
SA.Ctt. co.,aA $A.CV�.'
� RIO, 7 (D., N.) -- UM MATUTINO, SOB O TíTULO "CLAMA VINGANÇA O SANCUE BRASILEIRO", SUGERE REPRESÁLIAS CONCRETAS

E EF1;:IENTES CONTRA A ALEMANHA, PEDINDO, ENTRE OUTRAS, A PRISÃO DE SúDITOS DO "EIXO'\ E PROPONDO, AINDA, QUE SE CO
LOQUE�l, �OS NOSSOS NAVIOS, GRADUADOS DO NAZISMO, QUE SE ACHAM PRESOS� A-FIM-DE QUE O "EIXO" ASSASSINE TAMBÉM OS SEUS
SÚDITOS. DIZ SER "SANGUE CONTRA SANGUE" A ÚNICA LINGUAGEM QUE HITLER E OS SEUS ASSECLAS COMPREENDEM. AFIRMA, FINAL
MENTE, QUE É PRECISO QUE HITLER E OS SEUS ASSECLAS EXPERIMENTEM� COM A PRóPRIA CARNE, AS CONSEQUÊNCIAS DA CAMPANHA

QUE. DESENVOLVEM CONTRA A MARINHA MERCANTE NACIONAL.
Morteiro de potência

secreta

Moscou, 7 (De Maurice Lo
vell, correspondente especial
da Reuters) - Segundo in
formações da rádio daquí, os

alemães estão empregando
"nova arma secreta", um gi
gantesco morteiro de nove po
legadas de calibre, Os projé
teis explodem como bomba aé
rea.
Quando um destacamento

de guerrilheiros fez, ultima
mente, uma incursão de cem

milhas em território inimigo,
, os nazistas usaram êsse tipo
de arma contra êles. Durante
três dias os alemães prepara
ram o contra-ataque utilizan
do 150 aviões, morteiros de
nove polegadas e artilharia. As
florestas das vizinhanças arde
ram pelo efeito das explosões.

Caspa � LOÇÃO MARAVI
LHOSA!

Arma secreta norte-americana
anti-submarina

Washington, 7 (U. P.)
Fontes inteiramente dignas
de crédito revelaram que pro
ximamente serão completa
dos os preparativos da mari
nha norte-americana para a

defesa dos navios mercantes.
Trata-se, segundo se declarou,
de uma nova arma secreta,
que, entre outras coisas, fará
com que seja adotado novo

sistema de comboio. Compre
ende também novo tipo de ex

plosivo anti-submarino.
Os círculos autorizados con

fiam na eficácia da nova arma

secreta e em que será neutra
lizado, dêsse modo, o ritmo
acelerado da campanha sub
marina em frente à costa do
Atlântico.

Dr. Augusto de Paula
Diretor do Hospital de

Caridade
Reassumiu a' clínica:

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

V.-lO

Premiando a delacão
Londres, 7 (Reuters) - Os

alemães estão oferecendo uma

recompensa de 1.200 francos
pela delação de qualquer avia
dor da. RAF que tenha descido
na Bélgica, informa a Agência
Livre de Notícias Belga. Pri
meiramente, os alemães amea

çaram com a morte todos os

que ajudassem os aviadores. A
ameaça não surtiu resultados
e agora oferecem dinheiro pe
las delações.
Destróier versu avião
Olhão (Portugal), 7 (Uni

tsd) - A população local pre
senciou curto combate entre
um destroyer britânico e um

avião alemão, parecendo que
o fogo do navio atingiu o apa
rêlho, pois êste se afastou ra

Pidamente, deixando um rasto
de fumaça negra, perdendo
altura.
A população de Faro ouviu,

também, intenso canhoneio no

mar, à mesma hora.
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Wavell co��corado A��,���t�� -gO�V��S����imp!tant���s�� I ��.·!:s���od��oVi1� I
retenção dos "stocks" de combustível, em face da lei de eco- I Janeírn re.a�rlu O

nomía

p.oPular,
o procurador do Tribunal de Segurança

Na-I
cnnsultúrie.

cional, Gilberto Andrade, declarou que a manutenção de depó- Rua Vitor Meireles n". 28
sitos clandestinos de gasolina constitue crime, que sujeita os Telef. 1067
infratores a penalidades entre dois a quatro anos. Na questão Diariamente das 16 às 18 hs.
do combustível relacionado com o problema da defesa nacio-
nal, deve considerar-se também a sua possível destruição, como
fizeram os integralistas no "putsch" -de 1938, concluindo que
bastz a verificação do depósito para o crime considerar-se pro
vado.

Frota de navios mer
cantes do Vaticano

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

I Florianópolis Ouinta-felra, 7 de Maio de 1942 IANO XXVII N. 8531

Londres, 7 (R.) - Segundo
irradiação do rádio de Lião
(França), o Vaticano criou
uma frota de quatro navios
mercantes para transporte de
alimentos da América do Sul
à Itália, com destino à Cidade
do Vaticano.
Essa frota navegará sob o

pavilhão papal.
Caspa � LOÇÃO MARAVI.

LHOSA!

Madagáscar é
ótima base

Londres, 7 (Unítedd) - Opi
na-se, nos círculos navais, que
as bases navais de Diego Sua
rez e de Majunga, em Mada
gáscar, estão equipadas com
excelentes instalações e obras
para servir de ponto de par
tida da marinha dos Estados
Unidos, em suas operações con
tra o Japão. Dessa maneira, a
esquadra norte-americana dis
porá de duas excelentes bases
para o seu abastecimento, po
dendo empreender ações con
tra os navios de guerra nipô
nicos destacados no Oceano
tndíco e que ameaçam as cos
tas do subcontinente indú.

10 v.-3

Satisfacão geral
Londres, 7 (Reuters) - A

notícia da ocupação de Mada
gáscar pelos britânicos foi re
cebida com grande satisfação
pelos círculos franceses livres
desta capital. Altas autoridades
degaulistas declararam: "Es
tamos inteiramente de acôrdo
com a medida".

AVISO
Dr. João de Araujo
espe cíalísta 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: D às 6

Quem
.

vin aquilo, viu o inferno!Frente da Birmânia, 7 (De aos grandes incêndios tornou- trabalhos de demolição na' zida a chamas de acetileno e,
Ian Munro, correspondente da se intolerável a grande dis- Rússia, agiram com eficácia. depois, lançada dentro do pe
Reuters) - As forças ímpe- tância. Os tanques de aço ex- Determinados técnicos escoce- tróleo em combustão.
riais da Birmânia fizeram sua plodiam e varriam o céu com

ses, com lágrimas nos olhos, Os aviões nipónicos de reco

última luta de retirada sôbre o chamas e fumo. Centenas de pessoalmente ateavam fogo aos nhecimento podiam ser vistos
Irauadi, durante poucos dias barrís voavam em blocos den- grandes armazens que cons- abrindo caminho por entre as

passados, com pleno conheci- sos por entre as línguas de fo- nuvens de fumo denso, obser
mento de que aquilo de que go, em um crepitar espantoso. truiram e mantiveram, trans- vando o terrível trabalho de
mais necessitavam - o apóio Os grupos de demolição, em formadores e geradores e todo destruição. À noite, o cenário
aéreo - não viria. Em entre- um total de trinta homens ex- o material de precisão, no va- tornou-se algo estranho e hor
vista concedida no seu quartél perimentados, dirigidos por um 101' de milhares de libras. A rível, como uma reconstituição
general, o general Alexander técnico britânico treinado em maquinária de valor foi redu- do inferno de Dante".
disse: "Não devemos esperar
qualquer apôío aéreo adicional
na Birmânia" . Acrescentou que
a perda dos campos petrolífe
ros do Irauadi era caso grave,
"mas que era muito mais im
portante o fato de que os ja
poneses não poderão contar
com o petróleo, enquanto os

aliados possuem outros re

cursos. "A destruição dos cam

pos de petróleo birmanos deve
ser observada como uma das
obras maiores e mais eficazes
de devastação voluntária na

história do Império Britâni
co. De fato, nada existe agora
que tenha a menor utilidade

