
Chegam à Líbia dois
generais nazistas
Londres, 6 (R.) - Acaba de

ser confirmada aquí a notícia
da chegada de dois novos ge
nerais nazistas à Líbia: os ge
nerais Nehring e Bismarck.

O general Nehring ocupava
posto de comando na campa-]
nha da Rússia, tendo os Sovié
tes certa vez apreendido al
guns documentos do seu esta
do-maior, declarando que as
unidades sob o seu comando
não deviam fazer prisioneiros
russos procedendo ao fuzila
mento imediato de todos os
soldados inimigos que lhes
caíssem nas mãos.
A chegada dêsses generais

não significa que refôrços im
portantes tenham atingido a

Líbia recentemente.

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

I

Mais indesejáveis
Rio, 6 ("Estado") - Par

tirão, brevemente, para Lís
Ma, 130 diplomatas italianos e

alemães, bem como vários ou

tros súditos do "eixo" , que
tinham representação oficial
no Brasil e em outros paí
ses.
De Assunção chegaram a

esta capital 15 funcionários dos
consulados alemães alí os

quais vão aguardar o embar
que para a Alemanha. Acom
panha-os nessa viagem, o sr.

Alfonso Campos, do Ministério
das Relações Exteriores do
Paraguai.

\
\'" MOSCOU, 5 (REUTERS) _. OITOCENTOS PRISIONEIROS RUSSOS, AJUDADOS POR SOLDADOS ALEMÃES, FUGIRAM DE UM tAMPO DE

CONCE'l';TRAÇÃO .• DIZ A RÁDIO LOCAL, REPRODUZINDO A NOTICIA DE UM JORNAL SUÉCO, O "AFTEN TIDNINGEN". VINTE FORAM RE·
CAPTURADOS. MAIS SESSENTA E QUATRO ESCAPARAM DE UM OUTRO CAMPO DA PROVINCIA DE OSTLAND, SEM QUE TENHAM SIDO DE·

TIDOS ATÉ AGORA.

N. 8530

AVISO
Dr. João de Ara ujo
espe.ilalista em doenças
e operações de olhos.
ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus clientes
que reiniciou sua clínica.
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às 12
À tarde: õ às 6

Reformado o
destróier ccKearny»
Washington, 6 (R.) - In

formações de um porto orien
tal do Atlântico declaram que
o destroyer norte-americano
"Kearney" foi posto nova

mente ao mar, no dia 4.
O "Kearney" havia sido

torpedeado no dia 16 de setem
bro de 1941, mas conseguiu
atingir um porto com suas

próprias máquinas, tendo, na

quela ocasião, morrido 11 pes
soas da tripulação, enquanto
outras 11 foram feridas.
Agora, reparado, o "Kear

ney" ganhou algo na sua ve

locidade, que, no entanto, não
foi divulgada, por se tratar de
segredo naval.
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Os alemães usam na África
aviões da frente russa

Cairo, 6 (R.) - Pilotos bri
tânicos que regressaram do
deserto declararam que os ale
mães parecem estar usando na

Líbia aviões retirados da Rús
sia, uma vez que alguns deles
ainda se apresentam com a ca

muflagem branca.

Pela primeira vez na história
dos Estados Unidos

Washington, 6 (A. P.) -Pe
la primeira vez na história, as

donas de casa norte-america
nas fizeram fila, em todo o

país, para receber cadernetas
de racionamento, com a emis
são dos "selos" de açúcar. A
caderneta de racionamento de
guerra n. 1 garante a todos os

homens e a todas as mulheres
meia libra de açúcar por se

mana.
Essa caderneta também po

derá servjr para outros ví
veres, quando racionados.
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A Itália e a Dr. Augusto de Paula
Diretor do Hospital de

Caridade
Reassumiu a clínica:

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

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
l\IARAVILHOSA!

As remessas de
carvão à Itália

Berna,6 (R.) - Segundo re

centes indicações surgidas na

imprensa alemã, a insuficiên
cia das remessas de carvão ale
mão à Itália ameaçou grave
mente a indústria de guerra
italiana.
A propósito, comenta-se que

os alemães preferem transpor
tar operarros especializados
para o "Reich", a transportar
carvão da Alemanha para a

Itália.

I Dr. Newton d'Avila
de regresso do Rio de

I Janeiro reabriu o
consultório.

Rua Vitor Meireles n", 28
'Teler. 1067

Diariamente das 16 às 18 hs. ' I
10 v.-2

«Parnaíba»

,

�[Ulata� a �rin ! I a ! a ala�[arLondres, 5 (TI.) - O comnní- Roosevelt teve ocasião de adver-
carlo conjunto distribuído pelo ti r, em seu discurso proferido há
Almirantado e Gabinete de Guerra urna semana atrás: "As nacões
Britânico, sôbre a ação em Mada- unielas tomarão medidas, se

"

rre-
gáscar, diz "Tendo as nações uni- cessário fôr, para evitar o uso elo
das decidido antecipar-50 a um território francês em qualquer
movimento japonês contr-a a base parte do mundo para os propósitos
naval francesa de Diego Suarez, do "eixo".
cm Madagáscar, forças brltànicas . Londres, 6 (R.) - Madagáscar
combinadas, navais e iu ilitarcs, I é a quarta ilha em extensão do
chegaram ao largo daquela i lb a mundo e faz a junção, no Or iente,
francesa, ontem de madrugada. das vias de transporte utilizadas
Foi esclarecido às autoridades pelas nações unidas para o Ceilão,

francesas de Madagáscar q ue as a índia e a Rússia, através ela
nacões unidas não têm intendi') Pérsia.
de "interferir com o estatuto dêsse A ilha tem cêr ca de 3,000 quilô-
tci ritór-io, o qual conti nnar.i Iran- metros de comprimento. Existe
cês e parte integrante do império uma estação naval francesa em

da França". Diego Suarez, na extremidade se-

'Washington, 5 (R) - O De- tentrional da ilha, e outra em

partamento :le Estado i nr orma que Mapunga, na costa noroeste.
o sr, Henry Hayes, cmbaí xador do 'Washington, 6 (R.) -- O De-
govêrno de Vichi, em Wash i ng- partamento de Estado anuncia que
ton, foi notificado oficialmente da o i])residente Roosevelt informou
ocupação de Madagáscar. que a ilha de Madagáscar foi ocu-
Londres, 5 - Ontem, a rádio .d e pada pelas forças britânicas.

Berlim noticiou que dois courarn- O Departamento de Estado de-
dos dos Estados Unidos, o "\Vas- clara que a ocupação de Madagás-
hington" e o "North Carolina" se cal' "tem a plena aprovação e o

encontravam em águas do Oceano apôi o do govêrno dos Estados
Indico. Unidos".
A presença dêsses navios em

tais águas, fato que se alia agora
à notícia de que as forças unidas
ocuparam Madagáscar, é i nterpre
tada, pelos observadores, como
sinal palpável de que os Estados
Unidos estão fazendo as acões con-

firmarem as palavras e as premes- Paraquedista do exército britânico. Provavelmente,sas do seu presidente. são combatentes dêsse tipo que estão sendo lan-Aguardam-se fatos ainda mais
importantes nesse domínio. gados sobre Madagáscar. (Foto de "British News
Londres, 6 (R.) - O presidente Service", para O ESTADO).
------------_._-------

«Grande Alemanha»
Gênebra, 6 (R.) - Virgínia Gayda, comentando nas co

lunas do "Giornale d'Itália" o encontro entre Hitler e Musso
lini em Salzburg, afirma que os dois ditadores chegaram a
acôrdo de natureza político-militar.

"A Alemanha - escreve o conhecido porta-voz do "duce" I- apoiará as aspirações italianas que são sobejamente conhe
cidas e que constituem a razão essencial da intervenção da
Itália na guerra". Acrescenta a seguir que "a magnânima Itá- �----------V-.--9-.

lia reconhecerá e apoiará por sua vez as justas pretensões da
Grande Alemanha".

"As conversações de Salzburgo - proclama Vírgínio Gay
da - puseram em seus devidos lugares os recentes rumores
de dissenções entre a Itália e Alemanha e as falsas notícias de
que o "duce" procuraria obter a paz em separado".

o Reich ,pede a extra
diCão de Giraud

Berna, 6 (R.) -r-r- Segundo in
formações recebidas de Vichí,
o general Giraud, que se eva

diu, recentemente, de uma for
taleza alemã, pediu permissão
para se dirigir para a África
do Norte, com o fim de tratar
de sua saúde, cujo estado se
alterou durante o cativeiro na
Alemanha.

O govêrno do Reich, todavia,
pede a sua: extradição, embora
a extradição de prisioneiros de
guerra evadidos seja contrária
ao Direito Internacional.

O pedido de extradição fei
to pelo govêrno alemão é con
siderado na Franca como vio
lação da soberania do Estado
francês, além de insolente.

