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As Criancas I

•

INDICADOR MEDICO

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

fLORIANOPOllS

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
jano 33. Das 13 às l5 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, ;')5.

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADf,
SÃO SEBASTIÃO

�

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

Ju��1in�f��:�I��:-'1 Grande rapidez na produçãoiVa hoje mesmo ao Washmgton, 6 (R.) - A tícularrnente depois do ataque
MONTEPIO DOS SER- produção de fortalezas-voado- a Pearl Harbour, incrementá-lVIDORES DO ESTADO, ras fabricadas pela "Boering mos muito nossa produção.Es-

I
à Travessa das Belas Aircraft Company" foi mais tamos criando o maior estalei-
Artes n ,> IS, Rio de Jo- que duplicada desde o dia 7 1'0 do mundo. Os nossos tra-
neiro, e institua uma de dezembro, data que marca balhadores dedicam todos os

I
PENSÃO VITALICIA o início da guerra entre os seus esfôrços e toda a sua pe-

para os seus herdeiros, Estados-Unidos e o Japão. rícia para conseguir apenas
assegurando· lhes o pão Essa comunicação foi feita um objetivo, única causa

real-Ide cada dia. pelo presidente da companhia, mente importante hoje - a

Corretor em Santa sr. Phillip Johnson, em irra- produção. Sem cooperação en-

Catarina; O.ABRAHAM, diação para todo o país, Intí- tre a direção e os sindicatos,
rua Cons. Mafra, 9. tulada "Trabalhai para a Vi- teria sido impossível construir �-- I --

D 8 to'ria". navios num tempo recórde,. co-iariamente, das às
11 horas. Aos sábados, Declarou o sr. Johnson : mo estamos fazendo" .

das 14 às 17 horas.
" Não ignoramos como os no s-

-;;;;;';;';;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�I sos rapazes, na frente de ba- ...

--------...,..--� talha, necessitam dessas farta-30 V. 01 t. - 4 I dezas-voa oras e procuramos
14' Batalhão de Caçadores produzí-las com a maior rapi

dez possível".
Edital de Venda o presidente de uma firma

Comunico aos interessados que que está-construindo torpedei-
de ordem do sr. Tenente Coro- ros para a marinha, sr. Hig
nel Agente Diretor, acha-se a gins, declarou que essas ernbar
venda naquela Unidade o ma- cações velozes, que desempe ..

terial abaixo: 1 bilhar, 1 porta- nharam papél tão destacado
tacos, 12 tacos, 1 marcador,3 bo- nas Filipinas, estão sendo
las de marfim, 1 máquina foto- construidas com a maior ra-

gráfica e 1 fogão econômico. pic1ez.
H. de Castro 1° Ten. Secretário I O sr. Higgins disse: "Du-

10vs-3 rante os últimos meses e par-

Dôres no Ventre, Mau Hálito, Língua Suja, Indigestão,
Consequências da Prisão de Ventre

As crianças adoecem muito facilmente do estômago e intestinos.
Basta, às vezes, que mastiguem mal a comida ou cômam de

pressa e tóra de horas para que tenham indigestão, dôres no

ventre, moleza, arrepios, calafrios, tonturas, mau hálito, dôres de
cabeça, vontade de vomitar, língua suja e até febre.

Convem dar Ventre-Livre sem demora.
Ventre-Livre é um remédio brando e suave, de gôsto agradá

vel, que as crianças tomam sempre com prazer.
Ventre-Livre é o remédio indicado para combater a prisão de

ventre e suas consequências: mau hálito, língua suia, indigestão,
dôres de barriga e outros desarranjos do estômago e intestinos.

Tenha Ventre-Livre sempre em casa.

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO j

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

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

lbo genito-urinarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Camnanarío
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografla clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisioteraola
laboratório de microscopia e

análise clínica

DR. BICARI)Ü
GOTTSMANN
Ex chefe de clínica

do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Bur khar dt e
E Kreuter)

Especialist� em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gyue co lo
gía (doenças de senho
ras) . e partos. Cirurgia
do sistema nervoso e

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

15 às 16.30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves
Junior 20. Telefone 1.131.

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

I

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA
CONSULTÓRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e QUl:!,rtos 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

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

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

'C I PeJa manhã, das 10 às 12
on�u tél': A' tarde, das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOSCurso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

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

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

.1 Dr. Antônio Moniz
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.
ltESIDÊNCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone n. 7S1.

Dra. Josephina S(hweidson
MEDICA

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

• Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

10 v. alt.-6

CLlNICA ESPECIALIZADA D"S MOLESTlAS DOS

Oovidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

_ (Assistente do prof. ôanson)

I
ACOMODAÇOES PARA DE�CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

-=- --:1 con.UJt�:. RU�:O�i:�-:���RR��nCI'
145ó

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-il!terno do St!rviç� do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário dosServiços do dr. Gabriel de Andrade (RIO) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GARGANTA

CO(]s: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro M&fra, 77-FlORIANÚPOLlS.

Clínica médico-cirúrgica do
--=

Dr, SAULO RAMOSDr. Remigio
CllNICA -MEDICA

MoJes�ias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSUlTORtO:
Rua Felipe Schmidt=-Editi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

I

Dr. MARIO WEND,HAUSEN - }�����a��o �:�a
. de Medicina da Universidade do Brasil)

.

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

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

I
Consultório: Rua Felipe Schtnidt n. 38 - TeJ. 1426

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

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
-

DO Dr, TUI...IO .RAMOS

Mamonas, e Nozes
Compramos qualquer

quantidade.
Ofertas à: INDÚSTRIA.

ÓLEOS, TINTAS E
VERNIZES, Ltda.

Tijucas - Santa Catarina

Camisas, Gravatas, Pija rnes,
Meias das melhores, Delas me
nores preços só na CASA MIS
CElANEA. - Rua Traiano. 12.

Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Alldracie» 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 Bc-

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

I
Diarh:mente, d88 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sex

tas das 17 às 19 horas

Especialista em moléstias de senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago, vesícula, útero. ovários. apendice.
tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO -- Hérnias hidro
cele. varicocele --

. Tratamento sem dor e operação de Hemorroides II
varizes -- Praeturas: aparelhos de gêsso.

Opera nes Hospitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone, 1009

Horário: Das 14 às 16 horas, diarj<Ímente.
\ ..

Galopando, galopando, vai José ao po
voado a mandado do patrão, porém está
com uma dôr de cabeça que o põe louco.
Na primeira farmácia que encontra,
desce e pede:

- Por favor! Estou com uma dôr de cabe
ça terrivel, pode dar-me um bom remédio?
_ Vou dar-lhe o que tenho de melhor:
Melhoral.

SEJA PREVIDENTE:

Dr. AUGUSTO DE PAULA
Diretor do Hospital de Carldtde

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

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

Tenha sem.pre

à m.ão alguns
comprimidos de

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

melhantes. Melhorai corta a dôr e

baixa a febre.E José continua seu caminho já alivia
do e contente, sem se importar com o

sol, o vento e a chuva que o esperam.

