto, a despeito dêsses clamores e ameaças dos hi

tleristas - comentam as informações - o número dos cogno
minados "máus alemães", que continuam a tentar fugir da
canga, aumenta e aumentará diariamente.

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

V.-8

Hitler! É êsse o teu nome, infeliz ami
guinho. É êsse o nome que te deram e

teus inocentes sete anos ainda não to
fizeram compreender o que representa.
Tua cabecinha meúda ainda não póde as- , 1 5 de maio de 1942similar idéias perfeitas e compreender a Florianopo is,
extensão do mal. Estás ainda na fáse das Lourival Almeida, - Secretário
quiméras, vendo a realidade sempre co-

SI�TDI(', f' ']'() J)()",.' 'I'R "Bi'L·HA-berta com o manto diáfano da ilusão. l.� _1.. ..., "\>,1.. .1..

Daqui de onde estou, bem posso ava-

O N t d' II -I DORES NO CéUIÉRCIO AI�-
liar o teu penar atroz, nas ruas e na es- r_ ew on 11VI a Jlf.AZE�AJ)OJ{ UE :FLORIA-
cola. És como que o monumento de um �()POI,IScriminoso que, erigido em nossos dias, de regresso do Rio de IMPOSTO SINDICALenvergonhar ía, sem dúvida, as gerações b

.

vindoiras. Representas a dôr e o desalen- I Janeiro rea rIU o De orrl cru da Diretoria, levo ao
to; o cercear da liberdade e a apologia

I
consultório.

I
conhecimento dos srs. empregado-da tirania... Triste início para quem Rua Vitor Meireles n". 28mal começa a viver! Hitler!... res e empregados que êste Sindi-

Porém, teu pai, em tempo, soube ava- Telef. 1067 cato efetuará, durante o corrente
liar o mal que havia causado. Retratou- Diariamente das 16 às 18 hs. 1 1111'S, até o dia 31, a cobrança do
se pedindo a mudança de teu nome, essa Imposto Sindical correspondentepecha que te iria tirar até o prazer de � -'
viver. \10 v.-l ao ano ele 1042, ele acôrdo C0111 o

Sim! Quão triste seria ouvir às esqui- decreto n. 1.402, ele 5 de julho de
nas e às mesas de café ditos e chacotas,

11930.r.eveladores do asco de teu nome:
AI' á Dr. Augusto de Paul,. Florianópolis,4 de maio de 1942.- 1 est Hitler, o homôrnmo do fun- ..

dador do nazismo, o "fabriqueiro" de Frederico Manoel da Silva PO.
gueri-as.. Diretor do Hospital de

- Hitleeer! Fór'a! F'óra o autor de tra- Caridade
gédias! Fóra o monstro do nazismo! Reassumiu a clínica:A mudança de teu nome será a tua

I
!t-edenção; a redenção ele um crime que
não praticaste ... Feito isso serás um ho
mem feliz. Não mais serás o símbolo do
ódio, o monumento do crime e a exalta
tão da perversidade. Poderás viver, sim- ---------

pIes e nobre; alegre e feliz. Os poderes
competentes hão de compreender isso.
Não cabe ao filho pagar o erro de seus

pais Não mais sentirás a alma queimada
pelo ardor de teu nome, nem te verás
mais votado ao desprezo pelos teus pró
prios irmãos ele raça ou de crença. Des
cansa, pois, pnezado e desconhecido ami
guinho. Tudo sairá a contento, como nas
comédias modernas. O Palhaço não mais
rirá com lágrimas nos olhos.

:f':le há de rir despreocupado, livre de
cuidados. Rirá como Mendez, sem o sar
casmo de Rabellais ...

Que a sorte te propicie melhores dias!

Dr. Sertorius

Fazem anos hoje:
O nosso prezado conterrâneo

sr. prol. Luiz da Costa Freyes
leben, cirurgião-dentista;

- o sr. Mário Climaco da
Silva:

- a prendada senhorita Nil
céia da Silva Avila, filha do
nosso saudoso conterrâneo Teo
doreto Avila;

o jovem José Antônio da
Luz;

a �senhorita Ruth Gomes;
o sr. des. Medeiros Filho,

ilustrado membro do nosso Tri
bunal de Apelação e figura de
marcante relevo em nosso meio
social;

- a exma. sra. d. Leléte
Campos Barbato, esposa do sr.

cap. Gentil Barbato;
- o sr. cap. Gentil Barbato;
- o exma. sra. d. Benta de

Sousa;
- o sr. Lauro Costa;
- o sr. dr. Marcílio João da

Silva Medeiros, brilhante causí
dico.