I
para os japoneses. O fecha
mento dos poços foi feito de
tal maneira, que assim perma
necerão por período indefinido
e sómente poderão ser reaber-
tos por meio de máquinas es

peciais e com o concurso de
técnicos.
"Uma cena trágica de gran

deza marcou o estágio final da
destruição. Ví essas colunas de
fumo esconderem o sol, a mais
de trinta milhas dos campos
de petróleo. Quando a catástro
fe maior ocorreu, a atmosféra
ficou realmente conturbada,
como se assistissemos a um

tremor de terra. O calor devido

CASA MISCELANEA, distri- I EstA. trlate, me. amlr T
Ouidora dos Rádios RC.A. Vi-I

Tealll brollq\ÚteT E.ti. eOla to••eT

ctor, Vávulas e Piscoso - Rua fi! lei de No••o Sen.llol'1

i Trajano. 12 86 te lain • CONTRATOSS•.

iDesceu do trem e ficou detido
Londres, 7 (Reuters) - O I Rio, 7 - Um matutino do Ceará, sob o título "Integralista

imperador Sellassié conferiu o
I vivo, em Fortaleza tem que andar a pé", publica a notícia

gráu de comandante da Ordem seguinte: "Entre vários passageiros, viajava, num trem ]0-
do Sêlo de Salomão ao general

I
cal, o integralista Manoel Alexandre Cardoso, que ainda sonha

Wavell. com o regime de escravidão do "eixo", ideado aquí por Plínio
Salgado. Lendo a notícia, procedente de São Salvador, que afir
mava teria sido abandonado, em plena via pública, o esquife de

Ium integralista morto, enfureceu-se, tentando fazer comício
no trem. Iniciando o "meeting", afirmou Cardoso que Tiraden
tes era peior que o último dos integralistas, ao que reagiram
os operários da Viação Cearense. No dia seguinte, em que o plí
niano pretendia viajar, os operários não permitiram a partida

mwe_lI" IiIIU_-'!lIIi'a'tIl"__IIIii till-__iIllI@íilllllOlIlililiW_"'BB'IlIIiiili__lãi!aOl!!! do trem com a presença do integralista. Apesar dos protestos
de Manoel Alexandre, o trém seguiu sem êle, que foi recolhido
à Delegacia da Ordem Política e Social.

Senhora ! Para as suas soo

bremesas prefira o PUDIM
MEDE1ROS. sabôres delicio
sos e diferentes.

�E SÓLIDA PARA U"1A{1t� 1ST Ê N C I A S A O I A
Relíquia sagrada

Genebra, 7 (R.) - Um dos
três cravos empregados na cru

cifixão de Jesús Cristo, conser
vado na catedral de Duomo,em
Milão, foi retirado do lugar
onde se acha guardado e colo
cado no altar principal daque
le templo, devendo ficar em

exposição durante três dias -

1 anunciou o rádio de Roma, em
,� ._"..._�_�_�_�______ emissão captada aqui.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comece hoje mesmo

a usar Regulador-Gesteira
�-------------------------------------------------------

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

MÁRIO B. DE SOUSA '

DCIDOCX1CXJOIlODQOOQOOOOOOOODCJDDaDOO

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

l:0ã::::::��421
�------------------------
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I Jorge L. Moreira de Sousa e IMaria da C. Costa e Sousa �
participam aos parentes e nes- �

I
soas de suas relações o cnn-

Itrato de casamento de sua filha
SOLITA com o sr. ODILON

� ������ II SOLlTA e ODILON �
� noivos �

I Florianópolis. 2-5-9lI2 �OQiIXIIOODQOOIXXJOOOoc:xxxx:oootCiClOOOODDCXXXJQOCaxx:xxx;J-
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Anatólio Pinheiro Guima
rães e Esposa têm o pra
zer de comunicar aos seus

parentes e amigos o nas

cimento de seu primogênito
SÉRGIO

Fpolis, 4 - 5 - 42

5vs-3

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

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

Português, Latim, Francês,
Inglês e Hist. da Filosofia.
Aulas de aperferçoamento
ou de Cultura Filológica.

IPreços módicos. Informa
ções: à Rua Cons. Mafra, 64

_
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Dr. Clarn·o
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
lo andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.It68.

• ...mnn._.......

I',
I

I Dr. ALDO ÂVILA IDA LUZ
ADVOGADO

I Rua Vidal Ramos, n-, 30
't

In articulo mortisQuem leu, há mais de um ano,
os discursos dos chefes nazis e
escutou as irradiações das trans
missoras de Berlim e outras ci
dades alemãs a respeito da sor
te destinada à Inglaterra, a úni
ca potência ainda intacta que
enfrentava as fôrcas combina
das da aliança teuto-ítalíana,
compreende o que significa para
o Reich o momento atual.
Àquela época, o Congresso dos

Estados Unidos acabava de con
ceder a Roosevelt as medidas
solicitadas para o fornecimento
irrestrito do material bélico que
daria a superioridade real às
fôrças armadas britânicas.
Hitler em pessôa chacoteou.

O auxílio norte-americano não
chegaria a tempo. Quando as

primeiras remessas estivessem
prontas para seguir, não seria
preciso ao Reich obstruir-lhes a

passagem com o bloqueio sub
marino, porque já nada, então,
existiria nas Ilhas Britânicas.
Para fazer essas previsões, o

Fuehrer alemão cometeu dois
gravíssimos êrros de cálculo: o

primeiro o de julgar tarefa mui-,
to fácil a invasão da Inglater
ra; o segundo avaliar um tempo
muito longo para que as indús
trias da América do Norte che
gassem ao máximo da sua ca

pacidade produtora.
Tamanha leviandade no su-

•••
bestímar a atividade dos inimi-
gos está sendo fatal, agora, aos
oráculos germânicos. A R. A. F.
está em plena ofensiva de des
truição, fazendo uma segunda
frente contra a Alemanha em
atribulações no leste; o mate
rial norte-americano está che
gando a salvo, em diferentes
zonas de guerra, apesar dos sub
marinos, e a orgulhosa Lufttoaf
te de Goering apenas tem podi
do dar pálidas respostas à vigo
rosa ação dos aviadores britâ
nicos.
Hitler fundava as suas espe

ranças na morosidade indus
trial dos Estados Unidos e, con
tando com a fraqueza de John
Bull iria levar-lhe através da
Mancha, um par de algemas.
Nada disto aconteceu. E se o

retardamento americano seria,
no entender do chanceler do
Reich, a causa da derrota dos
ingleses, logicamente por lhe
ter saído o triunfo às avessas,
deveria suceder o que se está
vendo, com a Alemanha' im
prensada por adversários pode
rosos e obstinados.
E' por isto que, além dos re

ceios da indisciplina interna, o
provocador da guerra já pre
nuncia a própria derrota e co
meça a tentar atos de contri
ção in articulo mortis ...
("Correio da Manhã").

1.

MEDICO
I�STITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO )

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prátíca n08 hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urlnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia CUnlca com o
dr. Manoel de Abreu Campaoarlo
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela UnIver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise elin ica

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE /
SÃO SEBASTIÃO

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

fLORIANOPOLlS

,�

\

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

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

Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos orgãos internos

Certos orgãos internos das mu

lheres congestionam-se e inflamam
se com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo forte, uma queda, uma raiva,
uma comoção violenta, uma noticia
má ou triste, molhar os pés, um

resfriamento ou alguma imprudencia.
Moléstias graves podem começar

aSSIm.

Justamente os orgãos mais impor
tantes são os que se congestionam e

inflamam mais depressa, sem que a mulher sinta nada no comêço,
Nada sentindo no cornêço da congestão interna ou da infla

mação, a mulher não se trata a tempo de evitar que a doença
se �grave e vá peiorando cada vez mais.
E esta a causa das moléstias Illa;s perigosas !
Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas, use I

Regulador-Gesteira sem demora.

Regulador-Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e pertur
bações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a hemorra
gia, provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e de
sanimo provenientes do mau iuncionamento dos orgãos útero-ova
rianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de
cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer
qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero.

Regulador-Gesteira trata estas congestões e inflamações inter
nas e as complicações provenientes destas inflamações.