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

o torpedeamento do

Enchendo de tropas a NoruegaLondres, 6 (Reuters) - Grandes reforços alemães chega
ram a Tronsoe e a várias outras cidades da costa noroeste da
Noruega - segundo informações da agência telegráfica no

rueguesa. Os acampamentos e quartéis são insuficientes e to
das as casas particulares nas cidades costeiras foram evacua

das, afim de serem ocupadas pelos soldados. Em Oslo, como
também em cidades da costa, muitas escolas foram transfor
madas em quartéis. Todas as escolas de Oslo, com exceção de
uma, estão agora ocupadas pelas tropas.

Nova Iorque, 5 (R.) - Informam de Trinidad que aviões
militares partiram daquela base afim de pesquizar a região
onde se verificou o afundamento do navio brasileiro "Par
naíba" .

Tais aviões tiveram a incumbência de procurar salvar os
sobreviventes do navio brasileiro e estão desenvolvendo gran
des esforços nesse sentido.

I
Nova Iorque, 5 (R.) - Duas baleeiras com tripulantes do

navio brasileiro "Parnaíba" estão sendo procuradas pelo va

por espanhol "Cabo de Hornos".
Washington, 5 (U. P.) - O embaixador brasileiro Pereira

e Sousa visitou o sr. Sumner Welles, com o objetivo de confe-
renciar sôbre o afundamento do navio "Parnaíba", do Loide
Brasileiro.

Rio,5 (E. S. P.) - Era a seguinte a carga que conduzia o
"Parnaíba" para o pôr to de Nova Iorque: 40.950 sacas de café,
30.000 sacas de cacau, 27.155 de farelo, 17.585 de mamona,
25.000 de couros de boi e 15.108 volumes de carga diversa. O
cargueiro brasileiro levava todos os seus porões repletos.

O comandante do "Parnaíba", torpedeado no dia la por
um submarino do "eixo", Raul Francisco Diegoli, foi recolhido
pelo "Cabo de Hornos". Nasceu a 3 de dezembro de 1900' em
Santa Catarina. E' solteiro.

'
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:SANG1JENOL:
: Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadato, :• Arseniato, etc. •

: Os Pálidos, Depauperados, ••Esgotados. Anêmicos,• Magros, Mães Que Criam, •
• Crianças Raquíticas rece- •
• berão a tonificação geral •
• do organismo com o •
• •
• •
• •
· ' .
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Quase esgotadas as reservas alimentares alemãsWAS'I-IINGTON,5 (UNITED) -- AUTORIZADAMENTE SE IN-FORMOU QUE DESPACHOS
RECEB.�DOS DA EUROPA EXPRESSAM QUE A ALEMANHA JA Q,UASE ESGOTOU AS RE
SERVAs ALIMENTíCIAS DE TRÊS ANOS, AS QUAIS, EM 1939, HITLER CONSIDEROU SUFI.

CIENTES PARA ABASTECER o REICH ATÉ A VITORIA FINAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INSTITUTO DE OIAGNO
CLINICO

Dr. Ojalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

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

lho genito-urInarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Cam nanarío
São Paulo). Especializado em HI·
glene e Saúde Pública, pela Uníver
&lldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

Pt ORIANOPOllS

____..__.a �

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
jano 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. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNJC�
�{EDICA

CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33

SobradoI
Consultas das 5

em deante.
horas

I

, I
RESIDENCIA:

Rua Blumenau,

I Dr. Antônio Moni�
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas,

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.I

I Dr. Remigío
CLlNICA -MEDICA

Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORia:
Rua Felipe Schmidt--Edifi
cio Amélia Neto-- Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás J 7 noras.

RESIDENClA'
Av Herctlio Luz, 186

- I'hone: 1392 -

AUende a chamados
14

28
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����� prepara um inverno I� de GUERRA ••• 8

I GUERRA !E PREÇOS I
� ALTAS SURPRESAS ..• �� Aguardem, de 20 de 8

I Abril em diante! IUOOOOOQOCXJDOOCIXJOCXXlOOOODODOODOCOOODODOCO:JDDflQODQC.ClOOOOOOCJ

.I CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

Rtf...

J

I

Londres, (Por Iskander, de B. N. S., para "O Estado") - Anuncia
se de todos os lados grandes preparativos nazistas para esta primavera.
O chanceler alemão havia resolvido .a o que se diz, esmagar os exércitos
russos e penetrar, seja por que preço, até os poços de petróleo de Baku ..

Para atingir êsses e outros objetivos, mais afastados, Hitler está mo

bilizando um exército de tal maneira numeroso, que, a dar-se crédito aos

jornais, o mundo nunca viu nada de semelhante... Todas as divisões
germânicas, que se encontram nos países subjugados da Europa, serão
substituidas por unidades italianas, os jovens alemães de 17 e 18
anos serão incorporados juntamente com os homens de 42 a 44 anos
e quanto aos satélites nazistas, a Hungria e a Rumânia, deverão forne-

I
cer cêrca de meio milhão de soldados para reforçar as hordas doConsultório: Rua Vitor Meireles. 24. -. Fone 1447 Fuehrer. Mas não é tudo: os diplomatas alemães fazem esforços deses
perados para convencer o govêrno de Vichí a tomar parte nessa cru

--------------. zada contra Moscou ...
Vamos ver imediatamente o valor da empresa de Hitler, ou, antes,Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em dêsse gesto de desespero diante da realidade ameaçadora... Mas, pon

do de lado essa mobilização formidável, os alemães se esforçam tam
bém para conservar em suas mãos alguns pontos na Rússia, que con-
sideram importantes para a ofensiva projetada: Esmolensque, Brians
que, Ca.rco ve, Taganrogue e a península da Criméia. Ao passo que
constroem três linhas fortificadas ao longo de suas fronteiras orien
tais para deter a invasão possi.vel do Reich pelos exércitos de Stalin,
o alto comando alemão sonha, ao mesmo tempo, em conservar para a
ofensiva futura êsses pontos de partida. Naturalmente dá-se a maior
importância possível à península de Criméia e a Taganrogue: é daí, es

peram os marechais germâ.nicos, que partirão as divisões vitoriosas
que serão lançadas contra o Cáucaso e... "excusez du peu !" contra a

Ásia Menor, a Síria e o Egito com o Canal de Suez. Sim, os Exércitos
do Fuehrer, que devem ocupar de novo a Rússia Meridional e o Cáu
caso, não formarão senão a ala esquerda do movimento grandioso "das
pinças", tendo por objetivo a conquista da Pérsia, do Iraque, do Egito e,
quem sabe? das Índias Britânicas ...

As divisões búlgaras 17a• estariam encarregadas de atacar a Tur
quia, êsse sério obstáculo aos planos planetários de Hitler, e as forças
do general Erwin von Rommel, depois de terem banido os ingleses da
África do Norte, deveriam representar o papel de ala direita do mo

vimento "das pinças", do eixo.
Os planos enunciados são magníficos ... em teoria. Mas quanto às

possibilidades de realização, isso é outra cousa. Suponhamos que Hi
tler consiga formar um exército formidável: aos três milhões de sol
dados que possue na Rússia serão somados, digamos, 500.000 que ocu

pam a Europa Ocidental, um milhão e meio de novos conscritos e de
reservistas edosos e meio milhão de recrutas da Hungria e da Rumânia
O total, cinco milhões e meio a seis milhões, será ainda assim inferior
'às forças formidáveis de Stalin, que, possuindo no momento nove mi
lhões, póde dispô r, em caso de necessidade, de mais nove milhões das
suas reservas.

A informações dos correspondentes estrangeiros da frente russa
nos dizem que o moral dos soldados alemães começa a ficar abatido.
os casos de desercão das fileiras tornam-se cada vez mais frequentes. Os
soldados nazistas' estão descontentes com sua permânencia prolonga
da nas estepes russas e preferem entregar-se ao inimigo a suportar as

privações inenarráveis desta guerra. Agora, Hitler quer lançar ao bra
seiro ainda alguns milhões de jovens, quase crianças ainda, e os pais
de família, de 44 anos ... O descontentamento popular, na própria Ale
manha, só tende a crescer; os partidários de Hitler, os mais fervorosos,
começam a cavilar e todos os esforços da propaganda do dr. Goebbels
tornam-se importantes diante do espírito de rebeldia que, IlOUCO a pou
co, ganha as mais leais camadas da população do Reich.