Gentilezas:
Do sr. A'lvaro de Assumpção ,

administrador da conhecida com

panhia de comédias "Iracema de
Alencar-Manoel Pera", recebe
mos telegrama de agradecimen
tos às referências dêste diário
sobre os espetáculos do aludido
conjunto em nossa capital e, ao
mesmo tempo, apresentando, em

nome dos seus componentes, as

despedidas.
Nascimentos:
Pelo advento de sua filhinha

Iracema, está em testas o lar
do sr. Arsênio Corrêa de Negrei
ros, alto

í uncionário do Institu
to Nacional do Pinho. ;

- Sérgio é o interessante
garotinho que veio enriquecer
o lar do sr, prof. Anotólio P.
Guimarães,

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

Português, Latim, Francês,
Inglês e Hist. da Filosofia.
Aulas de aperferçoarnento
ou de Cultura Filológica.
Preços módicos. Informa
ções: à Rua Cons.Mafra, 64

l° tesoureiro

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO ]IARAVI-

-LINHO-
Sábado às 14 1/2 horas, em
visita ao exmo. sr. dr. Nerêu

Ramos, benemérito Interventor
Federal, esteve o dr. Carlos
Fromm Blum, Diretor Comer
cial da Companhia Linho do
Brasil Limitada, cuja sede é na
cidade de Curitiba, que se en
treteve com sua excia., em a

mistosa palestra.·
Dentre os 'assuntos de mais

palpitante atualidade e que
muito interessam ao futuro de
Santa Catarina, destaca-se a

cultura do linho e sua indus
trialização.
A Companhia "Linhobraz",

contando apenas um ano de
existência, já obteve os melho
res apláusos no meio industrial
Inglês e Americano, pois nas
suas primeiras remessas para o
mercado europêu o nosso linho
foi cotado igual aos melhores
de Letônia.

É motivo de nos sentirmos 01'

gulhosos e trabalharmos com
mais afã para o desenvolvimen-
to dessa cultura.

.

Graças à dedicação, trablho
e capital dessa Companhia, que
já conta com milhares de con

tos empregados nos Estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, e com um gran
dioso projéto de fomentação da
produção do linho, para a qual
se gastará, neste ano, a impor
tância de' 6.294:400$000, é-nos
dado continuar a enriquecer.
Com a presente guerra, os

mercados de Inglaterra e Esta
dos Unidos da América do Nor
te são forçados a adquirir as

nossas fibras para industrializa
cões de tecidos, e a Santa Cata
rina se oferece magnífica o

portunidade para firmar as
suas fibras têxteis, onde, até en

tão, os europêus eram os maio
res fornecedores.

O dr. Ner êu Ramos, Interven
tor dêste Estado, imbuido de
grande fé, nutrido por grande
esperança, sem poupar trabalho
nem sacr-ifícios, dá o seu apoio
franco e decidido a esta e de
mais indústrias que possam
trazer gig antescas realizações
para o nosso querido Estado.

A. T. B.
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ISindicato dos Empregados no Comércio
/de Florianópolis

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCACÃO

De ordem do Sr. Presidente e de conformidade com

o § 1.0 do artigo 22 dos nossos Estatutos, ficam os senho
res associados convocados para a Assembléia Geral Ordi
nária, no dia 9 do mês corrente (sábado), às 20 horas, em
nossa séde, à rua Conselheiro Mafra, n. 35, sobrado, afim
de se eleger a nova Diretoria e Conselho Fiscal para o

biênio 1942/1944.
Qualquer associado poderá fazer registro de candi

datos por meio de chapas entregues à Secretaria ocorn

panhado de requerimento assinado pelo sócio que a

encabeçar, sa tisfeitas as disposições dos artigos 16 e 17
dos Estatutos.