SEJA PREVIDENTE!
SIGA A VOZ llA_ EXPERIENCIA!
Adquira a sua casa própria, adquiri�do uma apólice na
EMPRESA EDIFICADORA E MOBILIARIA BRASIL LTDA.
Veja o nosso formidavel plano de construções, de acordo

com a nossa
" tabela price":

PARA UMA CONSTRUÇÃO A EMPRESA PRAZO ANOS JUROS AO
DE FORNECE ANO

20:000$000 16:000$000 8, 9 ou 10 8%
15:000$000 12:000$000 " " " " 8%
10:000$000 8:000$000 " " " " 8%
5:000$000 4:000$000 " " " " 8%

Para melhores esclarecimentos, com o respectivo
agente autorizado nesta Capital, à rua Visconde de Ouro
Preto rr.? 7, das 16 às 18 horas. 7 V. alt.-4
�---------------------------------------------------

Como vão as coisas na Itália

------------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às l5 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

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

(Prof� L. Burkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves
Junior 20. Telefone 1.131.

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

'

•• J

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de P,' 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

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA
CONSULTÓRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

E'specialistai assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
on!u tas: 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

Consultas diariamente pe!ata�d��h:�sd1� \� 1� l�o�aO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

I
Consultas das 5

em deante.
horas

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôanson)

I
ACOMODAÇOES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

� -;I con,ult�:. RU�:O�:�_�����R�:nCia
1456

RESIDENClA:
Rua Blumenau, 28

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

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meirel es, 28.-0as 16 às 18 horas,
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

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

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

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Ruo. Felipe Schmidt n. 38 - Tel, 1426

I Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

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

ça, a-fim-de atirar uma na-
Londres, 6 (A. P.) - O rádio ção contra a outra.

de Roma, em declaração semi- Telegramas da Suíça noti
oficial, chama de "absurdas. e ciam nova onda de demonstra
rídiculas" as notícias de que ções na Itália pela transferên
membros proeminentes do Paro. cia de Nice, no sul da França, Itido Fascista tenham sido pre- para a Itália.
sos, por se recusarem a man- Na fronteira francesa, 6
dar tropas italianas para a (Reuters) - Os italianos ma
frente oriental. O rádio de Ber- nifestam frequente e aberta
Iim deu indícios de que uma mente profundo descontenta
legislação mais forte na Itália mento com a marcha da guer
está em andamento, anuncian- ra e as condições na "frente
do que o Duce receberia os interna", segundo um viajante
juizes e outros peritos legais bem informado que acaba de I

que trabalham num novo Có- chegar de Roma. Adiantou aín- I
digo Civíl. Essa comissão deve da êste que indícios de atívída- I

apresentar hoje os resultados des subterrâneas são ocasío-
I

IIdos trabalhos. nalmente percebidos em certos I

Notícias de outras fontes di- e determinados círculos, embo- I

zero que Hitler póde estar utí- ra não haja qualquer sinal
lizando as reivindicações terri'-I aparente de oposição ao go
tóríaís da Itália contra a l1:ran- vêrno,

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESIDl!;NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

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

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

tas das 17 às 19 horas

,Especialista em moléstias de senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõmasn, vesícula" útero. ovários. apendice.
tumores. etc. -- CIRURGIA PLASTICA DO PERINEO -- Hérnias. hidro
ceie. varicocele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

varizes -- Fractures. aparelhos de gêsso.
Opera nes Hospitais de Florianópolis.

Pra.ça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. AUGUSTO DE P).tULADiretor do Hospital de Caridade
Cirurgia geral - Doenças de senhoras -,�Diatermia'

Infra-vermelho e Ultra-violeta.
Rua Vitor Meireles, 26. Fone 1405. - Das 17 horas em diante.
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�I Aguardem sensacionais novidades �

I em mercadorias de alta classe IA preços ao alcance de todos
I

L
na
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•
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Uma oportunidade que talvez não volte!
�s pechinchas da grande venda especial da CASA DAURAA mTlsdempolgante e sensacional oferta de 'tecidos de algodão e sedas. dos melhores fabricantes, por preços arrebatadores.

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

açam mesm, comprando seus artigos para inverno, na grande venda da CASA DAURA
Eis algumas de no'ssas especiais ofertas:

Seda Laqué SEDAS Opala estampada » 4$000 Colcha branca PI solteiro » ] 1$500
mt. 4$000 Tricoline PI pyjama lO) 4$000 Colcha ..reclame ,. 8$000Tafetaline de seda, em todas as côres » 5$000 Tricollue xadrez e listado PI camisa .. 4$000 Guardanapo PI jantar duzia 1�$000Seda Granité » 6$500 Tricoline de algodão » 3$200 Guarnições plntadas PI chá uma 33$000Lingerie ct bolas, art. bom » 8$500 Zefir superíor ,. 2$500 »PI jantar 140x140 ,. 18$000Seda Petit-pols, art. bom » 10$000 Fustão pelúcia, art. bom » 4$500 » PI jantar 140X140 »20$000Seda e lã, largo 0,90 » 18$000 Merinó .preto, largo 080 » 4$800 » PI jantar 140xl80 »24$000Gabardine de seda ) 10$500 Crepe preto de algodão ,. 4$500 » PI jantar 140x230 e 1 dz. de guardv » 32$000Seda-givré, art. pesado » 11$000 Brim infantil »2$800 » Xadrez escuro PI chá »24$000Seda Irlzotlne cI lã » 13$000 CUb8IlO ,. 2$�00 Tapete de veludo PI quarto » 2-1$000Lingerie estampado, art. lavável 8$000 Tecido PI colchão, largo 1,40 » 5$000 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um il3$000Linger!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 ]50$000Lumlér em todas as côres largo 090 It 12$000 Tecido cordoné PI cuéca » 3$1'00 Sombrinha de trlcol, CI cabo comprido uma 22$000Seda PI camisa, art. bom

' .,

» 10$000! Tecido PI cortina, larg 1,30 » 8$000 Idem de tric. CI cabo comprido PI mocinha » 16$000Seda graníté cI lã » 9$500 Tecido PI cortina, largo 080 ,. 7$500 Somhrinha 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$000Fustão de seda » 1 0$000 Toalhas PJ rosto de 3$, 4$, e 5$000 Casaquinhc de malha PI menina » 7$000Tafetá xadrez » 8$000 Toalhas Alagoanas pI banho, uma 12$000 Casaco de malha PI senhora }) 12$000Tafetá moir é, art. fino » 12$GOO Toalhas Alagoanas PI banho, tam. grande » 18$000 Pulover art. bom PI rapaz » 14$000
ARTIGOS DIVERSOS Toalhas brancas lisas PI banho uma 7$000 Pulover cr feixo e manga PI homem » 25$000Lã fina PI vestido mt. 18$000 Filó PI mosquiteiro. largo 4,50 mt 18$000 Pulover CI feixo e manga PI homem » 20$000Oachã cj 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 QUARTO Blusas de malha PI senhora uma 20$000Pelucia lisa art. bom » 2$500 Atoalhado branco e de cores, largo 1,40. mt. 5$500 Blusas de malha PI senhora » 15$000Ca chá cI flanela, art. superior " 4$500 Cretone de cor, largura 2 metros » 9$000 Pulover listado PI homem um ]2$000Pelucía PI kimone. art bom » 4$000 Cretone de cor, largura 1,40. » 6$500 Pulover sem -manga PI bomem »15$000Pelúcia PI pyjarna » 3$200 Cretone branco typo linho, largura 2,20 }) 8$500 Puloverslnho PI rapaz » 12$000Linho e seda xadrez PI saia » 14$000 Cretone branco typo linho, Isrgura � metros» 8$000 Pulover de pura lã PI homem, de 30$, 35$ e 45$000

Cachá xadrez, superior » 5$500 I Cretone branco typo linho, largura 1,40 » 6$000 Capas Ielpudas PI criança uma ] 5$000Fustã o estampado » 4$500 I Cretone Royal, largura 2.20 » 12$000 Capas lisas PI criança :t 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 ] $500
Linho cI bola » 2$500 Cobertores meia lã PI casal um 52$000 Leite de Colonla vidro 5$800
Linom estampado » 3$000 Cobertores Paulista PI casal » 27$000 Blusas Swing uma 10$000
Líuorn liso » 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro »24$000 Malas PI viagens de 22$, 26$ e 30$000Luizine typo Inglesa » 2$000 Cobertores xadrez PI casal » 19$500 Pasta de couro PI colegiaes de t 2$ e ]5$000
Chitão » 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro li> 16$000 Maletas PI trabalho de 6$, 7$ e 8$000
Chitão granité, larg 0,80 » 4$500 Cobertores dezenhados PI casal »20$500 Ligas de borracha uma 1$500
Crepon PI kimono, lar g. 0,130 » 5$800 Cobertores dezenhadcs PT solteiro » 17$000 Babadores de organdy bordado um 4$000
Chitão 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 Lamíria Gilete Azul 1/2 dezena 4$500
Opala larg 0,80 }} 3$000 Colcha de Iustão PI casal » 21$000 Porta-nickel 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 10,000 metros de retalhos de pelúcia estampada, que estamos vendendo durante êste mês á titulo de reclame. Recebemos milhares de outros artigos,
que sómente com uma visita à NOSSA CASA, V. S. poderà certificar-se do que afirmamos.. O povo de Florianópolis encontrará, pois, na CASA DAURA, os artigos de que