As revoluções fermentam pela Europa; e na Itália o povo se en-

contra quase em revolta aberta contra seus amigos e senhores alemães. 6v.- 3
No caso de nova invasão da Rússia ou da Ásia Menor, a revolução ex- DIOOCDDCD"""""""'D<X7XXXX1__DCDIJDODO

plodirá por toda parte nas retaguardas nazistas. A empresa de Hitler � Iseria talvez realizável se as colunas germânicas em marcha para o J L M
.

d SOriente tivessem, atrás de si, base sólida. Mas, sentindo que atrás de- orge, orerra e ousa e
las tudo está em ebulição, que a terra treme, e sabendo que nem os

� Maria da C. Costa e Sousa Iabastecimentos nem os serviços dos hospitais estão em segurança, o

soldado alemão recusará, também êle, tomar parte nas utopias belieo- participam aos parentes e pes-
sas de seu Fuehrer. I

soas de suas relações o

con-I
Mas as tropas aguerridas do Marechal Timoshenco, por sua vez, não trato de casamento de sua filha

ficarão inativas. A indústria russa está pronta para fornecer às tropas SOLITA com o sr. ODILON
tudo aquilo de que têm .necessidade, e chuvas de bombas, milhares de
carros de assalto e de aviões esperam o ensejo de exterminar as legiões

noivos

I Florianópolis. 2-5-9112

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

confiada a

Percy James GriggsLondres, 5 (A. P.) - Por Drew Middleton - Percy James
Gl'iggs, considerado um homem de grande energia e idéias rí
gidas sôbre a disciplina militar, tem a seu cargo, presente
mente, a gigantesca tarefa de reformar o Exército Inglês. O
Exército Inglês tem como perspectiva um dilema: Ou a inva- �-

são do continente europeu, para terminar vitoriosamente a Svs-2
guerra, ou a defesa das ilhas britânicas ante a possibilidade de
invasão nazista.

IA tarefa encomendada a Griggs, na qualidade de Secretá-
rio da Guerra, é preparar o exército britânico para ambas Leciôna a domicílio ou em
essas eventualidades. Os observadores militares acham que o

cargo desempenhado presentemente por Griggs é o de maior
responsabilidade no ministério todo e acham também que
Griggs é dotado ele qualidades excepcionais para levar a termo
a missão.

Seu primeiro passo nesse sentido foi exigir um exame de
aptidão e revisão de todos os chefes e dos oficiais, de posto in
ferior a coronel, que tenham mais de 45 anos.

Griggs espera, por -sua vez, lenta e conscienciosamente,
chegar o obter do exército a mesma renovação profunda que
Churchill e Fisher fizeram em 1911. Renovação e melhora do JUNTA COMERCIAL ·-Arqui
exército não é realmente questão de melhora de armamentos. I vamento de cont'�tos - Re
Todos os tratadistas estão de acôrdo de que o armamento me- I gistro de firmas Autenticação
lhorou e está melhorando em proporções assombrosas, mas o I de livros-Certidões-Buscasque se requer, especialmente, é maior dóse de mocidade e di-I etc. Procure a Organização
namismo dos comandos milltares. Comercial Catarínense.

Os preparativos alemães I V. S. JA' PENSOU NO FU
TURO DE SUA FAMILlA ?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes ri ." 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

PENSÃO VITALICIA

Raios X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopía, 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

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

12 mezes de estudos, Mensalidade mínima. r'recíso de agentes e re

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

Gigantesca tarefa

para os seus herdeiros,
casequrando-Ih es 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.

I

e:specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

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

30 v. alto - 3

Mamonas e Nozes ICompramos qualquer
quantidade.

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

Tijucas - Santa Catarina
10 v. alt.-S

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

MÁRIO B. DE SOUSA
DCOOOOOOCJarJICIDJlOCc:xxx:x:xxx:J1:JIDIJDCaOl'1

I MÁRIO SOUSA e !� AMÉLIA SILVA �
� apresentam-se noivos �

I João Pessõa 26-ft-9ft21CJOOCXXXX]0ClCJ00CJCXl0CXXXXJ00cx:JCXX)Q')U

DOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátlea 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 - Feno: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

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

Prof. TOMAZ ROCHA

Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS

I Consultas 20$000 - Operações a combinar

I con,ult�:. RU�J:�:;-:����R�:nCi'
145õ

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

NARIZ e G"RGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Me íra, 77-FLORIANÓPOLlS.

turmas, a ambos os sexos:

Português, Latim, Francês,
Inglês e Hist. da Filosofia.
Aulas de aperferçoamento
ou de Cultura Filológica.
Preços módicos. Informa
ções: à Rua C:-'ns. Mafra, 6.4

-------� vs-2

I !

I I� � � _

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

Ex-interno do Serviço de Clínica 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 Resideneía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOIT�. - FLORIANOPOLIS.

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

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 Bo-

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

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

Clinic'a médico ..c-irúrgica do

Dr_ SAULO RAMOS
Especialls.ta em moléstias de senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDO�.lINAL: estêmasc, vesícula -. útero. ovários. apendice.
tumores. etc. -- CIRUamA PLASTICA DO PERINEº -' Hérnias. �idroceie. varicocele -- TrCltamento sem dor e operaçao de Hemorreídes e

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

Praça Pereíra e Oliveira 10 -- Fone. 1009
Horário: Dcr.s 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. AUGL�STO DE PAULA
Diretor do Hospital de Caridade

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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50Mil metros de retalhos em pelúcia, sedas, tr)brelco, voiJ, opala, casimiras
"\ e chitas. Está saldando a CASA ORIENTAL
\",,�negualavel Liquidação de Sedas, Não perca ocasião, vá correndo à CASA ORIENTAL e

"

aproveite-se dos preços que olerecemes abaixo:
SEDAS CaS!iCOS feitos para senhoras 80$000 Colchas de sêda com bico para Rouge Royal Briar

Seda Laqué lisa e listada mt 5$800 Finissimos sobretudos para homens, casal 49$000 Batom Michel, Zande e Tangee
:? Laqué, lavrada, mt,

.

7$5ao 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 Pó de Arroz Adoração
» Graníté, mt. 6$500 Cobertores xadrez para solteiro 14$500 Etamine para bordar, metro 6$800 PÓ de Arroz Royal Bríar e Gally
• Crepe Romano mt. 7$500 Cobertores xadrez para casal 17$500 Filó Mosquiteiro Larg. 350 mt. 15$000 Pó de Arroz Coty
l> Givré superior mt. 10$500 Cobertores xadrez, 'superior para Pó de Arroz Colgate
» Frisotine mt. 10$500 solteiro 19$f,00 TECIDOS Pasta Colgate
» Frisotine diagonal (nov.) mt. 12$000 Cobertores xadrez, superior para Organdy liso, metro 4$500 Oleo Oyrce e Realce
J 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 suísso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS
» Tafetá Escoceza. de 7$5QO e 9$000 lidade, com duas estamparíaa 4S$000 Fustão estampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascidos,
l) Tafetá. lisa. de 7$500 e 8$50'> I Cobertores Argeniinos, especial ar. Cambraia, estampados modernos, df Capas felpudas para recem-nascidos
li Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$000 tigo, para casal 44$000 4$500, 5$500 e c$ooo Faixas mercerisadas, metro
» Tafetá Moiré mt. 12$000 Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos, metro 3$500, Véos de mó de sêda para noivas
» Listada para Camisas mt. 8$800 Coberteres de bôa qualidade com Filó, metro 4$000 Grinaldas para noivas
» Listada para Vestidos mt. 9$500 belos desenhos para cas-al 36$000 Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Casaquinhos de malha para bebês
» Estampada de 7$500 (il 9$500 Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa assetíuada, largo 80 mt. 0$000 Blusas Olímpicas para moças
" Estampada em bellíaaímos des. ]2$000 CAMA, MESA e QUARTO Tricoline listada, metro �$ooo Babadores
l) cstaI?pada natural (novidade) mt. ]8$000 Pano para colchão mt. 1 $900 Zepbir, metro 2$000 Jogos de batizados a começar de
» Lum.Iere �avrad8, largo 50 mt. 10$000 Puno enfestado para colchão, mt. 4$800 Tricoline listada para pijamas. mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz
l) Lum�ere L.lsa, largo 80 mt, 10$000 Granité, de linho, largo ),6(} mt. 9$500 Cambraia fínísslma. larg. 80 mt. 5$000 Jogos de couro para homens
l) Lumíere LIsa, 18!g. 90 (artigo já Atoalhado superior. largo 1,40 mt. 5$500 Re ps para cortina, largo 80 4$500 Suspensortos de couro para rapaz
bastante conhecido em nossa Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para cortina, larg. Suspensorios 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 Cb.lIon Reclama mt. 52$000 Cretone meio linho branco, larg, 2,�0 8$500 Pano Rendado superior para cor- Suspensorios de seda para homens
» Organza lls�, Ilníssíma, mt. 9$500 Cretune meio linho em cores, larg. 1,4C 6$401) tina, largo 1,40 metro 6$500 Ligas de Borracha para senhoras
» Patou. [Pechincha) mt.