ALUGAM-SE
duas salas para escritório ou

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

COMPRA-SE

Fazendo profecias
Angora, 6 (Reuters) - Os só obtendo, ent.retanto, a pro

círculos diplomáticos locais, messa de cinco.
comentando a recente entre- Quanto à Turquia, adianta
vista entre Hitler e Mussolini, se ser pensamento do Eixo -

profetizam próxima ofensiva quàndo as tropas nazistas che

do Eixo no Mediterrâneo, ofen- garem à Síria ou ao Cáucaso
siva que comportaria três fa- - forçá-la a reconsiderar as Um compêndio de" Física e

ses: _ a primeira - desem- diretrizes de sua política exte- Química", do prof. Mário Fac
barque na ilha de Malta; a rior, relativamente à sua posí- cini, 4.a Série. Informações nes- I

segunda - ataque a Suez; e ção neutraL ta redação. :; vs.-5 I

a terceira - ações contra a I Pt... t fogo e rouboSíria e Chipre. ro eçao con ra
Os mesmos círculos dão a '

entender que Laval teria pro-I Cofres enoour-cçc.dos. Portas fortes
metido contingentes de solda- I Caixas, Arquivos, Armários de aço, da
dos franceses para a última f" b

-

N
-

t S P Idessas operações. , a rlca« asclmen O» _ au O
Ainda com referência à mes- i Representante para Santa Catarina:

ma entrevi�t�, diz-se que o I. BAAUNSPERGER
FueihrerteXdlglU dia D10ucde. � !or- Florian.ópolis-Rua Conselheiro. Mafra 84. Telefone 1350
o,ec men o e ma S lVllioes, .

5 v.-4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.nn-
o ESTADO-Sexta·feira, a de Maio de 1942 3

Upla oportunidade que talvez não volte!.

')\s pe(hin(has da grande venda espedal da CASA DAURAA mrisdempolgante e sensacional oferta de tecidos de algodão e sedas. ·dos melhores fabricantes, por preços arrebatadores.o as as pessoas que se interessam vivamente em adquirir tecidos duráveis e baratos preferem a NOSSA CASA.
Façam mesm, comprando seus artigos para inverno, na grande venda da CASA DAURA

Eis algumas d.e nossas especiais ofertas:
SEDAS Opala estampada » 4$000 Colcha branca P[ solteiro li 11$500Seda Laqué mt. 4$000 Tricoline PI pyjama » 4$000 Colcha "reclame • 8$000Tafetaline de seda, em todas as côres li 5$000 Trl colíne xadrez e listado PI camisa • 4$000 Guardanapo PI jantar duzía lt1$oooSeda Granité » 6$500 Tricoline de algodão » 3$200 Guarnições pintadas PI chá uma 33$000Lingerie cI bolas, art. bom » 8$500 Zefir superior • 2$500 » Pl jantar 140X140 lO 18$000Seda Petit- pois, art. bom » 10$000 Fustão pelucia, art. bom » 4$500 » PI jantar 140X140 »20$000Seda e lã, largo 0,90 » 18$000 Merinó ,preto, largo 080 » 4$800 » PI jantar 140x180 »24$000Gabardine de seda » 10$500 Crepe preto de algodão lO 4$500 li PI jantar 140x230 e 1 dz. de guardo li 32$000Seda-givré, art. pesado » 11$000 Brim infantil ]) 2$800 » Xadrez escuro PI chá »24$000Sed'l Ir lzotine C[ lã » 13$000 Cubano lO 2$�00 Tapete de veludo PI quarto lt 2-1$000Língeríe estampado, art. lavável lO 8$000 Tecido PI colchão, largo 1,40 » 5$000 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um R3$000Linger!e liso, art. bom ,. 8$000 Tecido PI colcbão, largo 0,80 »3$500 .\fALHAS, ARMARINHOS E ARTIGO PARA HOMENS:Frizotine superior » 8$500 Tecido PI colchão » 2$500 Sobretudo, todo forrado a seda um 150$000j.umtér em t?das as côres, Iarg. 0,90 • 12$000 Tecido cordoné PI cuéca » 3$1'00 Sombrinha de trlcol. CI cabo comprido uma 22$000Seda PI camisa, art. bom li 10$000 i Tecido PI cortina, larg 1,30 li 8$000 Idem de tric. CI cabo comprido PI mocinha » 16$000Seda granité C[ lã » 9$500 I Tecido PI cortina, largo 080 • 7$500 Sombrinba de seda e linho, art. resistente lO 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 ,. 10$000 I Toalhas PI rosto de 3$, 4$, e 5$000 Casaquinbc de malha P[ menina »7$000Tafetá xadrez li 8$000 Toalhas Alagoanas PI banho, uma 12$000 Casaco de malha PI senhora li 12$000Tafetá moi ré, art. fino » 12$GOO Tuelhas Alagoanas PI banho, tam. grande »18$000 Pulover art. bom PI rapaz li 14$000ARTIGOS DIVERSOS Toalbas brancas lisas PI banho uma 7$000 Pulover cI 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 teixo e manga PI homem li 20$000
Cacbá cI pelúcia (Reclame » 2$800 Casemtras PI ternos, lindos desenbos corte 90$000 Coletes de malha cl manga » 20$000Cacbá 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 bomem um 12$000Pelucía pr kimone. art bom .. 4$000 Cretone de cor, largura 1,40. » 6$500 Pulover sem manga PI bomem »15$000Peluda PI pyjama 3$200 Cretone branco typo linho, largura 2,20 ]) 8$50c Puloversínho PI rapaz » 12$000Llnho e seda xadrez PI saia ,. 14$000 Cretone branco typo linho, largura 2 metros II 8$000 Pulover de pura lã PI bomem, de 30$, 35$ e 45$000Cacbá xadrez, superior li 5$[)oo i Cretone branco typo Iínho, ·largura 1,40 » 6$000 Capas felpudas PI criança uma 15$000Fustã.o estampado » 4$500 I Cretone Royal, largura 2.20 » 12$000 Capas lisas PI criança li 1 0$000
Linho estampado, art. superior » 3$800 Cretone Royal, largura 2 metros li 11 $000 Pasta Kolinos ]) 3$300
Linho estampado, art. fino » 5$5QO 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 li 27$000 Blusas Swing uma 10$000Linom liso » 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro \» 24$000 Malas PI viagens de 22$, 26$ e 30$000Luizine typo Inglesa » �$ooo Cobertores xadrez PI casal l) 19$500 Pasta de couro PI colegiaes de 12$ e' 15$000
Cbitão li 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$506
Crepon PI kírn ono, largo 0,>30 li 5$800 Cobertores dezenhadcs 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 dezena 4$500
Opala Iarg 0,80 » 3$000 I Colcha de íustão PI casal » 21$000 Porta-nickel de couro um 3$000
Opala typo Sutssa » 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. Recehemos milhares de outros artigos,
que sómente com uma visita à NOSSA CASA V. S. poderà certificar-se do que afirmamos. O povo de Florianópolis encontrará, pois, na CASA DAURA, os artigos de que

necessita em seus lares e para uso pe'ssoal, sempre com a mais absoluta garantia de durabilidade, junto a uma conveniência de preços realmente apreciável.

Economize, comprendo na (ASA DAURA, à rua Felipe S(hmidt, 19
�- confie em remédios que

combatem todos os ma

les. O "Sal de Fructa"

'$

\.