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

Economíze, (ompiando .na CASA DAURA, à rua Felipe S(hmidt, 19
Mal-estar

14' Batalhão de Caçadores

Comunico aos interessados que
Nós sempre fizemos ao povo blema que, excitando a sua de ordem do sr. Tenente Cora

da Itália a justiça de supô r que curiosidade, o ob�e�va.�or pro- nel Agente Diretor acha-se a
cada vez que um italiano encon- cura resolver. A Itália ja se te- 'd dtrasse num lugar deserto - ou ria separado do seu aliado e te- ve�da naquela U�l1 a e o ma

no escuro - um alemão, êste ria mandado às ortigas o patto terial abaixo: 1 bilhar, 1 porta
não escaparia com vida. O es- d'acciaio e os seus signatários, I tacos, 12 tacos, 1 marcador,3 bo
pírito de liberdade é tradicional se dependesse da vontade do seu las de marfim, 1 máquina foto
na Itália, desde as suas Repú- povo. Fá-Io-á fatalmente na gráfica e 1 fogão econômico,
blicas medievais. O Fascismo é primeira oportunidade. H. de Castro 10 Ten. Secretário

Iuma deformação do caráter íta- Além do mais, um fautor exis- 10vs-2
liano, contrário à tirania, onde te, neste momento, que a torna -

quer que ela se apresente. perplexa quanto ao futuro da Vende-se ou aluga-seSegundo notícias recentes, pe- guerra. Um �a�tor, entr� m�it.?s A casa sita à rua Frei Co.
la imprensa, a reação do povo outros. A Italla tem a íntuíção o 7 T Bitaliano contra os seus domina- de que a política de aproxima- neca n. O;. ratar no o.ri

dores tem excedido a nossa ex- ção entre a França e a Alema- co ,de CredIto Popula: e

pectativa. Em plena rua e à luz nha encarnada por Pierre La- AgrlcoIa de Sta. Catarina.
do dia, cinco alemães foram vaI,' póde comprometer a sorte Rua Trajano, 16. V-I6
mortos e onze feridos. O fato de suas reivindicações territo
teria ocorrido em Gênova. I riais contra o primeiro dêsses
As notícias sôbre a situação países. A Alemanha nunca se

interna da Itália têm ocupado I manifestou a respeíto xíe um

ultimamente colunas inteiras modo certo. Que ganharia ela,
dos jornais. O estado econômi- então, com a vitória do Reich ?
co do país, as condições no seio A

_ esta.==. nenhuma out�a
do partido fascista, a posição do naçao aria maIS. ?S seus Se?tl
Exército e da família real - tu- dos do que a Italla, para díag
do isso tem figurado em ínror- nosticar o es.tado real da Ale
mações de fontes diversas e tem manha. Em Junho de 1940, um

servido para especulações sôbre relatório urgente do embaixa
o que está para suceder. Foi dor Guanglla, sobre o. c�r�o da
anunciada a reunião de um con- batalha do Somme,

_ de?ldlU de
selho da Corôa - presente o sua ati�ud.e .em relaça� a. Fr�n-
marechal Badoglio. Foram a- ça. A h�stona reseryara as l.n- C C" SA MISCEnunciadas demissões de secre- formaçoes do embaIxador Alfle- , ompral na I

tários do partido e o suicídio do ri papel semelh.ante às. do seu LANEA é saber economizar'
chefe do jascio de Turim. col�ga de Pans? A dlfere.n2a
Evidentemente reina na Itá- esta em que, em 1940, a declsao

lia um grande mal-estar e a dependia exclusivamente de um

causa fundamental é a falta de homem: o. Duce. Ag<?ra. depen
comida. Que o país está sem ter derá do reI, do ExerCIto e do
o que comer é uma verdade que povo'. . .

o próprio Duce acabou confes- Enquanto ISS?, o Duce �a PI
sando. Casa em que não há pão, ruetas. Nele, slm,.o des�Jo de
todos gritam e ninguem tem ra- que a .A�ema�h:: tnunfe e total.
zão. Mussolini, por êsse motivo, E' a umca hlpotese da conser

censura a indisciplina da nação vação do se� poder, mesmo ��m
e responsabiliza os secretários Nice, a Cor�e�a e a �umsla.
do partido. O rei Vitor Manoel, Quand? o dIZIam monbundo,
que não quer parecer indiferen- surge. ele. �m _?alzburgo, talvez
te à sorte dos seus súditos, con- para mqUlnr so?re os termos do
vaca o conselho da Corôa. O po- acôrdo com PIerre LavaI, mas
vo vinga-se, quando póde, nos ofici�lmen�e para, com o Fueh
alemães que encontra no seu ca- rer, fundIr todas as fr�ntes de

minha.. gu�rra numa frente glgantes-
Isso terá um 'esenlace. Qual ca

,;. _"

será? Quando ... "rá ? Eis o pro- (CorrelO da Manha )

Edital de Venda

CURSO rPE GUARDA.LlVRO EM SUA CASA:
,

'

Um compêndio de"Física e

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

ta redação. 5 vs.-4

COMPRA-SE

EMPREGADA
Precisa- se de uma boa aju

dante para cozinha, na PENSÃO
SUlÇA, à rua Esteves Junior
n

' 135. V.-3

Que é feito do exército italiano?
Estocolmo, 6 (Reuters)

Os observadores militares sue
cos opinam que Hitler iniciará
muito em breve a ofensiva na

frente russa, estando apena;;;
aguardando a chegada de no
vas tropas para substituirem
as que se mantiveram no front
durante todo o inverno e que
agora necessitam de repouso.

Os peritos militares de Ber
lim, aludindo ao auxílio na
frente russa, fazem a seguinte

pergunta: "Qual seria a utili
dade para a ofensiva da pri
mavera de O ou 20 divisões ita
lianas na Rússia, cujo trans
porte exigiria pelo menos sei.s
semanas e centena s de trens?"

O jornal berlinense "Vol
kisher Beobachter", referindo
se às "três divisões italianas:'
que combatem na frente de
Moscou, emprêga expressões
pejorativas e pergunta: "Que
é feito do exército italiano?"

GRATIS !!
Quer receber ótima supresa ?

que o tará feliz e lhe será de
grande utilidade? Escreva para
Brandão-Caixa Postal n' 2801.
Rio de Janeiro. (Selo para res·

posta). 10vs-8

ALUGAM-SEduas salas para escritório ou

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

Representantes:
MACHADO & Cia.

Navios italianos para o Atlântico
Dôrdedenfe?, '

(Por correspondência).
12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. t>�eciso de agentes e re·

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

... .

..... . ....•

Moscou, 6 (R.) - Prevalece em Berna a convicção de que
Hitler e Mussolini discutiram em Salzburgo o problema -da
transferência de parte da frota italiana para o Atlântico, diz
o correspondente da agência Soviética em Berna. Esta opinião, diz êle, é expressada em artigo do "Deutsche AllgemeineZeitung", de Berlim, cujo diretor, Silez, é considerado como
particularmente bem informado sôbre a política estrangeirada Alemanha .

O artigo declara, com certeza, que Mussolini concordou
em que os submarinos italianos. operem no Atlântico,

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

Esteves Junior, 135. V-3

O prazer da petizada,
E orgulho dos confeiteIros,
São os docp� trAhl'llhados.
00'0 b:m FerwenL MedeirQs!