.
15$000 Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$800 Pano rendado em cores para cor- Gramplnhos, caixa de 12 duztas

E mais uma grande quantidade Morim peça de ]0 mt. 18$000 tina, Iarg. 1,40, metro 7$500 Fita metrica
de retalhos a preços baratíssimos 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 Flsica 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 'I'ricotine lisa, metro 4$800 Camisa de manga comprida para
Toalhas Higienicas, dz. 7$500 Brins a começar de 2$000 homem
Toalhas de rosto, de 1$4, 1 $8, Brim azul marinho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homens
2$5, e 3$ 4$500 PERFUMARIAS Camisas Soc ega Leão. para meninos

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

]5$000 Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens a

Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Ar ístoltno 3$300 começar de 39$000
firmes 32$000 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200 Te' DOS de Brim para homens a

Colchas para casal reclame 15$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$�00 começar de 44$000
Colchas fustão par� casal 19$000, Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para colegiaes a

Colchas mercerlzadas 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 üsíca rara meninos
Colchas meio linho para casal 2.8$000 I Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, cx. de 12 duz.
COlchas meio linho para solteiro 19$500 I Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Colchas brancas, para solteiro 12$000 live tl Gessy 1$5 o Sombrinha s modernas em gorgu-
Colchas Iustã I para solteiro 12$000 Sabonete Palmolive, Realce, Co l- rão chamalote
Colchas Iustão mercerisadas para gale, Godiva e Cheramy IS 00 Escova para roupas
solteiro 15$000 Rouge Adoração 2$noo 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 _IENTAL e o lucro será vosso:

Vendas só a dinheíro. Rua Conselheiro Mafra, 15 Florianópolis
O mnnd� não' p.�de viver sem Iiber�ade I O POVO italiano, praticamente, nada ganhou com a guerra

.

A revista Diretrízes vern, mente aquela pUbII?açao cano- Lon dr esv Ti (United) _ Alguns rot�s, apesar de lhe ter �ido.

Pl'O-1
No� J11esm�s.�írclllos pre:,ale.ce I

consequência disso, temem pelo de
Inegavelmente, prestando bons ca, atraves de artIgos, repor- comentaristas locais acreditam que met,ldO que se .esla�elecerla Iirme- lan,lbCIll_ a OPIJ1!U? de que os 11_a11�- sa�troso futuro que tais incuI'sõe,sserviços ao Brasil com sua in- tagens e estudos interessantis- a recente conferência de Salzbur- mel!te no, Medlterra:leo ...

, .

nos estão tranqUlI�s pela POSSl�lh- c1�lXaJ11 entrever ás populações ci-

sistente e bem conduzida pre- simos. go foi convo�ada para consIderar L Nols. ,clrcu!ols, dlPlon�at tICO� (�e dat.dl� dedque a ,ntlan.nthll;l de VlchlHs.e VIS. Netsse sen1tido, é de notar que
. � .'

.. ,., os assuntos sobre as concessoes no O)1( I es con�l( er a-se mm _o .pl eCH- Ll I tze os pOI <;Js. 1 a ianos, se 1- aumen a em,' .o ndres a crença de

d�caçao dernocr átíca e antI-faS-j Num dos seus UI�,lll�OS n�me,� Mediterrâneo, as quais, ,sem dúvi- )'�a a si luaçâo de Mussol in i, C1.11 tler e Laval decld,u'em enviar a es- que os contll1UOS ataques aéreos
clsta. ros, um redator de DIretrIZes da, o Duce deseja anunciar ao po- . v,18ta (la escassez de VIveres na fLH- q�Jadr� francesa a batalha do Me- c�nl�'a o sul. da ltúlia poderiam
Precisamos, neste momento, exumou, num modesto aparta- vo italiano, para tranquilizá-lo. 'I lia, sen�l() crel�ç'a geral que, se (l!terraneo.

..

el1l11lnar os Italianos da guerra;
d 1 t

.

nl 1 Illento de hotel no Rio o velho O povo italiano nada aanhou consegUIr anuncIar a seu povo que DIz-se que os !talwnos presumem mas, no l11o!1lenÍ(1. não se sabe se a
e uma campan la em aIS o -

.
'.' ,

praticamente, com a guerr�; pel� obteve CÓI-sega, Nice e, poss.ivel- q�le a �viaçã.o. e a_ esquadra britâ- In�laterra dispõe de suficientes ;.des. Seabla, SInl, O velho J. J. Sea- contrário sofreu lIma série de der- mente, o controle de algumas Ilhas mca Intenslflcarao seus esforços vlOes para empreender ofensiva
Durante nluito tempo, ases bra, aquele mesmo baíanobron-' gregas, :l\fussolini, seguramente, para destruir a frota francesa nos aérea da magnitude requC'!'ida u-

e corifêus do reacionarismo zeado e puO'uaz que vimos aquí conseguirá infundir mais entusias- portos, antes que possa empreen- fim-de derrotar a Itália.
'

propinaram ao nosso povo o em Porto AlegI:e, na campanha 14' Batalhão de Caçadores mo ao esforço bélico. der operações em alto mar e, em

veneno do fascismo. Chegaram da Aliança Liberal, já então
Edital de Venda ;;;;;;;;;;:I-'-::::::::::;;;:::i;;::::::::::::===�a intoxicar muita gente.: bom quase octogenário. AVISO AO POVO CATARINENSE D e'ernO G Inúmero de ing:ênuos e pobres Pois o velho Seabra ainda C r.

� omunico aos interessados que
•

de espírito, além dos concien- está rijo de corpo e de espírito, de ordem do sr. Tenente Coro· Gallett.. ,

tes e solertes aproveitadores apesar dos seus quase noventa. nel Agente Diretor, acha-se a Linha direta Porto Alegre--Florianópolis i

que se meteram raciocinada- anos_ A carga do tempo não venda naquela Unidade o ma- ADVOGADO i

mente na empreitada, por cál- lhe amorteceu a fibra combati- terial abaixo: I bilhar, 1 porta- Praça 15 de Novembro, 23culo e ambição, isto é, os Qui,:;- va. Liberal de antiga estirpe, tacos, 12 tacos, 1 marcador,3 bo- Empresa Jaeger & Irmão 1° andar (Altos do Cafélingf? indígenas, que, por infe- daqueles que o eram até a me- Ias de marfim, 1 máquina foto- Saídas de Florianópolis às terças e sábados Bubi). - Fone 1.1t68.licidade, não deixaram de me- dula, é anti-fascista declarado gráfica e 1 fogão econômico, P A F
.

d 1,
. .

t
.

t D' '0 n' Saídas de orto legre para lonanopolisrar no nosso clima po ItICO. e 111 ransIgen e. Isse ao J r a- H. de Castro 10 Ten. Secretário
O pavor do comunisniIJ f')i lista que não quer morrer sem 10vs-2 às quartas e sábados

um dos grandes fautores PSÍC0- antes assistir ao fim de Hitler Saídas de Araranguá às quartas.
lógicos com que, vantajosa- e Mussolini. E enfeixou numa sáoados e domingos,

mente, jogaram entre nós 0.3 frase, que póde ser um chavão,
agentes da Internacional Fas- mas contém uma verdade irre-

I Aqente em FlorianoDolis: MARIO MOURA
cista. Fizeram crêr que, para a dutivel e eterna, toda a sua

\ defesa da propriedade particu- profunda. convicção democrá·- PRAÇA Ir> DE NOVEMBRO

lar, da instituicão da família tica: o mundo não póde viver -------- -:::::::::::::::::::::::�:::�����----------------�-------

e do cristianisn;o, era neces- sem liberdade!
sário proscrever a democracia, Não póde, de fato!
por impotente e falida, para ce- Sem liberdade,seja qual fôr o
der lugar ao fascismo - úni- regime, o que vem a acontecer
ca salvação possível da huma- é o abuso, o desmando, a explo
nidade contra a hidra do bol- ração dos governados pelos go
chevismo. vernantes. Se somos dotados de

Hoje todos os que, por inge·- inteligêncül é para que dela
nuidade e candura espiritual, façamos uso, opinando sôbre
acreditaram no engodo estão a maneira como devem ser

vendo em que deu a "salvação" conduzidos os negócios públi
nazi-fascista: na prática siste- cos e fiscalizando a ação go
matizada e ostensiva elas mais vernamental. Nos regimes de

revoltantes crueldades contra força, como o fascista e o na

povos indefesos, na cínica e zista, isso é de todo impossí
torpe apologia do amoralismo, veI. Só quem póde pensar e

em suma _ na negação de tudo agir é o "duce" ou o "fuehrer"_

o. q�e é básico e ess;6)�cial no Êles sempre têm razão. O ])0-
dIreIto e na civilizl. fiO. VO só existe para pagar impos-
Mas é necessário (VJe se reve- tos e morrer pelos seus senho

le isso o povo, cotÍdianamen- res, por quem é tangido como

te, incansavelmente, para neu- se fosse um rebanho, o que
tralizar de vez oli" efeitos da equivale a reduzir o homem à

longa campanha, que S8 vinha mísera condição de animal
desenvolvendo no nosso país sem raciocínio.
Contra a democracia. Tem razão, pois, o 'velho J.
É o que t�m feito �roficua� J. Seabra da Reação Republi-

& 7

ARTIGOS DE INVERNO
Fustão Pelúcia em todas nS cores mt, 3$500
Pelucia lisa, mt. 2$300
Cachá, 2$500, 3$500, e 4$000
Pelucía estampada para Quimono,
cores firmes mt,

Casimiras Angorá
Costumes, mt.