Serão suspensos os direitos dos associados que tive
rem faltado a três reuniões de assembléias sem causa

justificada, na forma da letra" a" do § 1.0 do artigo 12
dos Estatutos.

Florianópolis, 2 de Maio de 1942.
FRANCISCO ALTHOFF, Secretário.

Novo expurgo na· Alemanha
Zurique, 5 (Reuters) - Informações dignas de crédito,

aquí recebidas, adiantam que o pessoal do Ministério da Justí
ça do Reich e de várias organizações locais nazistas vão sofrer,
dentro em pouco, um novo "expurgo", dirigido pelo delegado
do fuehrer junto ao partido, Bornmann, o mesmo que substi
tuiu Rudolf Hess depois da fuga sensacional dêste último para
a Inglaterra.

Segundo as citadas informações, a ameaça de próximo eXJ

purgo causou profunda impressão entre o pessoal judiciário
nazista, uma vez que todos esperam, como consequência do úl
timo discurso do fuehrer, que êsse expurgo seja acompanhado,
das necessárias represálias. Assim, diz-se que grande número
de altos funcionários do ministério da justiça já apresentou
pedido de demissão, sem querer esperar pelos acontecimentos.

DESDE QUE KOLYNOS foi desco
berto, ha trinta annos pas

sados, ínnumeros dentifricios
têm tentado imitar suas supe
riores qualidades, mas nenhum
foi bem succedido.
Kolynos limpa os dentes me

lhor e sem causal' damno e-e

restaurando rapidamente o brí
lho e brancura naturaes,

Não acceite substitutos-insista no

melhor crome dental- Kolynosl

De conformidade com os Estatutos, são convocados
os srs. Associados para a sessão de Assembléia Geral
Ordinária que a Associação Comercial de Florianópolis
realizará em sua séde, à rua Trajano n. 13 (sobrado)
para a posse da nova Diretoria, no dia 13 do corrente,
às 19,30 horas.

Não havendo número legal a essa hora, far-se-á no

va convocação para meia hora depois, quando funciona
rá a Assembléia com qualquer número de Associados.

Precisa-se de uma boa aju-

1"""""""'00CDDaXltXlO<lOOCO
__

DCODOOD01
dante para cozinha, na PENSÃO
SUIÇA, à rua Esteves JuniorJorge L. Moreira de Sousa e 35n. 1 . V.-l

� Maria da (. Costa e Sousa �
Aluga-se uma sala� participam aos parentes e nes- �

�
soas de suas relações o con-

Itrato de casamento de sua filha grande e confortável para casal,
SOLITA com o sr. ODILON na PENSA0 SUIÇA, à rua

I ��a:_ I E,te�'�����_S�-l� SOLlTA e ODILON � duas salas para escritório ou

I noivos � consultório, à rua João Pinto,
I Florianópolis, 2-5-9/.2 � 5 (sobrado). Tratar com Macha-

I � do & Cia., à mesma rua.
_acooocoaCXXXlCDDOOC'X,ocrx"""'O,lDOOODOOOOO<:> 5 v.-l

3 v.-l

,

: 14' Batalhão de Caçadores
Edital de Venda

Comunico aos interessados que
de ordem do sr. Tenente Coro
nel Agente Diretor, acha-se a

venda naquela Unidade o ma

terial abaixo: 1 bilhar, 1 porta
tacos, 12 tacos, 1 marcador,3 bo
las de marfim, 1 máquina foto
gráfica e 1 fogão econômico.
H. de Castro 10 Ten. Secretário

10vs-l

EMPREGADA

'PuDspu:n'lnN;_-fViNHºJrçº�StftTiiHtW ;

.1· ·OMICO 'DOS HACOS
-

E
. .... " ANEMICOS

- LAB. PHYMATOSAN -:.