,
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DE UM PORTO DA COSTA ORIENTAL DOS ESTADOS UNIDOS, 6 (R.) - FORAM LAN- ,)
ÇADOS AO M,AR QUATRO DESTROYERS DA MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS, COM IN
TERVALOS DE 15 MINUTOS. A CERIMôNIA CONSTITUIU IMPRESSIONANTE DEMONSTRA

çÃO DO PODERIO NAVAL, CADA VEZ MAIOR, DA AMÉRICA.
-----------------------

50Mil metros de re1alhos em pelúcia, sedas, tobraJ.co, vorl, opala, casimiras
e chitas. Está' saldando a CAS,A ORIENTAL

Inegualavel Liquidação de Sedas, Não perca ecasíâe; vá correndo à CASA ORIENTAL e

aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:
.

SEDAS Casacos Ieitos para senhoras 80$000 Colchas de sêda com bico para I Rouge Royal Bríar
Seda Laqué lisa e listada mt. 5$800 Finissimos sobretudos para homens,. casal 49$000

I
Batom Michel, Zande e Tangee

� Laqué, lavrada, mt. 7$500 todos forrados de seda 150$000 Colcnas 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 Etamíue para bordar, metro 6$800 P? de Arroz Royal Bríar e Gally
� Crepe domano mt. 7$500 Cobertores xadrez para casal 17$500 Filó Mosquiteiro Larg. 3.50 mt. 15$000 P? de Arroz Coty
» Givré superior mt. 10$500 Cobertores xadrez, superior para Po de Arroz Colgate
» Frisotine mt. 10$500 solteiro 19$hoo TECIDOS Pasta Colgate
» Frísotine diagonal (nov.) mt. 12$000 Cobertores xadrez, superior para 10rgandY liso; metro 4$500 Oleo Oyrce e Re alce
» 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$0(')0 Cobertores para casal, da melhor qua- Voil sulsso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS
» Tafetá Escoceza. de 7$5GO e 9$000 lidade, com duas estamparias 43$000 Fustão estampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascidos,
» Tafetá lisa. de 7$500 e 8$50" Cobertores Argentinos, especial ar- CambraIa, estampados modernos, de Capas felpudas para recem-nuscidos
» Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$000 tigo, para casal 44$000 4$500, 5$500 e é$ooo Faixas mercerisadas, metro
» Tafetá Moiré mt. . 12$000

I Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos, metro 3$500 Véos ds mó de sêda para noivas
J) Listada para Camisas mt. 8$800 Coberteres de bôa qualidade com Filó, metro 4$uoo Grinaldas para noivas
» Listada para Vestidos mt. 9$500 belos 'desenhos para casal 36$000 Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Casaqutunos de malha para bebês
» Estampada de 7$500 43 9$500 Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa assetinada, largo 80 mt. 0$000 Blusas Olimpicas para moças
» Estampada em belllsstmos des. 12$000 CAMA, MESA e QUARTO Tric�line .listada. metro 3$000 Babadores
» estampada natural (novidade) mt. 18$000 Pano para colchão mt. 1 $900 Zepblr., me_tro ..

2$000 Jogos de batizados a começar de
» Lumiêr e Lavrada, largo 50 mt. 10$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 TrlCohn.e l�s�ad.a para pijamas, mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz
» Lumíere Lisa, largo 80 mt. 10$000 Granité, de linbo, larg. 1,6G mt. 9$500 Cambraia fllllSS!ma. largo 80 mt. 5$000 Jogos de couro para homens
» Lumíêre Lisa. largo 90 (artigo já Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500, Reps para cortína, largo �O 4$500 Susp ensortos de couro para rapar
bastante conhecido em nossa Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para co rtina, largo Suspensorios de couro para homens
casa) mt. 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 8$000 1,40, metro. 4$500 Suspensórios para meninos

� Veludo Chüon Reclame mt. 52$000 Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 8$500 Pa�o Rendado superior para cor- suspcnsoríoa de seda para homens
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretune meio linho em cores, larg . 1,413 6$400 tína, 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 Pa�o rendado em cores para cor- Grum pf nhos, caixa de 12 duzlas
E mais uma grande quantidade Morim peça de 10 mt. 18$000 tina, largo 1;40, metro 7$500 Fita metrica
de retalhos a preços baratissimos Cambraia mercerizada enfestada Pano para copa, metro 2$500 Porta escova de dois lugares

peça de 10 jardas
' ,

27$000 Fustão mercerisado em cores, mt. 4$800 Camisa de Física para homensARTIGOS DE INVERNO Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homem
Fustão Pelúcia em todas nS cores mt. 3$500 1.50 x 1.40 25$000 Tricoline lisa, m etro 4$800 Camisa de manga comprida paraPelucia lisa, mt. 2$300 Toalhas Higienicas dz 7$500 Brins a começar de 2$000 homem
Cachá, 2$500, 3$500, e 4$000 Toalhas de rosto' de

.

1 $4 I $8 Brim azul marinho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homens
Pelucia estampada para Quimono. 2$5, e 3$

, "

4$500 PERFUMARIAS Camisas Socega Leão, para meninos
cores firmes mt, 4$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 8$500 Leite de Colonia 5$800 Camisas para homens. fi começar deCasimiras Angorá para vestidos e Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar de
Costumes, mt. 15$000 Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens a

Casimiras Xadrez, para Vestidos e Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Aristolíno 3$300 começar de ;)9$000Costumes, mt. 17$000 firmes 32$000 Pasta Kolíuos, Lever e Odol 3$200 Ternos de Brim para homens a
Casimiras lisas, para Vestidos e Cos- Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$')00 começar de 44$000tumes, mt. 15$000 Colchas Iustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para colegiaes a
Casimiras para Casacos, a começar 15$000 Colchas mercerlzadas para casal 22$000 'I Talco Malva 2$900 e 4$000 começar de
Casaquinhos de malha para crianças Colchas de veludo para casal 27$000 Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de física rara meninos
de 5$500 e 6$500 Colchas meio linho para casal 28$ODO Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, cx. de 12 duz,

Terninhos de malha para crianças 13$000 COlchas meio linho para soltelro 19$500 Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Casaquinhos de malha para Moças 12$000 Colchas brancas, para solteiro 12$000 live tl Gessy 1$5 o Sombrinhas modernas em gorgu-Casaquinhos listados para Moças 15$000 Colchas íustã i para solteiro 12$000 Sabonete Palmollve, Realce, Col- rão chamalote
Casaquinhos Bordados para Moças 17$000 Colchas Iustão mercerisadas para gate, Godiva e Cheramy 1$ 00 Escova para roupasPullowers para homens, a começar de 10$000 solteiro 15$00(1 Rouge Adoração 2$000 Boina s de pura lã
PuUowers de lã, para homens 22$000 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 ORIEN"-rAL e o lucro será vosso:

Vendas só a dinheiro, Rua Conselheiro Mafra, 15 Florianópolis-------------------

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

A «lísteneure» CI��� ���aEl�����Sr�e�sd�s!��!�qç�t�!!!tl Resfr!adosWashington, 6 (U. p.) - Fo-
ra não disponham do tempo necessarlO para a revalida- d Criançasram acrescentadas as seguin- ção ou para aquisição da respectiva licença federal, re- as

tes firmas brasileiras às listas solveu a Diretoria dêste Clube fazê-lo coletivamente, pa- Friccione este agradavel unguento
�egr�s dos

.

Estados Unid�s: ra o que solicita a presença dos interessados, no Clube no pescoço e peito. E.vita_p�rturbarE!l1plesa Nacional de. N�veg.a- 12 de A ôsto, sexta-feira próxima às 20 horas, munidos o estoma,go com I?�dlcaça.o mter;ta.
cao Hoepke de Floríanópolís I .

g
A •

'
• Proporciona allivio mais rapldo�

t d
'

f'l'
.

B' '1: da írnporfânctc de 20$200 e dos respectlvos portes, no co- porque combate o resfriado de duase o as suas 1 IaIS no rasi d Iid
-

dê t d 2 f t f' 3 4 .

d'E talei A t FI'" so e reva ic.oçuo, e es es e e o ogra las x, no maneiras írectas,S � erros .ra a_ca, onan�- caso de aquisição.po.lIs; Orgam�açao Carsel LI- Os impossibilitados de comparecer poderão satisfa
mitada,

.
Baía; Trurpel &

zer as exigências acima até o dia 15 do corrente, porCompanhia, S. FranCISCO d.o intermédio do Tesoureiro, Sr. Pedro Fortkamp. que toma
Sul, Estado de Santa Cata�I- rá as devidas providências.
na: Westhalen & Companhia, JOSt DO VALE PEREIRA Secretário.Bma. . '

_

Foi retirada das listas ne

gras a firma Daarnhouer e

Cia., da Baía.