Casimiras Xadrez, para Vestidos e

Costumes, mt. 17$000
Casimiras lisas, para Vestldos eCos·
tumes, mt. 15$000

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

Terninhos de malha para crianças 13$000
Casaquinhos de malha para Moças J 2$000
Casaquinhos listados para Moças ] 5$000
Casaquinhos Bordados para Moças 17$000
Pullowers para homens, a começar de 10$000
Pullowers de lã, para homens 22$000

4$0(10
3$000
3$800
2$000
3$300
5$8'00
3$500
3$000
1$200
9$000

]0$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$8JO
3$400

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

]0$000
2$500
7$000
35$000

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

6RATIS , ,• •

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

posta). 1Ovs- 7
Camisas, Gravatas, Pijame�,

Meias das melhores, pelos me

nores, preços só na CA�A MIS
CELANEA. - Rua Trajano. 12.

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

VENDE-SE por mo_ti-vo de vla-

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

Para limpar metal
9 cristais

PRÁTICO e
ECONÔMICO

12
cadeIras requenas, 1 mesa e

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

I usado. A tratar à sua Curiti
banos n.O 14. 5 vs.-S10FIL

Sub-.gente. no. princip.l.
muncípio. do Elledo.

17P.

Representantes:
MACHADO & Cia.

Machado & (ia.V'-8
-

cana e da Aliança Liberal. Os
tempos mudaram. Muita coisa
do passado não mais tem ra

zão de seL Novas necessidades,
novas exigências sociais surgi
ram, mas esta é uma verdade
imortal, e não haverá jamais
liomem ou govêrno algum ca

paz de infirmá-Ia definitiva
mente: o mundo não póde vi
ver sem liberdade !

Far de AZEVEDO

Pessoas capazes
Agências e

Representações
Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

representantes em toda e q�alquer parte do país, podendo
ser 'em cidades, distritos, vila�, fazendas ou nucleos colo·
niais, para trabalhar em negocio original, lucrativo, hones
to e faci)' Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re·
muneração ótima para cargo de fllturo. Escreva pedindo
esclarecimentos á CAIXA. 1696,-SAO PAULO.

Ceix. pOltel - 37.
Rue João Pinto - 5

F lORIANÚPOllS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma oportunidade que talvez não volte J
As pechinchas da grande venda especial da CASA DAURA

A mais empolgante e sensacional oferta de tecidos de algodão e sedas, dos melhores fabricantes, por preços arrebatadores.
Todas as pessoas que se interessam vivamente em adquirir 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 li 11$500
Seda Laqué mt. 4$000 Tricoline pr pyjama » 4$000 Colcha .reclame • 8$000
Tafetaline de se Ia, em todas as côres » 5$000 Tricollne xadrez e listado PI camisa » 4$000 Guardanapo PI jantar duzta 1�$000
Seda Granité » 6$500 Tricoline de algodão » 3$200 Guarnições pintadas PI chá uma 33$000
Lingerie cI bolas, art. bom » 8$500 Zefir superior »2$500 » PI jantar 140X140 • 18$000
Seda Petlt- pois, art. bom » 10$000 Fustão pelucía, art. bom » 4$500 » PI jantar 140X140 »20$000
Seda e lã, largo 0,90 » 18$000 Merinó ,preto, largo 080 »4$800 » PI jantar 140x180 »24$000
Gabardine de seda ) 10$500 Crepe preto de algodão • 4$500 » PI jantar 140x230 e 1 dz, de guardo li 32$000
Seda-gívré, art. pesado » 11$000 Brim infantil »2$800 » Xadrez escuro PI chá ) 24$000
Seda frizotine cI lã » t 3$000 Cubano » 2$�00 Tapete de veludo PI quarto li 2-1$000
Lingerie estampado, art. lavavel » 8$000 Tecido PI colchão, largo 1,40 » 5$000 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um :13$000
Linger!e liso, art. bom » 8$000 Tecido PI 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 todas as côres, larg. 0,90 It 12$000 Tecido cordoné PI cuéca ,» 3$1'00 Sombrinha de tricol. cI cabo comprido uma 22$000
Seda PI camisa, art. bom li 10$000 I Tecido PI cortina, l�rg 1,30 • 8$000 Idem de tric. cI cabo comprido PI mocinha » 16$000
Seda granité cI lã » 9$500 Tecido PI cortina, largo 080 • 7$500 Sombrinha de seda e linho, art. resistente C5$000
Seda branca natural PI camisa, larg, 0,95 » 16$000 Toalhas lisas PI rosto uma 2$000 Coletínho de malha PI rapaz um 5$000
Fustão de seda » 1 0$000 Toalhas PI rosto de 3$, 4$, e 5$000 casaquínhc de malha PI menina »7$000
Tafetá xadrez 1> 8$000 Toalhas Alagoanas PI banho, uma 12$000 Casaco de malha PI senhora I) 12$000
Tafetá moi ré, art. fino » 12$GOO Toalhas Alagoanas PI banho, tam. grande » 18$000 Pulover art. bom PI rapaz li 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 cI feixo e manga PI homem li 20$000
Caebá cI pelúcia (Reclame) » 2$800 Casemlras PI ternos, lindos desenhos corte 90$000 Coletes de malha cl manga » 20$000
Cachá xadrez, typo de lã » 5$000 MESA E QUARTO Blusas de malha PI senhora uma 20$ouo
Pelucia lisa, art. bom » 2$500 At08 lhe do branco e de cores, largo 1,40. mt. 5$500 Blusas de malha PI senhora » 15$000
Ca chá CI flanela, art. superior » 4$500 Cretone de cor, largura 2 metros » 9$000 Pulover listado PI homem um 12$000
Pelueia PI kimone. art bom li 4$000 cretone de cor, largura 1,40. » 6$500 Pulover sem manga PI homem »15$000
Pelúcia PI pyjarna 3$200 Cretone branco typo linho, largura 2,20 » 8$500 Puloverslnho PI rapaz » 12$000
Linho e seda xadrez PI saia » 14$000. Cretone branco typo linho, largura 2 metros» 8$000 Pulover de pura lã PI homem, de '30$, 35$ e 45$000
Cachá xadrez, superior li 5$500 I Cretone branco typo linho, largura J ,40 I) 6$000 Capas felpudas PI criança uma 15$000
Fustão estampado » 4$500 I Cretone Royal, largura 2.20 » 12$000 Capas lisas PI criança � 10$000
Linho estampado, art. superior » 3$800 Cretone Royal, largura 2 metros »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
Línorn liso » 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro »24$000 Malas PI viagens de 22$, 26$ e 30$000
Luizine typo Inglesa » 2$000 Cobertores xadrez PI casal .» 19$500 Pasta de couro PI colegiaes de 12$ e 15$000
Chitão li 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro I) 16$000 Maletas PI trabalho de 6$, 7$ e 8$000
Chítão granité, larg 0,80 » 4$500 Cobertores dezenhados PI casal »20$500 Ligas de borracha uma 1$50@
Crepon PI kímono, largo 0,"0 li 5$800 Cobertores dezenhados PT solteiro »17$000 Babadores de organdy bordado um 4$000
Chítão C[ 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 :;) 3$000 Colcha de íustão PI casal » 21$000 Porta-nickel de couro um 3$000
Opala typo Suíssa » 3$800 Colcha de fustão PI solteiro » 16$000 Talco Ross lata 2$900
Recebemos mais de 10,000 metros de retalhos de pelúcia estampada, que estamos vendendo durante êste mês á titulo de reclame. Recebemos milhares de outros artigos,
que sómente com uma visita à NOSSA CASA, V. S. poderà certificar-se do que afirmamos. O povo de Florianópolis encontrará, pois, na CASA DAURA, os artigos de que

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

Economise, (omp�ando na (ASA DAURA, à rua Felipe Schmidt, 19

Su�rema au�ácia �e um �uinta·colunista· �aiano
o "Diário de Notícias", de Pôrto sentido fascista. Foi um dos primei- terminado pelo comandante dessa atemorizou e ei-Io em cena divul