Leilão
Dia 7 do corrente, às 19 horas,

serão vendidos em leilão, no pré
dio n. 70, ela rua Visconde de Ou
ro Preto, o seguinte: Guarda-rou
pa, com 3 portas, com espelho
cristal bizauté; guarda-roupa, com

espelho ; guarda-casaca, com espe
lho de cristal; cama ele ferro, pa
ra solteiro; pentead ei ra, com três
espelhos c uma banqueta; quebra
luz de nó ele pinho; 2 quadros a
óleo "Marinha", Iarnpeão belga, ge
ladeira, laqueada ele branco; cr.is
laleira, com gravação; mesa elás
tica, (i cadeiras estofadas, em pa
no couro; balcão para sala de
jantar, conjunto estofado, em fino
tecido, com sofá; 2 poltronas, 2
mochos, relógio de par-ede, tinteiro
ele electro-plata, com a imagem da
Justiça; mesa de pinho" trilho li
nóleo, coleção em ·31 volumes, da
revista "Para Todos"; idem da re
vista de contos "Número", em 42
volumes; idem, em 35 volumes, de
"O Malho", idem, em 45 volumes,
ela revista "Seleta"; 2 dicionários
ilustrados, de português; 2 clicio
nários "Morais"; atlas mundial,

. em grande formato; 9 volumes da
obra: "Pandectas Brasileira", ele
Eduardo Espinola; outras obras
de utilidade. Todos os volumes são
encadernados e novos. E mais: Rá
dio, escrivaninha, tipo americano;
relógio, com 1,80I11s. de altura; mo
bília de sala; vasos, adornos e ou
tros objetos que estarão ao disp ôr
dos interessados no dia do leilão.

Cartazes do

Peças genuinas ;,·'080Procure os novos cencessíonáríes:-1

Tufli Amin &: Irmão
Ana Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 171

Cabelos brancos � LOÇÃO
MARAVILHOSA !

Uma revelacão da
Marinha

Porto Costa Oriental Esta
do Unidos, 5 (A. P.) - A ma
rinha revelou que uma guar
nição de oito artilheiros na
vais estavam a bordo de um
navio mercante norte-ameri
cano, recentemente torpedea
do no Atlântico. Esta é a pri
meira menção oficial sôbre a

presença de artilheiros navais
a bordo de navios mercantes. I

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Crcosota�o
"SILVEIRA"

Grande T6nico

Sub-Igente. no. principII.
muncípio. do E.tldo.

17P.

vs-I

Anatólio Pinheiro Guima
rães e Esposa têm o pra
zer de comunicar aos seus

'parentes e amigos o nas

cimento de ,seu primogênito
SERGIO

Fpolis, 4 - 5 - 42

5vs-l.

A's 7,30 horas

dia
A's 5,30 e 7,30 horas

A bela e o monstro
Com Robert Payge e Ellen

Drew

Complemento nacional D.F.B.
Mosca Impertinente
(Desenho Colorido)

Preços: 2$000 1 $500 e 1$000
Imp. até 14 anos

Ecos e Notícias I
Acham-se em nossa redação,

a disposição dos interessados,
\ uma carteira de identidade, expe
dida a Antônio Martinho Teles,
um mólho de chaves, inclusive
uma grande, encontrada no pon
to dos ônibus e uma chave gran
de, avulsa.

Completa hoje 107 anos de fe
cundo labor patriótico a bri
lhante corporação ora coman
dada pelo sr. ten. cel. Cantidio
Regis, Fôrça Policial do Estado.

Foi promovido, de conformi
dade com a lista enviada pelo
Tribunal de Apelação à Inter
ventaria Federal, o sr. dr. Adal
berto Belisário Ramos, Juiz de
Direito da 2a. entrância, à co
marca de Tubarão, de 3a. en
trância.

Está respondendo pela Inter
ventaria' Federal neste Estado,
enquanto durar o afastamento
do respectivo titular, sr. dr. Ne
rêu Ramos, o sr. dr. Altamiro
Guimarães, secretário da Fa
zenda.

I_�

Machado & (ia.

Quatro mães
Com as Irmãs Lane, Gale Page

e Jeffrey Lynn

Complemento nacional D.F.B.

Férias Musicais (short)

Preço 2$500 e 1$500

Livre de Censura

TOSSE � BRONCHITES?. �

�LlM1NA' FORTALECE'. � ..

A's 7,30 horas

Meu reino por um
amor

Com Erroll Flynn, Bette Davis
e Olivia de Havilland

Complemento nacional D.F.B
Ninho de Amores (Desenho)

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

Agências e

Representações
Cllxl po.tll - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, estaduais e' municí
pais: Procure a Organização
Comercial Catarinense,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