?

• Não só por uma questão
de bom gosto, como por
motivos de ordem higiênica,
faz a Snra. todo empenho em

conservar limpa a sua residência.
• Com mais forte razão deve
preocupar-se com o organis
mo, fazendo, periodicamente, a
limpeza e desinfecção dos rins
com HELMITOL de Bayer.
• Do perfeito funcionamento
do aparelho renal depende,
em grande parte, a saúde
presente e uma velhice forte,
sadia e livre de achaques.

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

SINDIChLIZAÇÃO � Mode
los - Explicações.-Procure a

Organização Comercial Catari
!ll;lllse,

4$000
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$800
3$400

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

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

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

Vida Esportiva
A PRóXIMA RODADA

Rio, G - Para a tarde de do
mingo próximo, estão marca
dos os seguintes encontros ofi
ciais do Campeonato Carioca,
na 5a rodada do Turno Neutro
da Federação de Futeból:
América x Flamengo;
Fluminense x Canto do Rio;
Bonsucesso x Madureira;
S. Cristóvão x Bctaioqo;
Vasco da Gama x Bangú.

A TABELA
Com os últimos jogos, ex�

cluindo o encontro dos trícolo
res e rubros que não terminou,
é a seguinte a colocação dos
clubes concorrentes ao Cam
peonato Carioca, por pontos
perdidos:
Fluminense. .. O
B t f .!-, 1o a ogo ), .

S. Cristóvão � . . . . . . .. 3
Madureira 3

Fla��ngo 3
Amenca _1....... 4
Vasco da Gama .. :........ 4
Canto do Rio ..........•. 4
Bangú ,...... 8
Bonsucesso ...•...•.••••• a

Camisas, Gravatas, Pija rnes,
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CELANEA RIl<l Traia no. í 2.

Não dar amparo oficial aos
súditos do «eixo»

Rio, 6 (" Estado") - O cor

respondente do Ministério da
Agricultura em Vitória comu
nicou que, em circular enviada
aos técnicos e funcionários lo
calizados no interior, o chefe
da Secção de Fomento Agríco
la, executora do acôrdo com o

govêrno espiritosantense, aca
ba de dirigir uma ordem sôbre
o andamento dos trabalhos re
comendando seja dada prefe
rência ao lavrador nacional
para recebimento de assistên
cia e auxílios concedidos bem
como o máximo zêlo a-fim-de
que não tenham as vantagens
do amparo oficial os cidadãos
súditos do "eixo" perniciosos
à coletividade brasileira..

APROVADOS PELO O·N·s·p·soa N-C? 569 DE 193:it

CAMPANHA DA VITORIA
Participe da CAMPANHA DA VITORIA, usando o mais

empolgante e lindo "V" alado. Joia fina e original de CRISTAL
LUMINOSO com incrustação de PRATA DE LEI. BRILHA NO
ESCURO. Envie hoje mesmo 20$000 para receber, pela VOLTA
DO CORREIO AEREO, registrado, o seu" V". Oferta especial
durante a Campanha. Agência Anglo Brasileira de Vendas
- Largo de Misericórdia, 23 - São Paulo. 6v.-3

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

fábrica «Nascimento» S_ Paulo
Representante para Santa Catarina:

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7

-o ESTADOIJ];
. ;b�IO :VESPERTINO

Re(\lI.� e Oficinas A, Rua
Jo� ,»Pinto Do 13

'te!. J.� - ex.� 13'

:ASSINATURAS
lfa CapJtah

ADO •• • • • • • • • • • lO$OtII
Semestre •••••• �
Trimestre •••• •• 15$000
lia. ......•..... 1$000

.No blterlora
Ano ..•••••••••• 1IS$000
Semestre... •••• lO$0OI
Trimestn " •• • • I0$00O

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicadoa, não serão devolvidos

A direção não se responsabi·
liza pelos eoneettos emitidos

�
008 artigos usinad08

�

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 sofá; 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 da re
vista de contos "Número", em 42
volumes; idem, em 35 volumes, de
"O Malho", idem, em 45 volumes,
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 MÔVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeitos e mo·
dernos de imbúia com

pensada, de canela,
de pinho, etc.

Rua João Pinto, 34

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a preíerên
ela e comunica que fechou
8 Iarmàcla, deixando encar

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

Farmácia Esperança, no Edi
fício do Mercado.
245 30v.-12

SÊLOS

m r TW R
o BSTAOO- Quinta-feira, 7de Maio de 1942

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I
Elegânc"ia !

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Associação Comercial de Florianópolis
Assembléia Geral Ordinária

De conformidade com os Estatutos, são convocados
os srs. Associados pa�a a sessão de Assembléia Geral
Ordinária que a ASE:ociação 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.

Florianópolis, S:de maio de 1942
Lourival Almeida, - Secretário

5

il······$··.·O·.·$······1I. •

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

i Casa SANTA BOSA i• •

: Diariamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

--

Companhia • Aliança Baia»
Fundada em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.oo0:0uO$000
Reservas, mais de »54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, • 3.929.719:000$000
Receita • 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro • 85.964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos)>> 22.354:000$000

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

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

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

Catxe postal 1f)- TelcIJhoneIOB3-E.nd. relo cALLlANCA»

Sub-Agente em Lagu:tlo, Tubarão. Itaiaí, IBlumenau e Laqes.

Produtos CATEDRAL
ávendanaFARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2

(Defronte à casa Hoepckel

SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NO COMÉRCIO AR
MAZENADOR DE FLORIA-

NóPOLIS
IMPOSTO SINDICAL

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
rhea, atacar-lhe o organis
mo. Nestes casos, confie nos

conhecidos comprimidos de
Eldoformio, um produdo de
I>��".
Ao primeiro symptoma de

diarrhea. dê ao

seu filho com

primidos de

Eldoformio
Bom para os adultas
como para as creanças.

Organização de escrttas-e-In-s
peçõespertôdlcas.Verlücação
de balanços (e -atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarínense.

S a ng uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado.,
Esgotado., AnêmicOf, Mãe.
que criam Magrol, Cri Inça.
raquítica., receberão I toni·
ficação geril do organismo

San o·u e n o r
ue, D.N.S.P. n- 199, da 1921

VENDEM-SE
Um caminhão e um auto

móvel, em .perfeito estado"
marca uV8» e Chevrolet, ti};>",
31. Tratar no Estreito, rua
Afonso Pena, 105. 5v.-S- ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulfi Amin &: Irmão
Rna (0"5. Mafra, 54 -- Caixa postal, 171

No fundo dos mares há já uln milhão
de toneladas de navios «amarelos»
Londres, 7 (Reuters) - Os círculos autorizados

desta capital acentuam que, dentro em pouco, os planos
do "eixo" ficarão completamente transformados, em

consequência da' produção de submarinos norte-ameri
canos que já hoje, em número de cem, iniciam a sua

ofensiva contra a navegação inimiga. Frizam êsses mes
mos círculos que a ameaça dos submarinos contra o Ja
pão crescerá com o decorrer do tempo e em proporção
tanto maior quanto mais longas forem as suas linhas de
abastecimentos, e fazem ressaltar que os chefes nipôni
cos "saberão ainda no fim dêste ano o que significa a

guerra submarina total, sob o ponto de vista da tonela
gem afundada". Até agora o Japão perdeu um milhão de
toneladas de navios mercantes.

Divirta-se frequentando o

Parque-Teatro DIVERSÕÊS SALIM
Estréia sábado, no Estreito

A populavão nativa de Madagáscar
não é hostil aos ingleses

Londres, 7 (Do analista mi- mentos. Seria imprudente,
litar da Reuters) - A notícia contudo, não contar com certo
mais relevante da atualidade é gráu de resistência.
o desembarque dos britânicos IgnoraJ-se se a guarnição
em Madagáscar. A guarnição dispõe de qualquer avião. É
francesa local não é numerosa

I
exato que, durante algum tem

e, tanto quanto se sabe, acha- po, em raros intervalos, apa
se disseminada pela ilha. O relhos para vôo em longa dis
porto principal e base naval tâncía mantiveram as comuní
de Diego Suarez está situado cações entre a ilha e Djibouti;
na extremidade norte de Ma- mas êsses aeroplanos, na su

dagáscar. posição de que alguns deles alí
Embora o governador possa se encontrem, presumivelmente

mostrar atitude truculenta e não se arriscarão a enfrentar
de hostilidade - evidentemen- aviões modernos, que, ao que
te foi escolhido por Vichí em se diz, protegem o desembar
consequência de seus senti- que.
mentos - é pouco provável Há quase certeza de que a

que os oficiais mais jovens população nativa não se mos

compartilhem de seus senti- trará hostíl aos ingleses.