Alegre, pubica o seguinte: "Para ros (senão o primeiro) a votar, no I fôrça. Pois bem: logo que o govêrno gando uma carta em que fazia re

que se possa fazer idéia de como são Brasil, pela anexação da Áustria, I iniciou combate sem quartel à ferências pérfidas ao honrado ofi
tortuosos, na sua ação nefasta, os quando Hitler quís dar aparência quinta-coluna, o frade nazista dei- cial do Exército brasileiro, que
elementos quinta-colunistas, tenha- legal ao seu domínio sôbre o antigo xou o Estado onde exercia as ati- mandara instaurar inquerito sôbre a
mos em vista uma carta recem-pu- império dos Habsburgos. Nazista I vidades suspeitas e correu para o sua açãi junto às praças da polícia
blicada pelos "Diários Associados", continuou até depois da proibição Rio, a-fim-de tratar do seu proces- baiana, Possuido de justa indigna
escrita por um frade nazista, em das atividades partidárias em nosso so de naturailzação. Ele, que sempre ção, o militar tratou de confundir o
defesa das acusações que contra êle país. Era de ver-se seu contenta- fôra, e disso fizera praça, cidadão seu contraditor, o que conseguiu com

pesam. Esse frade, embora dirigisse mento esfusiante sempre que aqui pertencente a "raça superior", sen- enorme vantagem. Mas o gesto do
uma organização operária brasilei- chegava qualquer notícia de vitória tiu, de repente, tomar-se de amores frade nazista revela bem como agem
ra e tivesse sob a sua administração das hostes hitlerianas. Aliciava ele- pelo Brasil. Tão grande êsse amor, tais elementos. Todos os meios são
vários estabelecimentos de ensino, mentos de todo gênero para a sua que até abdicar a sua nacionalidade bons, desde que conduzam aos fins
num Estado brasileiro, fez questão organização, até mesmo soldados da resolveu. Mas as suas estranhas ati- alvejados.
de salientar a sua nacionalidade, fôrça pública, conforme ficou de- vidades foram divulgadas pela im
dirigindo toda a sua atividade no monstrado em inquérito regular de- prensa carioca e baiana. Isso não o

ME ri.rAuxiliar de Escritório Proteção contra fogo e rouboPrecisa-se de um, solteiro,
com bôa caligrafia, prática
de dactilografia e noções de
escrituração, para escritório
de pouco movimento. Coudí
çõ es e referências em carta
end, 8 esta redação ps ra: AU
XILIAR DE ESCRITORIO,
indicando enderpço.
278

Cofres encour-cçodos. Portas fortes
Caixas, Arquivos, Armários de aço, da

fábrica «Nascimento» s. Paulo
Representante para Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGER
õvs-ã Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone

lli =iN' .... eM

Dôr de dente·]I' ,

SINDICALIZAÇÃO - Mode
los -- Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catar i
nense.

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa Inegualével, gostos s,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

_ _

'.1••••••• (I ..

I Farmácia «(Esperança)do
farmacêutico NILO LAUS

• C1 tC_r •• C· ....

Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei Cu
neca n.> 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-15 Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrach».

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

COMPRA-SE
Um compêndio de" Física e

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

ta redação. 5 vs.·3

EMPREGADA
Precisa- se de urna boa aiu

dante para cozinha, na PENSÃO
SUIÇA, à rua Esteves Junior
p. 135. V.--2

1350

(MERIDIONAL)
A8JGMO

APROVADOS PELO O'N'S'P' SOB N9 569 DE 19350 _.// -----...:___

Tristes palavras, as com que o sr. Laval inaugurou o seu

govêrno ! Passam-se os dias e elas não saem dos sentidos de
quem as ouviu ou leu. Os homens livres não tiveram porém
surpresa alguma, por que sabiam que a quinta-colu�a exis�
tia na França antes do atual conflito e era o rubicundo "pre
míer " que a encabeçava. E já são bem conhecidos os profissio
nais dessa política que visa escravizar o grande povo francês.
Todavia, não é menos certo que uma onda de revolta surge,
em toda gente, sempre que um filho daquele glorioso país vem
a público declarar que os seus efêmeros vencedores jamais ten
taram humilhar a França.

Ê preciso ser por demais desmemoriado, ou adulador, para
aceitar mentira dêsse quilate. A história ensina que - de 1792
a 1870, houve quatro invasões prussianas, todas motivadas por
um ideal de conquista, com a sobrecarga da humilhação ao po
vo conquistado. Em 1870, quando Napoleão III, acreditando
que os alemães não faziam guerra à França e sim à sua pessôa,
passou a regência à Imperatriz e se dispôs a entregar sua espa
da ao rei da Prússia para salvar a espada da França, o be
licoso teuto não a quís. Por que? - Porque ontem, como ho
je, a mola real da guerra era a conquista. A conquista, com
a humilhação consequente. E tanto isso era a verdade, que Bis
marck, referindo-se a êsse encontro, poude declarar, como é
da história: Imaginem que êle acreditava em nossa generosi
dade•••

O resto, todos sabem. A campanha prosseguiu, guardadas as
devidas proporções, tal como a de hoje. A França foi vencida
e menosprezada. A única diferença - e esta cumpre que se

ja posta em relêvo - está em que, naquele tempo, não havia 8

que se conhece agora, como frutos dourados da época: elemen
tos nacionais que faltam à verdade afim de bajular o vence
dor.

Jules Favre, ministro do Exterior de então, finalizou uma
entrevista com Bismarck, usando destas palavras: "Ê uma lu
ta sem fim, entre dois povos que deviam estender-se as mãos".
Mas Pasteur ainda se tornou mais claro: "Todos os meus tra
balhos - escrevia o imortal sábio 'a um amigo - até o meu
último dia de vida, terão como epígrafe: ó� à Prússia, viu-
g'anc;�, vlngança I .

Paul de Saint Victor também afirmou, numa de suas mais
consagradas obras: "Entre a Alemanha e a França, cavou-se'
um abismo de ódio, um Rheno de sangue e lál).-imas, que ne
nhuma paz poderá aterrar e fazer desaparecer".

Mas provavelmente Laval não sabe a história...
("Correio da Manhã"). _

II ltf!!!illiO BOM CALÇADO

MALHAS

ENHER
"'ARCA P[�IH'AADA

d-. J!,. �
Rua Deodoro. 33

Florianópolis

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlCA, à rua

Esteves Junior, 135. V-I

ALUGAM-SE
duas salas para escritório ou

consultório, _ à rua João Pinto,
5 (sobrado). Tratar com Macha
do & Cia., à mesma rua.

5 v.-2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicado&. não serão devolvidos

A direção não se respunsabi-

lUza
pelos coneeítoa emitidos

�
D08 artigos usinados

�

Leilão
Dia 7 do corrente, às 19 horas,

serão vendidos em leilão, no pré
dio n. 70, da 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 de ferro, pa
ra solteiro; penteadeira, com três
espelhos e uma banqueta; quebra
luz de nó de pinho; 2 quadros a

óleo. "Marinha", lampeão belga, ge
ladeira, laqueada de branco; cris
taleira, com gravação; mesa elás
tica, 6 cadeiras estofadas, em pa
no couro; balcão para sala de
jantar, conjunto estofado, em fino
tecido, com s.ofá; 2 poltronas, 2
mochos, relógio de parede, tinteiro
de electro-plata, com a imagem da
Justiça; mesa de pinho, trilho li
nóleo, coleção em 31 volumes da
revista "Para Todos"; idem d� re
vista de contos "Número", em 42
volumes; idem; em 35 volumes de
"O Malho", idem, em 45 volu�les,da revista "Seleta"; 2 dicionários
ilustrados, de português; 2 dicio
nários "Morais"; atlas mundial,
em grande formato; 9 volumes da
obra:' "Pandectas Brasileira", de
Eduardo Espinola; outras obras
de utilidade. Todos os volumes são
encadernados e novos. E mais: Rá
dio, escrivaninha, tipo americano'
relógio, com 1,80ms. de altura; mo�
bília de sala; vasos, adornos e ou
tros objetos que estarão ao dispôr
dos interessados no dia do leilão.

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

......•.•••••_.•••••••..••_••••••••••

I Saí)AS I'. .
'. .
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento •
:; das melhores fábricas do país, são !
• encontradas nos balcões da -
• •

i Casa SANTA BOSA !• •
• Díáríamente recebemos novidades -
• •

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

I················_··········_·_··__··�- SINDICATO DOS TRABALHA-
DORES NO COMÉRCIO AR
MAZENADOR DE FLORIA

NÓPOLIS
IMPOSTO SINDICALI CompanHia

-

«Aliança
I Fundadél em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoe

Baia»
De ordem da Diretoria, levo ao

conhecimento dos srs. empregado
res e empregados que êste Sindi
cato efetuará, durante o corrente

mês, até o dia 31, a cobrança do
Imposto Sindical correspondente
ao ano de 1942, de acôrdo com o

decreto n. 1.402, de 5 de julho de
1939.
Florianópolis, 4 de maio de 1942.
Frederico Manoel da Silva FO.