A Grécia refaz sua: armada'
Cairo, 7 (R.) - Da AFI - A frota helênica, que foi I

quase completamente destruida pelos ataques dos bom
bardeadores germânicos, durante a campanha da Gré-
cia, está sendo reconsti tuida. .

O almirante Sadellariou, ministro da Marinha gre
ga, anunciou que o govêrno britânico cedeu 6 novas uni
dades à Grécia: 2 destróieres e 4 corvetas.

Assim o número dos navios de guerra cedidos pela
Inglaterra' ao govêrno grego instalado no Egito atinge a

10. Já foram entregues 4 destróieres.
O recrutamento das tripulações está sendo proce-

dido. r

No decorrer da grande cerimônia, realizada no esta-
dio de Alexandria, com a presença do almi�ante Sadel:
lariou, 500 marinheiros gregos prestaram Juramento a

Bandeira.
EnO ".saL de �"

ENO há 70 anos se anuncia
como eficaz contra os males do
fígado, estômago e intestinos.

Evite as imitações, porque só
o ENO póde produzir os re

sultados do ENO!

Clnbe dos Caçadores de Santa Catarina O serviço britânico de bombeiros
Afim de facilitar aos seus associados que porventu

ra não disponham do tempo nec�ssár�o para a revalida
ção ou para aquisição da respecbva Hceriço federal, re

solveu a Diretoria dêste Clube fazê-lo coletlvam.ente, pa
ra o que solicita a presença dos interessados, no CI.ube
12 de Agôsto sexta-feira próxima, às 20 horas; mumdos
da importân�ia de 20$200 e dos respectivos po:tes, no ca

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

caso de aquisição. _ .

Os im ossibilitados de comparecer poderao sabsfa-
. �. . t' o dl'a 15 do corrente porzer as exrqericac.s aClma a e ,

intermédio do Tesoureiro, Sr. Pedro Fortkamp, que tornu-

rá as devidas providências.
JOSt DO VALE PEREIRA, Secretário.

F-al-tap-ão-,,m-as sobra espírito
Madrí, 7 (R.) - Seiscentas pessôas foram detidas en: p�

ris, em seguida às cenas que se desenrolaram em co�sequencIa
da distribuição de mais de 100.000 circ�l�res, anuncIando l:ma
"ração extra" de pão. As cir:_ulail'es �IzIam que er� _posslve�obter 500 gramas a mais de pao; �:ne�Iante uma petíçao apre
sentada aos Departamentos Munícípais. .

O· I drilenho" Arríba," declara que essas circula-
Jorna ma

.

d orreio particulares ou en-
res eram colocadas nas caIxas o c

. .

h S traJ·ando ulllformes mUlll-
tregues pessoalmente, por omen

.

cipais, simultanea:rr ,nte, em vários bair.ros da,capItal.
C t' f·_'; de abril o pão era Imposslvel de se obter

P o�o a e o 1mi ,

I podia acreditar no que lia. Antes de se
em ans, o povo a d·

.

des b· tratava de tróça milhares de pessoas se In-
ca nr que se '

't'"
..

giram em avalanches, para as port�� dos escn andO? n:;UfI.CIpa'
'

. hrnespectativa. A polICIa passou o la lU elro

O
IS, edm rlSOd�

c.

sar grupoS prendendo "agitadores e agentescupa a em Isper ,

provocadores" ,
. . -

f't d AIAs circulares traziam uma lmltaçao per el a, o se o mu-

�iclpal.

Londres, 7 (R.) - O serviço britânico de bombeiros
é talvez a mais poderosa organização em sua classe do
mundo, disse o ministro do Interior, sr. Herbert Morri
son, no aniversário da fusão de 1.450 brigadas diferentes
numa só organização. Grandes partes de Bath, Norwich,
Exeter foram salvas por êste serviço no curso dos reides
de represálias desfechados pela aviação alemã na sema
na passada. Rendendo tributo à sua eficácia, o sr. Morri
son disse que a nova organização foi fundada no mo
mento em que as bombas explodiam em Londres e o céu
estava vermelho com as chamas de milhares de incên
dios.

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa inegualáve1, gostosa.
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

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

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. freciso de agentes e re·

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

CAMPANHA DA VITORIA .,------

1 >,

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.�4

(J. ,e.�
Rua Deodoro. 33

Florianópolis

G R A'T IS! !
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). lOvs-9

NORINA GRECO

o grande soprano america
no, Norina Greco, cujo concêr
to a ser realizado nesta capi
tal tivemos o prazer de anun

ciar, enviou ao Instituto Brasil
Estados Unidos o seguinte te
legrama: "Chegando ao hos
pitaleiro, imenso e rico Brasil,
pela terceira vez; tornando-me
sua admiradora absoluta e on
de fui entusiasticamente a

plaudida, fazendo-me sentir a
maior felicidade de minha car
reira artística, pela culta pla
téia da "Cidade Maravilhosa",
e desejosa de admirar o pito
resco sul antes da temporada
oficial do Municipal do Rio,
iniciarei rapidíssima "tournée"
de concêrtos, pois assim terei
mais oportunidade de, voltan
do à minha terra americana,
expressar a simpatia sincera
do Brasil. Orgulhosa de me

apresentar à culta platéia da
capital catarinense, sabedora
que sou do interêsse desperta
do pelo meu próximo recital,
comovida agradeço, mostrando
mais os laços indissolúveis
existentes entre o Brasil e os
Estados Unidos. Saudações res-

'

peitosas. (a) Norina Greco".

Em resposta, o Instituto
Brasil-Estados Unidos enviou
lhe o telegrama seguinte: "O
Instituto Brasil-Estados Uni
dos de Florianópolis sente hon
roso prazer em poder patroci
nar sua vinda a esta capital,
contribuindo, assim, para me
lhor conhecimento, por nosso

povo, de uma das maiores ex

pressões de arte dos Estados
Unidos. Com admiração. (a)
Roberto Moreira, Secretário
Geral".

Alnga-se uma sala
grande e confortável para casal.
na PENSÃO SUIÇA, à ma

Esteves Junior, 135. V-4·

Vende·se OU aluga.se·
A casa sita à rua Frei Ca
neca n.O 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.�
Ruo. Troiano, 16. V-lI-
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Bonitos, bons e baratos, I'Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados, ICo'o bom Fermento Medeiro,s

URICO

participam Que sua filha
Amélia Silva contratou

casamento com o sr.