A primeira coleta efetuada
pelos escoteiros desta capital,
para formação de um "Fundo IInicial" destinado à campanha
para doar um navio-de-guerra
ao Brasil, rendeu a animadora
soma de 895$600, apresentando
50 assinaturas.

No sorteio do dia 5 do cor

rente, da Crédito Mútuo Pre
dial, foi contemplada, com o

prêmio maior, a senhorita Nor
ma Reis, residente no Rio do
Sul.

*

Em París, faleceu o conheci-
do pintor Jules Zingg, que já
Ioí contemplado com o "Grano.
Prix de Rome", há anos pas-
sados.

""

Por determinação do sr. ma-

jl r Olinto de França, superin
tendente da Segurança Públí
ca e Social de S. Paulo, o Hos
pital "Rudolf Wirchow Cruz".
daquela capital, passará a de�
nornin ar-se Hospital "Osvaldo
Cruz".

Cabelos brancos 1
JlIARAVILHOSA!

LOÇÃO

IVida Social
Fazem anos hoje:
A senhorita Lia Alba Abrêu;
- o sr. Artur Brígida de

Carvalho;
- a exma. sra. d. Augusta

Müller Gama, viuva do sr. des.
Aires Gama;

- o jovem Hélio Sohn;
- o sr. Otília Cardoso;
- o sr. dr. Norberto Bach-

mann;
- o jovem

Costa, aluno
trial;

Mário Gilberto
do Licêu Indus-

- a exma. sra. d. Maria Pas
coaI Apóstolo, esposa do sr. An
tônio Apóstolo, conceituado co

merciante, proprietário do afre
guezado Café "Java".
Agradecimentos:
Do sr. dr. Abél Alvares Ca

bral Jor., digno auditor de guer
ra da Polícia Militar, recebe
mos atencioso cartão agradecen
do à nota de seu natalício.

Cartazes do dia
I

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

RES����E�%Ã�A�� ES- 'Sindicato dos Empregados no Comércio
Acaba a língua de "ergilio e de de FlorianópolisCícero de reconquistar os seus fóros

A bl'
-

G I O d-
, - L"

(le cidade, de que fôra deshancada ssem ela era r IDaria
pela fúría iconoclasta, com que, de A

.Ii{t muitos anos, contra ela nrr-erne- CONVOCACÃO'"
"

tor-am os demolidores da cultura clás- De ordem do Sr. Presidente e de conformidude com
slca.
Hcduzido a dois anos apenas nos O § 1.0 do artigo 22 dos nossos Estatutos, ficam os senho-

cursos secundários, que melhor fóra res associados convocados para a Assembléia Geral Ordi-
suprimir, por completo, o estudo (lo nária, no dia 9 do mês corrente (sábado), às 20 horas, em
Lathn era SÍlnplesmente irrisório, e b d fnossa séde, à rua Conselheiro Mafra, n. 35, so ra o, a im
ponco ou nada significava no sentido
cultural. Umas tinturas de gt-amátt- de se eleger a nova Diretoria e Conselho Fiscal para o

ca, com algumas declinações e con- biênio 1942/1944.
juga�ões, superficialmente aprendt- Qualquer associado poderá fazer registro de candi-
das, e traduções e, versões de trechos
cxtremameute Iáceís, eis no que con- datas por meio de chapas entregues à Secretaria acom-

sistiam êsses dois anos de tirocínio 'panhado de requerimento assinado pelo sacIo 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.

de uma língua, que exige, no minimo,
o triplo do tempo, a que tal estudo
fôra tão erroneamente ajustado.
E o resultado dêsse abandono,

quase supressão completa da cultura
de nossa Iíngua-mãe, foi o ambiente
tumultuãrro em que tem vivido a

língua vernácula, COIn as marchas e

corrtrn-rnar chas, retõrmas e contra
reformas, no seu ststema ortográ
fico, desftg'm-ando-a a tal ponto, que
atndn hoje, não conseguiu apresen
tar a fisíonornía har-môníca, que a

alindava em éras passadas.
Já na época de Almeida Garrett

se presseru irnm os síntomas dessa ten
dência demoltdora, quando o grande
escritor lusitano assim se exprhnia,
nu sua. obra "Educação": "O grego e

o Iatrm são elementos nec�ssál'ios
dessa educação nobre. O homem que
se destina, ou que o destinou seu

nascírneuto, a uma vocação pública,
não p6de Se111 vergonha ignorar as

belas letras e os clássícos". E acres
centa: "Ora, é tão Impossível escre
ver bem em português, em castelha
no, em inglês e em qualquer <las
línguas ocidentais (la Europa, sem

saber grego e principalmente o Ia.
t.im, corno era impossível aos escrtto
res de Roma fazê-lo na' sua, sem co
nhecerem a de Atenas".

O good-scho lar, dos ingleses, que
Garrett aponta como o perfeito r-e

presentante da cultura clássica, vai,
porém, agora ressurgir, com are.
cente refórma <10 ensino secundário,
segnndo a qual O Latim figura em
todas as quatro séries do curso gt
nasial, prolongando-se por mais três
no curso clássico, ao passo que o

Grego aparece )lOS três anos dêste
ú !timo curso.

Voltaremos, assim, ao lH'imeiro
8u10r, aos tempos áureos da cultura
clássica, eHI que se formar-am 08
maiores valores da cultura Juso-bra
stleü-a, sem prejllizo do cabedal cíon
tírtco, a qne a reforma em apreço,
longe de dilninuir ou apoucar, lhe dá
até maior desenvolvimento.
Estão, pois, de parabéns os desí

Iudidos de uma melhoria nos qua
dros da cultura do espírito, a q uem o
decreto do emiuente dr. Getúlio Yar.
gas, em bôa hora Inspü-ado, veío en
cher de novas esperanças.

ELfSEO PICARO'rO

Mãu mestre e péssimo brasileiro I E N u
,

Professava abertamente idéias totalitárias.
cos e o leias

�------ -=----�

Na hora presente, em que o Brasil defronta um dos mais
sérios problemas da sua formação nacional, - qual seja a De acôrdo com o art. 91,
atuação de muitos elementos alienígenas, que aquí foram letra "a" (in fine) da Consti
acolhidos hospitaleiramente, e certos brasileiros degenerados, tuição da República, foi aposen- '

que, mancomunados com aqueles, viviam a menosprezar a tado ontem o sr. desembar
própria pátria, - não cessam de aparecer casos que venham gador Erico Enes Torres.
evidenciar a gravidade daquele problema e exigir se tomem

O" D'" Ofici I d E JJ

medidas valentemente drásticas. iario .lcla o �tado,
Em nosso Estado, onde a colonização alemã é mais acen- de ontem, pubhco.u o Regimento

tuada e a italiana comporta boa soma, gestos semelhantes têm

I
do Conselho Nacional de Des

sido notados. Máus brasileiros, que se deixaram embair pelas portos.
sereias nazi-fascistas, di� a =. aparecem nas colunas dos jor- A Prefeitura Municipal de
mais, fazendo o verdadeiro nacionalista recuar de horror e de Fpolis, suspendeu, até ulterior
asco. determinação, o edital de con-

Ainda ontem, o "Diário Oficial do Estado" trazia em suas currência publicado no" Diário'
páginas o decreto de demissão de um dêsses elementos: um Oficial do Estado", sobre a am

professor de grupo escolar. Chama-se êle Antônio lVIatarazzo pliação do prédio da Assistência
e lecionava no grupo escolar "Roberto Trompowsky", da cida- Municipal.de do Cruzeiro

Matarazzo era e fazia cerrada questão de ser "totalitário",
não escondendo suas idéias. Chegou mesmo a dizer em inqué
rito "que assumia a responsabilidade das consequências do seu

gesto, nem ocultando nem negando a sua simpatia pelo Eixo".
E mais: afirmou, com gesto altivo, sua simpatia pela causa

totalitária, segundo se depreende do inquérito procedido, quan
do de sua detenção.