10 tesoureiro

de seu filho pode. tornar-se

pallida e triste, quando a diar
rhee, atacar-lhe o organis
mo. Nestes casos, confie nos

conhecidos comprimidos de
Eldoforrruo, um producfo de
I) 'l3ag.eJ1 «,
Ao primeiro symptoma de
diarrhea, dê ao

seu filho com

primidos de

Eldoformio

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A.MODELAR
r---=-�-

..

�_

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raíz, (prédios

ano de 1940
Rs. 9.OO0:0UO$000
,. 54.700:000$000
I> ;1.929.719:000$000
I> 28.358:717$970
I> 85.964:965$032
I> 7.323:826$800

e terrenos) I> 22 354:000$000
-----

I Diretores:
Dr. Pamphilu d'Utra Freire de Carvalho. Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Bom para os adultos
como para as creanças.

San g u enol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauperldos,Elgotados, Anêmicos, Mãe.
que criam Magrol. Cri.nçe.raquíticII, receberão I toni-
ficação ger.1 do orgeni.mo

San Dou e n o I
Llc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

VENDEM-SE
Um caminhão e um auto

móvel, em perfeito estado,
marca «V8» e Chevrolet, tipo
31. Tratar no Estreito, rua
Afonso Panc , 105. Sv!:l

I
Elegância!

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

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

cipais cidades da América. Europa e Àírica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS lO B O & (i8.
SCHMIDT N 39RUA FELIPE

Catxe postal 19- TelelJholÚI083-J:.nd. Fel. cALLlANCA ..

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

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

(Defronte à casa Hoepcke)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 6 de Maio de 1942

diaNovas

A's 7,30 horas

Meu reino por um
amor

em tecnicolor - Com Bette
Davis e Erro11 Flynn

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

Preços: � 1$500 e 1$000
Livre de Censura

A's 5 e 7,30 horas

Mocidade de brio
Com Herbert MarshaIl

Continuação do seriado:

O GRANDE MISTÉRIO AÉREO
Com Noah Beerry Jr.

tropas russas para as
linhas de frente

Com as Irmãs Lane, Gale Page
e Jeffrey Lynn

mês. Era oficial de grande mé
rito, notabilizado por profundo
saber, aliado a brilhante senso

militar, de que estava dando
excelentes provas como mem

bro do Estado Maior.
Vinha exercendo destacadas

funções de comando e foi
quando chefiava uma fôrça
que sucumbiu, numa dessas ad
miráveis arremetidas com que
os soldados do rei Jorge estão
enchendo as páginas dos lan
ces heróicos da presente guer
ra.

O capitão de mar-e-guerra
Robert Wilson, ao divulgar-se
a triste notícia, foi logo cerca

do de atos de g-rande simpatia
que o nosso meio social lhe
vota, simpatia que sobremodo se

avolumou ao verificar-se o es

toicismo com que o ilustre mi
litar recebeu o rude golpe.

Complemento nacional D.F.B.

Preços: 1$500 e 1$100
Imp, até 10 anos

Londres, 6 (R.) - Enquanto não se registam ações de en

vergadura na frente oriental, chegam informações anuncian
do que as fôrças russas, que foram treinadas durante o inver
no, começaram a tomar posição ao longo de toda a linha de
batalha. As reservas russas chegadas ao setor de Briansque
já começaram a mostrar seu poderio - anuncia uma infor
mação do rádio de Moscou. Ainda não participaram dos ata
ques de importância, mas nas ações em que intervieram de
monstraram grande espírito combativo.

Informa-se que nos círculos de Berlim já se acredita que
possivelmente a guerra com a Rússia não será decidida antes
do próximo inverno, devido ao intenso frio do inverno passado,
que encurtou o penado durante o qual poderiam ser desfecha
das operações de envergadura.

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Maria das

um corpo expedicionário
América Latina

Livre de Censura

Amcotts Wilson «Cocktail» no Lira
Tênis Clube

Clube dos Caçadores de Santa Catarina
Afim de facilitar aos seus associados que porventu

ra não disponham do tempo necessário para a revalida
ção ou para aquisição da respectiva licença federal, re

solveu a Diretoria dêste Clube fazê-lo coletivamente, pa
ra o que solicita a presença dos interessados, no Clube
12 de Agôsto, sexta-feira próxima, às 20 horas, munidos
da importância de 20$200 e dos respectivos portes, no ca

so de revalidação, e dêstes e de 2 fotografias 3x4, no

caso de aquisição.
Os impossibilitados de comparecer poderão satisfa

zer as exigências acima até o dia 15 do corrente, por
intermédio do Tesoureiro, Sr. Pedro Fortkamp, que toma
rá as devidas providê'ncicis.

JOSÉ DO VALE PEREIRA, Secretário.
10 - Os contribuintes do Mon- Continua o desembarque britá

tepío comunicarão à respectí- nico na ilha de Madagáscar. As O·

va diretoria, no mês de junho perações foram protegidas por 2
de cada ano, se as declarações cruzadores, 4 destróieres, 2 trans

de família por êles feita na portes e 1 porta-aviões. Esquadrões
conformidade do art. 13, do de paraquedistas britânicos foram

Hoje, ás 19.30 horas, haverá decreto n. 31, de 21 de maio de lançados ao sul da base militar e

sessão doutrinária no Centro Es- 1934, sofreram ou não altera- naval de Diego Suarez, na ponta

írit " A H ild d d ção. setentrional da ilha. Os Estados
pm a mar e umi a e o

Apóstolo". Usará da palavra o Parágrafo único - Essa co- Unidos avisaram o govêrno de Vi-

nosso confrade jorn. Osvaldo municação deverá ter a firma chí de que qualquer reação, ante

Melo. Entrada franca. reconhecida. a ocupação britânica, será conside-

� Art. 20 - O contribuinte que rada ação de guerra contra os alia-

Segundo comunicado do sub- não fizer essa comunicação dos. Víchí, entretanto, rejeitou a

diretor do Ensino da Aeronáu- perderá o direito de contrair advertência norte-americana e or

tica, o exame de admissão para empréstimos com o Montepio denou ao comissário de Madagáscar
matrícula, em julho, na Escola durante dois anos, e a pensão que defendesse a ilha a todo custo.

de Especialistas de Aeronáutica, por êle deixada sómente será Laval está i nqu iétn com relação à

realizar-se-á nos dias 18, 19, 20, paga mediante justificação ju- sorte de outras ilhas francesas do

21 e 22 do corrente nas seguin- . dicial que comprove ou com- oceano indico, tais como Como res,

tes Bases Aéreas: Belém do Pará, i plete a primitiva declaração de Reunião, etc., das quais não há no-

Fortaleza, Recife, Galeão, Belo fal�ília". tícias.

Horizonte, São- Paulo, Campo ,Esse decreto-lei tomou o - Trinta mil pessôas ficaram

Grande, Florianópolis, Curitiba numero 639. sem této, em Rostock (costa alemã

e Canoas. do Báltico), depois dos bornbar-

Os candidatos devem apresen-
Um aparelho por dia sairá da deios da RAF.

tar-se nos dias indicados, àquelas Fábrica Nacional de Aviões - o 1° Regimento de Infantaria

bases, munidos de documentos Rio, 6 (E. M.) - Um enge- de Budapeste recusou-se a lutar

de identidade. nheiro da Companhia Nacio- contra os russos. Sua oficialidade
,:" nal de Navegação Aérea, em foi presa e a soldadesca internada

O sr. dr. Fernando Ferreira entrevista concedida a um numa cidade do interior da Hungria.
de Melo, promotor público da vespertino, afirmou que a Fá- - Em três dias, na frente de Ca

comarca de S. Francisco, foi brica de Aviões situada na Iinine, os russos mataram 15 mil

removido para a promotoria Ponta do Cajú está capacitada alemães.

pública ela comarca de Tijucas. a fornecer um avião por dia. - Von Papen anunciou na capital
Para a comarca de S. Francisco I Acrescent�u: . ainda; que bre- turca que a Alemanha pretende
foi designado o sr. dr. Alfredo vemente, imciar-se-a a cons- conquistar o Cáucaso antes de a-

Pessôa de Lima. trução de um avião, tipo "asa gosto.
�, baixa", inteiramente nacional, - A RAF bombardeou as íudús-

O sr. dr. Maurílio da Costa desde o "nariz" até a cauda, trias bélicas de Estugarda (Ale
Coimbra, Juiz de Direito da com a aplicação, de "feijo" manha) e Pilseu (Checoslováquia).
2a entrância, foi promovido à para acabamento de todas as É em Pilsen que se acham as gigan-
3R entrância, na comarca de partes da estrutura. tescas usinas "Skoda".