MÁRIO B. DE SOUS A

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

Q'JANDO TOMAR

ERGE
PAU ..TAU ..B

�--
-

,,�
I_ �� )
9/

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$4co

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

44$000

10$000
2$500
7$000

35$000

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

� epíteto de
II

judeu
••

RIO, 7 (D. N. P. A.) - Rela- . .

tando importante sentença, em. lhantes exemplares da intelí-

que eram partes Ana Rosário gência humana, na arte e na

de Morais e um judeu, o juiz ciência, bastando citar, ape
Antônio Bruno Barbosa, dando nas, o nome de Spinoza, para

ganho de causa a Ana, recri- que, coberta de glória, fique a

minou-a todavia por chamar. raça dos chamados Judeus.
" I A

.

dpejorativamente o contendor i . �slm man o que o es-

de "judeu", afirmando que" no C71V�0 cancele o epíteto ref'e-

Brasil nunca houve o abjeto, rido
-------------------------

sentiI�:ento do anti-semítís- Barco português ata.
mo, tao em voga entre a sel- (ado no Mediterrâneovageria européia na época
atual. É lamentável, que, num Lisboa 7 (U. P.) - O barco
documento judicial, repercuta português "Formoso" entrou
esta ignomínia de tentar enxo- no porto de Gibraltar, com
valhar uma raça que há deze- avarias cauasdas por um sub
nas de séculos saÍu da grosse- marina não identificado, que
ria politeista para o monoteis- o atacou pouco depois de haver
mo, que produziu o cristianis- zarpado de Gênova. .

mo, que foi quem salvou, mes- Os tripulantes, em número
mo, da barbaridade germâni- de 10, nada sofreram.
ca, a civilização greco-latina,
que tem produzido os mais bri-

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

Pessimismo finlandês
Estocolmo, 7 (R.) - Segun

do algumas notícias publica
das nesta capital, o ministro
alemão em Helsinquia portes
tau energicamente junto .ao
govêrno finlandês contra cer
tos comentários da imprensa
finlandesa em torno do último
discurso de Hitler no Reichs
tag.

Muitos jornalistas finlande�
ses acentuaram as dificuldades
da guerra, emitindo opmIao
pessimista sôbre os aconteci
mentos, não só para seu país
como para a Alemanha.

Tais pontos de vista, ao que
se afirmou, deram causa a

grande irritação entre os cír
culos nazistas de Helsfuquia.

o «EL PA 'PERO» •..

O VENtl'O LEVOU
Buenos Aires! 7 (R.) - O

órgão nazista, \editado nesta
capital, "EI Pampero", sus

pendeu ontem a publicação.Ao
que se supõe, êsse gesto foi
motivado pela falta de pa.pel.·

Só Mil me tr-oa de refalho§ em pelúcia, sedas, t -«.Jbralco, vo il, opala, casimiras
. e c·hitas. E�tá saldando 8 C,:*\.SA ORIENTAL ,.

Inegualavel Liquidação de Sedas, Não perca ocasião, vá correndo à CASA ORIENTAL ��.,.
aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo: .

SEDAS Casacos feitos para senhoras 80$000 Colchas de sêda com bico para I Rouge R?yal Briar
Seda Laqué lisa e listada mt, 5$800 Ftntssímos sobretudos para homens, casal 49$000' Batom MIchel, Zande e 'I'ang ee

� Laqué, lavrada, mt. 7$500 todos íorrad..s de seda 150$000 ColctJ8s de pura sêda com franja B�tom Colgate _

» Façonné mt. 3$800 Cobertores bêbê, artigo superior 7$000 para casal 70$000 P? de Arroz Adoraç�o
» Graníté, mt. 6$500 Cobertores xadrez para solteiro 14$500 Etamíne para bordar, metro 6$800 P? de Arroz Royal Bríar e Gally
" Crepe Romano mt. 7$500 Cobertores xadrez para casal .

17$500 Filó Mosquiteiro Larg. 350 mt. 15$000 P? de Arroz Coty
» Gívré superior mt. 10$500 Cobertores xadrez, 'superior para Po de Arroz Colgate
}) Frisotine mt. 10$500 solteiro

.

19$noo TECIDOS Pasta Colgate
}) Frisotine diagonal (nov.) mt. 12$000 Cobertores xadrez, superior para Organdy liso, metro 4$500 Oleo Oyrce e Realce
II 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 Col?ertores para casal, da melhor qua- Voil_suisso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS
" Tafetá Escoceza. de 7$500 e 9$000 Ildade, com duas estamparias 48$000 Fustão �stampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascidos,
» Tafetá lisa, de 7$500 e 8$50" I Cobertores Argentinos, especial ar- Cambraia, estampados modernos, de Capas felpudas para recem-nascidos
:& Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$DOO tigo, para casal 44$000 4$500, 5$500 e E$ooo Faixas mercerisadas, metro
:t Tafetá Moíré mt. 12$000 Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos. metro 3$500 Véos ds mó de sêda para noivas
lf 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 Gpala lisa, de 2$000 e 2$500 Oasaquínhos de malha para bebês
» Estampada de 7$500 � 9$500 Capas de Borracha para homens 1 :,10$000 O�ala .lisa .assetinada, largo 80 mt. 0$000 Blusas Olimpicas para moças
" Estampada em belliasimos des. 12$000 CAMA, MESA e QUARTO Tnc�IIne .Iistada, metro 3$000 Babadores
}) estampada natural (novidade) mt. 18$000 Pano para colchão mt. 1 $900 Zephlr., me_tro ..

2$000 Jogos de batizados a começar de
» Lumíêre Lavrada, largo 50 mt. 10$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 TrlColm.e l�s�ad.a para prjamas, mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz
}) Lumíêre Lisa, largo 80 mt. 10$000 Granité, de linho, larg. 1,613 mr, 9$500 Cambraia fIDlsS.lma. largo 80 mt. 5$000 Jogos de couro para homens
}) Lumiere Lisa, largo 90 (artigo já Atoalhado superior. largo 1,40 mt. 5$500 Reps para corttna, largo �O 4$500 Suspensorios de couro para rapar

bastante conhecido em nossa Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para corttna, largo Suspenso rios 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 Chlíon Reclame mt. 52$000 Cretone meio linho branco, larg, 2,�O 8$500 PaI?o Rendado supertor para cor- suspensortos de seda para homens
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretone meio linho em cores, largo 1,4C 6$400 tína.Targ. 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 Pa�o rendado em cores para cor- Grampinhos, caixa de 12 duzias

E maís uma grande quantidade Morim peça de 10 mt. 18$000 tina, largo 1;40, metro 7$500 Fita metrica
de retalhos a preços barattsslmos 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 Ftsíca para homens
ARTIGOS DE INVERNO Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homem

Fustão Pelucla em todas (.s cores mt. 3$500 1.50 x 1,40 25$000 Tricoline lisa, metro 4$800 Camisa de manga comprida para
Pelucia 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 1 $8 Brim azul marinho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homens
Pelucia estampada para Quimono, 2$5, e 3$

,

"4$500 PERFU MARIAS 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. 6 começar de

Casimiras 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 Artstolíno 3$300 começar de 09$000
Costumes, mt. 17$000 firmes 32$000 Pasta Kolínos, Lever e Odol 3$200 Ter uos de Brim para homens a

Casimiras lisas, para Vestidos e Coso Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500 começar de
tumes, mt. 15$000 Colchas fustão 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 mercerízadas para casal 22$000 'I Talco Malva 2$900 e 4$000 começar de
Casaquinhos de malha para c-Iauças Colchas de veludo para casal 27$000 Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de üsíca rara meninos

de 5$500 e 6$500 Colchas meio linho para casal 28$000 Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, cx. de 12 duz.
Terninhos de malha para crianças 13$000 COlchas meio linho para solteiro 19$500 Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Casaquinhos de malha para Moças 12$000 Colchas brancas, para solteiro 12$000 líve tl Gessy 1 $5 o Sombrinhas modernas em gorgu-
Casaquinhos listados para Moças 15$000 Colchas Iustã . para solteiro ]2$000 Sabonete Palmolive, Realce, Col- rão chamalote
Casaquinhos Bordados para Moças 17$000 Colchas íustão mercerísadas para gate, Godíva e Cheramy IS 00 Escova para roupas
Pullowers para homens, a começar de 10$000 solteíro 15$00p Rouge Adoração 2$000 Boínas de pura lã
Pullowers 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 OR _1 ]jJN '-["" AL e o lucro será vosso:

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

pOVO francês compreenderá ="'MAHOEL "'F. wDA-SILVA e
DUARTINA M. DA SILVASósia fúnebre· o

. Nova Iorque, 7 (Reuters) - plenamente, tendo-se em con-

Rio, 7 (C. P.) - Informam "Todas as nações unidas sen-I ta. o recórde alcançado por
de Belo Horizonte que, vísitan- tirão imenso alívio, em vista I Vichí em matéria de conces

do pela manhã o Necrotério, do fato de que, afinal, levámos sões ao Japão. Madagáscar,em
conhecido médico daquela ca- a melhor sôbre o "eixo", em mãos dos aliados, equivale tan-

p�tal teve a atenção desper- .

t d
. to a uma derrota para o Reich

t d n;ov�men o � !Srande impor- como para o próprio impérioa a pela presença, numa das tâncía estratégíca
"

_ escreve .. A •

•

lages, dum cadáver que lhe pa- "N T Y -k T'" ruporuco. Podemos estar cer

receu ser de um de seus 2X- o. e_" �l UTIes _' em
.

um

II
tos, máu grado os protestos

empregados, de nome Crístó-
editortal. ,A �cupaçao d� :lh.a que partirão de Vichí, de que

vão Ribeiro. Consternado, ex-
de Madagáscar pelos bIl�alll- a ação britânica será evidente

pôs, suas dúvidas a um dos
cos equivale a tomar dos japo- mente compreendida e aprova ..

f
. ,.

d" ,,' neses a iniciativa, na grande da pelo povo francês, porqueunClOnanos a morgue. Es-
te as transmitiu a outro. batalha que principiará bre- êste não ignora que só podera

E b
- vemente, pela supremácia no viver novamente em liberdadem "lreve a suposiçao do .

'd Oceâno Índico. Trata-se de depois que as nações all'a,da'"me ico ganhou a rua e foi cair u

nos ouvidos do próprio Cris- gesto aliado que se justifica saírem vitoriosas do conflito"
tóvão R'lbeiro, que, apressada
mente, atravessava a avenida
em busca de um bonde que o
levasse a casa, para o almôço.
Sabendo a suspeita de que era

alvo, Cristóvão partiu inconti
nente para o Necrotério, dis
posto a provar que êle não era
o morto. Ao entrar na "Mor
gue", os presentes quase cai
ram de susto. Encaminhando
se para a pedra fria, onde ja
zia o cadáver, Cristóvão cons

tatou, com seus próprios olhos,
que o morto era seu perfeito
sósia.

O rapaz ficou perplexo e, pa
ra que os circunstantes conse

guissem que êle desfitasse o
olhar do rosto do morto, foi
necessário que trouxesse um

espelho, à pressa. Foi então
que, vendo-se refletido no cris
tal emoldurado, Cristóvão vol
tou .ao seu estado normal.

Tão forte foi a emoção rece

bida, que Cristóvão, deixando
o Necrotério, rumou para o Te
légrafo e alí deixou êste despa
cho endereçado à sua mãe, que
reside no interior do Estado:
- "Mamãe. Chegou hoje ao I
Necrotério um morto, tal qual
eu. Mas afirmo-lhe que não
sou eu: Abraços. Cristóvão". 1

UiR1f': tr.twA#Q iA

(I
Se todos comprehende5sem

de que vital importancia para
a saude é o funccionamento
reguiar dos rins, não ficariam
um só dia sem tratamento em
caso de fraqueza dos rins.
Cada gotta de sangue do nosso
organismo tem de passar pelos
rins para ahi serem filtradas
todas as impurezas e toxicos
-sendo dentre estes, o prin
cipal, o acido urico. Se os
rins estiverem fracos demais
para effectuarem devidamente essa tarefa o acido
urico é transportado por todo o corpo, formando
crystaes a�udos, que se alojam nas articulações,
causando mflammações dolorosas, rigidez e, final
mente, a tortura do rheumatismo. Ou então os
crystaes se alojam na bexiga, dando logar a calculos..

pedras ou inflammação chronica.
A fraqueza dos rins, que póde ser facilmente reconhecida pelQ

apparecimento
.

de dô.res nas costas, sensação de peso e cansaço
geral, deve ser lmmedlatamente tratada por meio das Pilulas De Witt
para os Rins e a Bexiga. Agem directamente sobre os rins, tooifi.
{'.ando-os e auxiliando-os a eliminar todas as impurezas do organisma.

A venda em todas as pharmacias. Compre as legitimas

PUulas DE WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Mo!estias da Bexiga c, em geral, para enfermidade:o

produzidas por excesso de acido urico.

_UE - Si_
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I MÁRIO SOUSA e I� AMÉLIA SILVA �
� anresentam-se noivos �

� João Pessõa 26-�-9lt21OOOCXX:OOOClCXXlOOOOOOCXXlOOOCIOOOCOo

6v.- 5

vs-4

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, . a ambos os sexos:

Português, Latim, 'Francês,
Ingiês e Hist. da Filosofia.
Aulas de aperferçoamento

I
ou de Cultura Filológica.
Pr·eços módicos. Intorma
ções: à Rua Cons. Mafra, 64

Dr. Ctarno
Galletti G·I
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café

Bubi). - Fone I.lt68.

Dr. ALDO ÂVILA IDA LUZ
ADVOGADO
Vidal Ramosl no. 30

PIANO
VAode-se um piaGo. BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior 48

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu.
blicadoa. não serão devolvidos

Â direção não se re.8pI)IlBabi·
liza pelos coneeítcs emitidos

1_ �
11(18 artigos aainados

�

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, COÚl
espellw; guarda-casaca, com espe
lho de cristal; cama de ferro, pa
ra solteiro; penteadeira, com três
espelhas 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-pla ta, 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 an

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 ímhúía com

pensada. de canela,
de pinho. etc.

Rua João Pinto, 34

30vs·4

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a preferên
ela e comunica que fechou
a Iarmàoía, deixando encar

regado de receber 8!contas
o sr, Josué di Bernardi, na

Farmácta Esperança, no Edi
ficio do Mercado.
245 30v.-13

SÊLOS
Vende-se, Dor um preço de

ocasião, uma primorosa co

leção universal, com 27.000
exeinplares diferentes, ava

liada em 250.000 fra-ncos.
Iníormações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

Felipe Schmidt, D.O 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis.

30v.-22

SINDICATO DOS TRABALHA·
DORES NO CQMÉRCIO 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, durantj' o corrente
mês, até o dia 31, a! ..:obrança do

Imposto Sindical' correspondente
ao ano de 1942, de acôrdo com o

.decreto n. 1.402, d'l\ 5 de julho de
1939.

Florianópolis, 4 de maio de 1942.
Frederico Manoel da Silva PU.