O govêrno do Estado, considerando ser prejudicial à edu
cação nacional a atitude de Antônio Matarazzo, demitiu-o do
cargo de professor, do G. E. "Roberto Trompowsky", para o

qual fôra nomeado em 25 de janeiro de 1941.

As pessôas que sofrem de surdez
catarral e zumbidos na cabeça, se

alegrariam em saber que essa, tão
aborrecida afecção póde ser trata
da, simplesmente e com êxito, com
um remédio, que, em muitos casos,
tem produzido alívio completo.
Pessôas, que apenas podiam ouvir,

Gentilezas: têm 'melhorado até ao extremo de
O J' f G' b ki perceber o tíc-tac de um relógiosr. ose re urows 1, di- de bolsinho a uma distância de do-

gno cônsul geral da Polônia, nos ze a vinte centímetros do ouvido.
Estados do Paraná e Santa Ca- Se V. S. sabe de alguém que sofra
tarina, expressou-nos,

r=.
de zumbidos n�s ou;ridos o� de sur

men te em nome de sua átri dez catarral, corte este aviso, leve-
'. pa na, lh'o, e seja V. S., talvez, o meio de

seus agradecimentos pela nota, salvar de surdez total a uma pes
que publicámos com respeito à

I sôa amiga. Este eficaz tratamento
data nacional daquele país, ocor- é conhecid? sob o n?me de PAR
rida a 3 do corrente, MINT e p<?d� ser obtIdo em qual-

quer farmacIa. Bastam quatro co
lhéres de sopa, ao dia para comba
ter êsses males.
PARMINT não só reduz, por sua

ação tonificante, a inflamàção das
trompas de Eustáquio, regulando
assim � pressão do ar no tímpano
do OUVIdo, mas também elimina
qualquer excesso de secreção no
interior do ouvido; e os resultados
que êste remédio produz são insu
peráveis. Todas as pessôas que so
frem de catarro deveriam experi
mentar êste medicamento.

Complemento nacional D.F.B.
Preços: t$500 e l$loo

Im p. até 10 anos

A «quinta-colunan no norte
Rio, 7 (D- N. p'. A.) - Informa-se de Manáus que o

"Olímpio", clube dali, resolveu expulsar todos os sócios
descendentes dos países do "eixo". Duas horas após, a
rádio de Berlim noticiava o ocorrido, verberando o ato do
clube. Acredita-se, por isso, que exista uma emissora na
zista em Manáus.

A bela e o monstro
Com ElIen Drew e Robert

Paige

Complemento nacional D.F.B.

Mosca Impertinente (Desenho
Colorido)

Preços: 2$000 1$500 e 1$000

Imp, até 14 anos
... ....,...,.......-

ELIMINA I FORTALECE'. ..

Avíões não identificados sobre
Toulon e Marselha

Londres, 7 (R.) - Pela primeira vez, desde a queda
da França, houve um canhoneio na área francesa não
ocupada, quando as baterias anti-aéreas de Toulon e

Marselha abriram fogo contra diversos aparelhos nao

I identificados.
Marselha é o porto pelo qual a França faz todo o seu

intercâmbio com a África do Norte. Em Toulon, por sua
vez, está surta no porto a esquadra de guerra da França.

Instituto dos Comerciários'
EDITAL o Delegado do LA.P.C. neste Estado,

de ordem do Sr. Presidente, convoca

os srs. candidatos aprovados no concurso realizado pelo
DASP, nesta capital, para as Instituições de Previdên
cia, a apresentarem-se nesta Delegacia. até o dia 12 do
corrente, a-fim-de preencherem quatro vagas existentes
de cargos iniciais.

Essas vagas devem ser preenchidas por candidatos
do sexo masculino, por terem de viaj ar pelo interior
do Estado.

Florianópolis, 6 de Mllio de 1942.
FRANK DE BARROS MONTEIRO, Delegado.

Perdas navais do eixo Comprai na CP SA MISCE
no Mediterrâneo LÂNEA é saber economizar'

Alexandria, 7 (R.) - Mais ...

LTIMA HORAde 1.250.000 toneladas da na-- U
vegação do "eixo" foram pos
tas a pique no Mediterrâneo,
desde o início das operações
de guerra contra a Itália, se

gundo estatísticas oficiais que
acabam de ser publicadas nes�
ta cidade.
Assim, nos primeiros quatro

meses deste ano, a RAF e a
"Home Fleet" afundaram ....

715.000 toneladas brutas, cm
números redondos, além de
danificar outras 132.000 tone
ladas.

Depois de concluidas as negocia
ções entre os comandantes japone
ses e o gral. Wenwrigth, defensor
da ilha de Corregedor, completou-
se ontem a ocupação dessa ilha e

de 2 outros fortes da baía de Mani
lha, pelos "amarelos". Durante 5
meses, Corregedor sofreu mais de
300 bombardeios aéreos e foi furio-
samente canhoneada pelos atacan
tes, que só conseguiram dominá-la
pela grande superioridade numéri
ca e depois do esgotamento físico
dos defensores.

Noite feliz Mocidade de brio
Com Herbert Marshall

Continuação do seriado:
O CiRANDE MISTÉRIO AÉREO

7° e 8° episódios
Com Noah Beerry Jr.

Para aliviar a sur
dez catarral e 08
zumbidos nos

ouvidos

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre 08 primeiros, ISão os doces preparados, ICo'o bom Fermento Medeiro.s,

A aviação aliada atacou ontem a

base aérea de Rangum, com 3 va

gas sucessivas de aviões. 40 apare
lhos japoneses, que em terra se

achavam, �oram destruidos; 25 ou

tros foram gravemente avariados.
Os incêndios causados eram vistos
a longa distância.

Com Robert Taylor, Myrna Loy

Complemento nacional D.F,B

ParQue Yellowstone (colorido)
A voz do mundo (Jornal)
Preço 2$000 e 1$500

Livre de Censura

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosota�o
"SILVEIRA"

Grlnde Iõnlce

Continua a luta pela ocupação de
Madagáscar. Os britânicos já cer

caram Diego Suarez, embora a re

sistência dos defensores tenha re

crudescido, As vítimas foram on

tem mais numerosas. Vichí confes
sa haver perdido no começo da lu
ta, o submarino "Bélliqueux" e

cruzador-leve "Bougainville", de 7
mil toneladas,

7.000 soldados desertaram do
exército japonês

Chungking, 7 (A. P.) - A
nuncia-se que sete mil solda
dos chineses das tropas "japo
nizadas" desertaram do exérci
to japonês a léste de Taian e

passaram para as forças chi
nesas fiéis a Chiang-Kai-Shek.
Taian é uma localidade situa
da na província de Shantung,
à margem da estrada de Peí
píng a Hankow.

*

Quando começou o ataque hri �'l.
nico pela ocupação de Madagáscar,
dois cruzadores-leves franceses,
"La Marseillaise" e "La Motte-Pic
quet", desapareceram da base na

val de Diego Suarez. Vichí receia
que êles se hajam passado para os

franceses-livres, combatendo ao la
do dos ingleses.

PIANO
Vende-se um piano. BORD,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior, 48.
O prazer da petizliáa,
E orgulho dos confeiteIros,
�ão os doces trabalhados.
Co'o bom' Fermento Medeiros. A esquadrilha americana denomi

nada "Tigres Voadores", que opera
na Birmânia, derrubou ontem 8
aviões, sem sofrer l)erda alguma.

*

Na França ocupada foram ontem
fuzilados 30 reféns, sendo 20 em

Caen e 10 em Romoratntin . Hoje,
mais 10 serão fuzilados se não se

descobrirem os autores de certo
atentado contra soldados alemães.

A RAF voltou, pela 2a vez, a bom.
bardear Estugarda (Alemanha), a
base naval d\. Nantes (França) e

aeródromos n:. França e na Ho-
landa.

.

Os alemães bombardearam Fol
kestone (lnglaterr!').

.

Fez ontem muito frio em Buenos
Aires, onde o termômetro baixou 1&
4 gráus e 2 décimos.
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