Tijucas.

A's 7,30 horas

de CIA.--Joinville (Marca registrada

O sr. Reginald Kazaniian, côn-
sul dos EE. Unidos, oferece, hoje,

I
às 17 horas, um cocktail, em

honra dos srs. capitão-tenente
Howard Alexander White e 2.0
tenente Roy T. Davis Jr., da
marinha norte-americana, que
presentemente se encontram nes

ta capital.
E' uma festa íntima, para a

qual foram cordialmente con

vidadas algumas autoridades e

outras personalidades, em nú
mero limitado.

Senhora ! Para as
br ernesas prefira o

MEDEIROS. subôres
sos e diferentes.

suas so

FUDIM
delicio-

Dores Rezende;
- a exma. sra. d. Maria B.

Barreto;
- a sta. Zilá Gevaerd;
- a exma. sra. viuva Celeste

Lopes Mafra;
o jovem Jorge Atherino;
a sta. Lení Leal;

.

a sta. Ondina Schmidt;
o jovem Gustavo Arantes;
o nosso prezado conterrâ-

neo sr. João Ferreira da Cunha;
- o sr. dr. Alfredo Barbosa

Born;
- a sta. Carmelita Passos;
- o sr. Adolfo Chierighini,

íuncionário da S.A.C. Hoepcke.
Agradecimentos:
Do sr. Onildo Miranda, resi

dente na cidade de Itajaí, re

cebemos atencioso cartão agra
decendo à nota do nascimenlo
de seu filho Honório-Luiz,

Quatro mães

*

IUUltllll:illB
É MAIS QUE UM

NOME, É UM
SIMBOLOl
---

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA

Complemento nacional D.F.B.

Férias Musicais (short)

Preço 2$500 e 1$500

úLTIMA HORA

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre 08 primeiros,

•
São os doces preparados,

51 navIOs lançados ao mar
Co'o bom Fermento Medetr o.s

. O branco era preto ...Washmgton, 6. (U. P.) - Enquanto os Departamentos de R' 6 (D N) S b tiã
G IV"

.

h tã d did 10,. . e as 180
uerra e iarm a es ao preparan o novos pe 1 os de fundosBt" M"

para gastos de guerra, que talvez atinjam a 35.000.000.000 de d arpre °1 reFquereu aOd lU11Z3" ca:1O-

'I C'
_

M ítí
.

d
e au a onseca, a . rr-

do ares, a omissao an ima anunciou que urante o passa- . _

dR' t C· '1
do rnê d bril t

.

f t t cunscrrçao o egis ro IVI
o mes e a ri en ram em serviço, na 1'0 a mercan e norte- tifi

_

d t d
'

americana, 36 navios cargueiros. r� I icaçao o. ermo .e seu nas-

Durante os quatro primeiros meses do ano corrente, en-
cimento. Alega o suphc.ante que

traram em serviço das nações unidas 106 navios mercantes, a
houve e�gano no registro �e

saber: 15 em janeiro, 18 em fevereiro, 27 em março e 36 em s�u ,nasclmer,to, na parte relati

abril. Nesse mesmo mês de abril, foram lançados à água 51 na-
va a cor, de�larada <{�ranca!!,

vlos mercantes. Durante os meses de janeiro a abril, foi bati- quando devena constar preta.
da a quilha em cêrca de 200 navios nos estaleiros norte-ame- Caspa � LOÇÃO l\IARAVI-
ricanos. LHOSA !

O sr. dr. Altamiro Guima
rães, Interventor federal in
terino, baixou o seguinte de
creto, dispondo sobre as con

tribuições do Montepio: "Art.

Divirta-se frequentandO o

Parque-Teatro . DIVERSÕES SALIN
Estréia sábado, no Estreito

BEII E PECIALIDADEIi'
WETZEL &

recommenda-se para hospitaes, collegios etc., pela sua qualidade desinfectante

Sindicato dos Empregados no Comércio
de Florianópolis

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCACÁO

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 SOCIO que a

encabeçar, satisfeitas 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.

Visitas:
Encontram-se nesta capital

os sr. capitão-tenente Howard
Alexander White e 20 tenente

Roy. Tasco Davis Jr., da Mari
nha dos Estados Unidos, gran
des amigos do nosso país, aon

de chegaram há pouco mais de
2 meses, mas de cuja língua já
vão tendo preciosos conhecimen
tos, graças ao desejo, que os

anima, de melhor se afeiçoarem
à vida brasileira.

Os distintos oficiais da mari
nha norte-americana distingui
ram-nos, ontem, com amável
visita.

CapitãoRio, 5 (C. M.) - O capitão
de mar-e-guerra Robert Wil
son, adido naval da embaixada
britânica junto ao nosso govêr
no, acaba de receber a inf'o r
macão de haver morrido em

combate, na Líbia, o seu filho
único, capitão da Guarda de
Granadeiros, Robert Ameotts
Wilson.
Essa notícia repercutiu dolo

rosamente em nossa sociedade,
pela alta estima de que des
fruta o adido naval britânico.
Ademais, causou o pesar com

que o Brasil sempre acolhe a

nova da queda de mais um he
róico defensor da democracia e

da liberdade, que o é todo aque
le que fórma nas fileiras do va

lente Exército britânico.
O capitão Robert Amcotts

Wilson morreu moço, aos 28
anos, no dia pr imeir o dêste

Robert

Formavão de
na

IEcos e Notícias

Nova Iorque, 6 (R.) - O professor Fernandez Artucio, ex
professor de Filosofia na Universidade de Montevidéu, e atual
mente membro ativo do Movimento Mundial Livre de Nova
Iorque, fez apêlo para a formação de um corpo expedicionário
latino-americano, de 500 mil voluntários, para trabalhar ou lu
tar sob o comando das nações unidas.

O professor Artucio declarou que a América Latina não
teria a mínima dificuldade para mobilizar essa fôrça. "As mas
sas latino-americanas são partidárias da democracia, sem re
servas - acrescentou o professor uruguaio - e estão ansiosas
para apoiá-la com todo o seu poderio".

O sr. Artucio predisse que na Primavera de 1943 os países
da América Latina poderão fornecer, no mínimo, 15 divisões
de tropas de choque preparadas para participar, com os outros
exércitos das nações unidas, na campanha que assestaria o

golpe mortal contra o "eixo".

Habilitações:
Estão-se habilitando para

casar o sr. Arlindo de Araujo
e a srta. Otília do Carmo Gou
lart ; o sr. Mário Vitória Got
tardi e a srta. Dulce Silveira de
Sousa.

Caspa �
LHOSA!

Eixistas engaiolados,
no Indaial

Indaial, 6 (P.C.) - Em vir
tude de continuarem falando,
em público, as línguas alemã e

italiana, apesar da proibição de
terminada pelo Govêrno da Re
pública, foram preso, no distri
to de Ascurra, por ordem do
sr, Manuel Geraldo Ramos, ati
vo sub-delegado de polícia, os

seguintes indivíduos: Luiz Zon
ta, Aleixo Merini, Ambrósio
Cristóvão, Amaro da Silva,
Ambrósio Rodrigues, Francisco
Vargas, Ercília Zonta, Joaquim
Zonta, Alberto Sandri, Cezaríno
Stedile, Vergilio Stedile, Erich
Fachini, Angelo Felipe, Lino
Prada, Ercilio Stanke, Francisco
Stedile, Alberto Macopi, Ale
xandre Rafaeli, Luiz Garbari,
Amabilio Merini Sobrinho, Luiz
Chiareli, Francisco Pintareli, Leo
poldo Sandri, Alfonso Fachini,
Amadeu Poffo, Natal Demarch,
José Fachini, Maximiano Bele
legante, Atilio Zonta, Natal Ba
daloti, Ervin Pigoreti, Oscar
Joaquim Bremer, Jacó Dalíovo
e Ervino ScheidemanteI.

d44 •

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

Deolindo Costa, nesta capital. 10vs3

Terrenos em loles

A Espanha lutará contra a Rússia
Nova Iorque, 6 (R.) - O marquês de Aquilar, considera

do como representante dos monarquistas espanhóis, declarou
à imprensa de Nova Iorque que a Espanha está muito próxima
da guerra com a Rússia.

Acrescentou o marquês que Franco e Hitler assinaram há
tempos um tratado secreto, pelo qual a Espanha fornecerá to
da e qualquer ajuda à Alemanha, quando o momento se apre
sentar.

O marquês de Aquilar disse mais que, embora certos gru
pos influentes consideram com repugnância a possibilidade
de a Espanha entrar na guerra, a influência do general Fran
co e do seu cunhado Serrano Sufier há de prevalecer.

A situação atual da Espanha, segundo o representante
monarquista espanhol, é gravíssima.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R.C.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano. 12
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