� o tesoureiro

r��
!,

prepara um inverno

II de GUERRA •••

GUERRA DE PREÇOS
e

R ALTAS SURPRESAS ... I� Aguardem, de 20 de 8

L�����_j

Companhia Aliança �a Haia»
Fundad� em 1870

Seguros Terrestres e
BAIA

....................----....--.................................. JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CRUZEIRO

Séde:
Marítimoa

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I

O doutor Norberto de Miranda Ramos,
Juiz de Direito da comarca de Cruzeiro,
Estado de Santa Catarina, na rorma da
lei, etc.

Faz saber a Arcângelo Giacomet, Ânge
lo Giacomet, Fiorindo Giacomet, Marco
Tonial, José Tonial, Henrique Tonial e
Antônio Tonial e mais a quem interessar
possa, pelo presente edital de citação, com
o prazo de trinta dias (30) dias, que, por
Martinho Calado Júnior, Jaime Carrei-
rão e outros, por seu procurador, o dou
tor Edmundo Acácio Moreira, foi apre
sentada a êste Juizo a petição do teor
seguinte: "Exmo. sr. dr. Juiz de Direito.
Martinho Calado Júnior, Jaime Carrei
rão, Petrarca Calado, Altino Corsino da
Silva Flores, Jairo Calado, Alcino Caldei
ra, brasileiros, casados, proprietários, do
miciliados na cidade de Florianópolis, e
suas mulheres, d. Juçá Barbosa Calado,
brasileira, viúva, de profissão domésti
ca, domiciliada na mesma cidade, sendo
senhores e possuidores de partes ideais
do imóvel "pro-indiviso" "Gramado dos
Clementes", sito no distrito de Catandu
vas, nesse município, necessitam promo ..

ver a ação divisória do referido imóvel,
nos termos do art. 415 do Código de Pro
cesso Civil e Comercial e art. 629 do Có
digo Civil, para separar o seu do alheio
domínio. O "jus in ré" dos Suplicantes é
oriundo dos títulos expedidos pelo Go
vêrno dêste Estado, aos 19 de julho de
1922, concedendo várias glebas a favor
de José Bonfante Demaria, Laura Dema
ria Calado e Maria Lídia Demaria Sch-
midt (doc. n. 1). As áreas constantes dos
títulos em apreço foram alienadas ao dr.
Saturnino da Cunha Luz, por escrituras
lavradas no tabelionato de Cruzeiro, no
Lív, 1, folhas 90 a 92 verso e Liv. 3,
folhas 86 a 88 verso, respectivamente, no
valor de 4:500$000 e 5:600$000 escrituras
essas transcritas no Liv. 3, sob n. 403,
e Liv. 3A, sob n. 587, do Registo de
Imóveis desta comarca. (Doc. n. 2). E'
de assinalar, entretanto, QUE ESTA
OMITIDO O NOME DE Da. LAURA DE
MARIA CALADO, NA COLUNA DOS
TRANSMITENTES, figurando como tais
apenas, José Bonfante Demaria e sua
mulher América Demaria e a viúva Ma
ria Lídia Demaria Schmidt. O imóvel
dividendo, com a área total de _ .

2.681.220ms2, confronta ao Norte com
terras medidas ao engenheiro Emílio
Gallois e transferidas a Rodolfo Rupp,
ao sul, com terras de Fabrício Pacheco
de Almeida, Antônio Pacheco de Almei
da, Valentim Bittencourt e José Lins,
a leste, com as ditas de Luiz Gaziero, e

I
ao oeste, com as da Cia. São Paulo-Rio
Grande. Por seu turno, o dr. Saturnino
da Cunha Luz alienou o imóvel descrito
conforme escritura efetuada a 14 de
abril de 1937, no tabelião desta cidade,
transcrita a fls. 88, do Livr. 3 G, sob n.

'iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii••iãi;;ã••iiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiii;; 7.084, do cartório próprio, aos compra-• dores Arcângelo Giacomet, Angelo Gia-
comet, Fiorindo Giacomet, Marco Tonial,
e José Tonial, Henrique Tonial e An
tônio Tontal, que ficaram em deter
minadas áreas, mas sem divisas, não se
referindo a escritura a BENFEITORIAS
(Docs. ns. 3 e 4). Como se vê, está ca
racterizado o condomínio dos promoven
tes - sucessores de da. Laura Demaria
Calado - em parte ideal do imóvel divi-
dendo, ou seja, a terça parte da área de
2.681.220ms2, - isto é - 893.740ms2.
Aliás, assim o reconhece o Acórdam do
Egrégio Tribunal de Apelação Catarinen
se de 29 de abril de 1938, proferido na
apelação cível n. 1.822 (doc. n. 5). Pelo
que requerem a v. excla., por seu pro
curador (instrumentos juntos) a citação
por edital, com o prazo que v. excia. fi
xar, dos condominos Arcângelo Giacomet,
Angelo Giacomet, Fiorindo Giacomet,
Marco Tonial, José Tonial, Henrique
Tonial e Antônio Tonial, brasileiros, ca
sados, agricultores, residentes no muni
cípio de Getúlio Vargas, Estado do Rio
Grande do Sul, e suas mulheres, citando
se, por mandato, Bromil Carazzo, prepos
to dos RR. no distrito de Catanduvas,
nomeando-se curador à lide e intimando
se o dr. Promotor Público, a-fim-de que,
expirado o prazo do edital, lhes seja as
sinado o prazo da contestação, sob pena
de revelia, valendo as citações para todos
os demais termos do processo, inclusive
os de execução, participando os promo
vidos das despesas da causa, "pro-rata" e
sendo condenados a indenizar os frutos
comuns, oficiando o Curador à lide e o
dr. Promotor Público, se por ventura
houver ausentes ou incapazes. Dá-se à
presente o valor de dez contos de réis,até ulterior avaliação. Protestam por
todo o gênero de provas - depoimento
pessoal, vistoria, inquirição de testemu
nhas, precatórias de inquirição e exame
(vistoria) fora da comarca e do Estado.
Autuada, com os documentos inclusos, E.
R. D., ról dos condomínios: - Autores
promoventes - Martinho Calado Júnior'
Jaime Carreirão, Petrarca Calado Altin�
Corsino da Silva Flores, Jairo'Calado
Alcino Caldeira, e suas mulheres, d. Ju:
çá Barbosa Calado, domiciliados na cida
de de Florianópolis; - Réus, promovidos:
.A:cângelo Giacomet, Angelo Giacomet,F'Ior-índo Gtacomet, Marco 'I'on íal, José
Ton ial, Henr íqua Tonial e Antônio To
nIal, domiciliados no município de Ge
tú Iio Vargas, Estado do Rio Grande doSul. (Sôbre dois mil réis de selos esta
d::>ais, um da taxa de Saúde Pública),ve-se: CruzeIro,. 17 de abril de 1942. (a)Edmundo Acâcio Moreira". DESPACHO

."Defiro ? requerimento de fls. 2. No
:n:eIO o agnmensor Edvino Koterba, pe
r!tos os senhores Joaquim Sã e Coristãn
CIO Matesíck e suplentes Deodoro Silva eBenevenuto Cesar Branco e o sr, JúlioFreItas de Olíveíra, curador à lide devendo todos se:-em intimados para prestaremo compromtsso legal. Publique-se o editalpelo praz? de trinta (30) dias. Cruzeiro,18 de abrI Ide 1942. (a) Miranda Ramos".
Em virtude do que, mandei passar o presente e?-,tal c0:!l1 o prazo de 30 dias, queserá afixado neste Juizo, no local do cos

tum.e e publicado pela imprensa local e
ofícial do Estado, na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade e comarca de
Cruzeiro, aos vinte (20) dias do mês de
abril do ano de mil novecentos e quarenta e dois. Eu, Mário Coelho, escrivão
o dactilografei, subscrevi. (Sôbre doi�mil réis de selos estaduais, e um da taxa
de Saúde Pública), vê-se: Cruzeiro, 20 de
abril de 1942. (a) Norberto de Miranda
Ramos, Juiz de Direito. Confere com o
original, ao qual me reporto e dou fé

Cruzeiro, 20 de abril de 1942.
•

. Mário Coelho, escr-ivão
(�afljt ...

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$000
» :1.929.719:000$000
» 28.358:717$970
» B5.964:965$032
» 7 .323:826$800
» 22 354:000$000

Edital de citação

Elegância!

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' t3

Associação Comercial de Florianópolis I
Assembléia Geral Ordinária

De conformidade com os Estatutos, são convocados
os srs. Associados pa�a a sessão de Assembléia Geral
Ordinária que a Associação Comercial de Florianópolis
realizará em sua séde, à rua Trajano n. 13 (sobrado)
para a posse da nova Diretoria, no dia 13 do corrente,
às t9,30 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

I Diretores:
Dr. Pa mphilo d'Utra Freire de Carvalho,

de Souza e Dr. Francisco de
Epiphanio Jose
Sá.

Agências e

Sucursal 110

cipais

S II b- agências em todo o território nacional.
Uruguái. Reguladores de avarias nas prin
cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDT 39N

postal 19-- TeleohontI083-i!.nd, Tel. cALLJANÇA.

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

Produtos CATEDRAL
ávendanaFARMACIA ESPERANÇA

Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6'-2
(Defronte à casa Hcepckel

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube 12 »

alemães
próximo domingo uma grande « soirée »

Iíacar ,�
« realizará

'.

no

"protegerão"LONDRES, 8 (R.) .. SUGERE·SE EM LONDRES QUE, EM CONSEQUÊNCIA DA AÇÃO BRITÂNICA AS
SENHOREANDO·SE DA ILHA DE MADAGÁSCAR. VENHAM OS ALEMÃES. A SOLICITAR DE VICHí O DIREITO
DE PROTEGEREM DACÁR, A�FIM·DE EVITAR·LHE IGUAL SORTE. SE ISTO .. OCORRESSE, COM SUCESSO PARA
OS NAZISTAS, CERTAMENTE, HAVERIA UMA REAÇÃO BRITÂNICA E EM .CERTOS .CíRCULOS ASSEGU
RA-SE QUE O ASSUNTO É DE GRANDE INTERÊSSE PARA AS REPúBLICAS SUL·AMERICANAS QUE FICAM

ENTRE DACÁR E o ATLÂNTICO MERIDIONAL, PRINCIPALMENTE O BRASIL.
-':W42

Vida Social
Fazem anos hoje:

O sr. Tom T. Wildi, constru
tor civíl e pessoa mui ccncei
tuada em nossa sociedade;

- a sta. Ivete Camisão;
- o sr. Oto Dornbuch Junior;
-- a exma. sra. d. AdeJina

Paladino de Sousa;
d. Alcina- a exma. sra.

Teixeira Donner;
- a sta. Helena

Silva;
Ramos

- o iovem Silvino Lang J a

ques;
a sta. Io!anda Wendhausen;

- o sr. João Maria Zomer;
- o sr. farmacêutico Otávio

Anselmo Virtuoso, residente na

cidade de S. José.

Falecimentos:
Após longos padecimentos, ta

leceu nesta capital o sr. Alcides
Barreto da Silva. funcionário
dos Correios e Telégrafos.

- Na residência de seus pais
sr. prof. Anatólio Pinheiro Gui
marães e exma. esposa, faleceu
o menor Sérgio. Seu sepulta
mento realizou-se ontem.

- No distrito de João Pes
soa (Estreito) faleceu o sr. Fran
cisco Cândido da Silva, pessoa
geralmente estimada. O sepulta
mento de seu cadáver efetuou
se ontem, com grande acompa
nhamento.

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

Caspa �
LHOSA!

LOÇÃO l\IAR.AVI·

AgradecimentoViuva Alcides Barreto da
Silva, profundamente com

pungida pelo rude golpe por
que acaba de passar, com o

falecimento de seu esposo,
ALCIDES BARRETO DA SIL
VA, vem, sinceramente, a

gradecer, aos funcionários
dos Correios e Telégrafos e

demais amigos do extinto.
as provas de carinho e ami
zade manifestadas quando
de seu falecimento. A todos,
a sua gratidão. 3vs-l

Comprai na Cf SA MlSCE
L.ÂNEA é saber economizar'

A vida ao ar livre, a alimenta
ção nutritiva, o repouso per-iódico
e os exercícios físicos são indis
pensáveis para fortalecer o corpo
c manter o sistema nervoso em

boas condições de atender ii agita ..

ção dos tempos presentes. Nem to-
da gente sabe orientar-se, neste

sentido, porque desconhece, infe
lizmente, noções elementares de hi-
giene, não obstante os livros exis
tentes sôbr e o assunto.Não se apren
de higiene por intuição mas pelo
estudo e pela observação. Há re

gras alimentares, há preceitos pro
Iiláticos, que devem ser conhecidos
com certos pormenores para serem

eficientemente praticados. Em rela
ção à alimentação, por exemplo. é
lima verdadeira lástima! A maioria
do povo come mas não se alimenta.
Dai serem frequentissimos os sub
alimentados, os predispostos ii tu

bereulóse, os nervosos e irritáveis
por simples carência nutritiva, es

pecialmente de certos elementos in
dispensáveis ao organismo. A ca

rência fosfórica, por exemplo, ma

nifesta-se por 'distúrbios de esféra
nervosa, a destacar a, falta de me

mória, o desan imo, a inquietação,
as palpitações, a incapacidade pa
ra esforços prolongados. As viti
mas dêstes males elevem orientar
se pelos preceitos da higiene mo

derna e, ao mesmo tempo, procurar
um médico. No caso ele carência
fosfórica serão, com certeza, reco

mendadas as injeções de Tonofos
fan da Casa Bayer, que em poucos
dias retemperam as fôrças físicas
e nervosas das vítimas.

Divirta-se frequentando o

Parque-Teatro DIVERSÕES SALIM
Estréia sábado, no Estreito

OI LIDA0 "

de WETZE I_.,

LOTTE HEOEL

Sindicato dos Empregados no Comércio
de Florianópolis Ecos e Notícias

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCACÁO Foi removido, "ex-ofício", por

De ordem dó Sr. Presidente e de conformidade com decreto do govêrno federal, o sr.

o § 1.0 do artigo 22 dos nossos Estatutos, ficam os senho- Orlando Guedes da Fonseca,
res associados convocados para a Assembléia Geral Ordi- polícia fiscal, classe 6, da Mesa
nária, no dia 9 do mês corrente (sábado), às 20 horas, em de Rendas Alfandegada de An
nossa séde, à rua Conselheiro Mafra, n. 35. sobrado, afim gra dos Reis, no Estado do Rio,
de se eleger a nova Diretoria e Conselho Fiscal para o para idênticas funções no muni-
biênio 1942/1944. cípio de Lta iaí, neste Estado.

Qualquer associado poderá fazer registro de candi- .pelo.president·e d.a República"PrOCUre OS novos concessíenáríes:datos por meio de chapa.s entregues à Secretaria acom

h d d d I fOI assinado o seguinte decreto:
pan a o e requerimenfo assina o pe o SOCIO que a

p"
.

T ff- A
- N I

-

da encabeçar, satisfeitas as disposições dos artigos 16 e 17
E Ardt. d1.· -N- l�a. o dmmFlstro dde U I mlD � rmao

dos Estatutos. I sta.o os egO.Cl.OS a azen a

Serão suspensos os direitos dos associados que' tive- au�onz�do a �ml.tlr papel-moeda Rna Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 171
rem faltado a três reuniões de assembléias sem causa at: a lmportan�l.a de seiscentos

justificada, na forma da letra" a" do § 1. e do artigo 12 mil con2t�s d� r.els. A'

I
dos Estatutos. rt. '. -= Im�ortancla tota

FlorianópoHs, 2 de Maio de 1942. dessa ermssao .sera entregue ao

FRANCISCO ALTHOFF Secretário. Banco do Brasil para resgate de
•

obrigações do Tesouro Nacional,

O «Marblehead» não foi afundado �: i�ed;ri��h� J:Ci�t;�,le�;.::�:
formidade do contrato celebrado

Peças �enuinas. FORD
ULTIMA' HORA

Vichí declarou ontem que os bri- número era composto de soldados,

A esquadra japonesa está-se con

centrando em Rabaul (Nova Breta

nha).

*

tânicos estão inteiramente de pos- marinheiros, fuzileiros navais e ci
se da base naval de Diego Suarez YÍs. O gral. Wainwright tambem foi
e da cidade de Antsirane,' na ilha feito prisioneiro dos "amarelos".

com o referido banco " ex-vi" do de Madagáscar; e que as forças que
*

art. 6 do mencionado decreto-lei. defendiam ambas essas posições es- Violentas tempestades de areia
* tão prisioneiras. dificultaram ontem 11,S operações na

O Ministério da Aeronáutica * Líbia.

Os japoneses já penetraram na Pela 3â vez, ontem a RAF foi
Índia 92 quilômetros e fazem iguais bombardear Estugarda (Alemanha),

E f progressos na província chinesa de causando enormes estragos à in-
n ermeira -- Parteira Cha ntung, dústria bélica local. Estão com p le-

formada pela Faculdade de * tamente destroçados os serviços de

Medicina do Paraná. Oficialmente se sabe que, com a água, eletricidade e transportes. No

Rua Brusque n. o 12

I
queda de Corregedor e dos outros 110 vôo, a RAF perdeu 3 aviões; no

Camisas, Gravatas, Pija me s, fortes da baía de Manilha, os ame-' segundo, 4-; e ontem, 7.
Fone 771

Meias das melhores, pelos me- , ricanos tiveram 11.574 baixas, na

iJoresA preços só na CASA MIS- ........._.....__.........
quase totalidade, caídos pr isionei-

*

G A aviação alemã bombardeou nn-

CELANEA. - Rua Traiano. 12.1 5 v. alto - 1 ros em mãos dos japoneses. �sse tem uma cidade do sul da Inglater-
ra, fazendo algumas vítimas.

concedeu autorização à "Panair
do Brasil S. A." para importar,
dos Estados Unidos, dois moto
res "Wright Cyclone".

*

O capitão Antonio Carlos Mou-
rão Raton foi posto à disposição
da interventoria federal em nosso

Estado, para exercer as funções
de secretário da. Segurança.

Na Delegacia de Polícia da
Trindade, acha-se um carrinho
de mão, novo, que será entregue
a quem provar ser seu legítimo
dono.

Cabelos brancos �
MARAVILHOSA!

LOÇÃO

Washington, 8 (Reuters) - "Marblehead" sofreu dois ím
"Terrivelmente bombardeado" pactos diretos, foi danificado

segundo as palavras do abaixo da linha dágua e var

próprio Departamento de Ma- rido por um grande incêndio.
rínha - chegou, hoje, a um Com o leme inteiramente
porto da costa oriental dos Es- descontrolado, a tripulação te
tados Unidos, o cruzador nor- ve que dírigí-lo por íntermé
te-americano "Marblehead" dio de suas máquinas e, em

que para alí foi conduzido por I
certo período, quando a água

uma tripulação que não co- estava ameaçando inundar
nhecia o significativo da pala- completamente a belonave,
vra "desistir". marinheiros e oficiais, inclusi-

Atacado ao longo de Balík- ve o comandante, formaram
Papan, na ilha de Bornéos, por uma brigada única, afim de
numerosos aviões japoneses, o manejar as bombas e evitar a

inundação total.
FORTALECER O CORPO PARA OS primeiros reparos foram

TER BONS NERVOS realizados em Ceilão; outros
consertos foram efetuados num

porto sul-africano.
Depois de luta titânica, os

tripulantes do "Marblehead"
conseguiram trazer seu barco
até um porto norte-america
no, fazendo a metade da volta
ao mundo.

Logo que tenham sido efe
tuados os devidos reparos, o

"Marblehead" estará nova

mente na linha de frente das
Nações Unidas.

Desde que começou a guerra no

Pacífico, os japoneses já tiveram 20
* vasos de sua frota afundados e 13

Formações de "caças" da RAFI avariados.
realizaram operações de "fustiga- *

mento" contra Zeebruge e Ostende A aviação totalitária realizou on-

(Bélgica). I
tem novos bombardeios contra a

>I< ilha de Malta.
O Departamento da Marinha dos *

E. E. U. U. informou que a 4 do Asseguram de Berna que a Ale-

corrente, nas vizinhanças das ilhas manha está exigindo de Vichí a en

Salomão, foram afundados OI! da- trega do general francês Giraud,
nificados 12 navios japoneses, dos que escapára da fortaleza alemã de

quais, 9 eram de guerra. Dos 8 na- Koenigenstejn. Os alemães am ea

vios metidos a pique, 1 era cruza- çam suspender a convenção da li
dor leve, 2 eram destróieres e 4 ca- bertação de prisioneiros. Giraud
nho neiras leves. Nessa operação os conta 63 anos de idade e' acha-se
norte-americanos perderam apenas

na "vila" de sua irmã, perto de
3 aviões. Lião.

Cartazes do dia
A's 7.30 horasA's 7,30 horas

Livre de Censura

A's 7,30 'horas

*

*

O jornal militar "Estrela Verme-
lha", de Moscou, diz que o Japão
já perdeu enorme quantidade de
aviões e que a sua indústria aero

náutica trabalha a toda força para
cobrir essas perdas. Pouco a pouco,
os aliados vão obtendo super io ri-
dade aérea no Pacífico.

*

O Almirantado Britânico informa
que o cruzador "Edimburgo" e 2
transportes foram afundados, quan
do navegavam em comboio, no Ár
tico. Nessa ação, porém, um des
tróier nazista foi metido a piq ue e

outro avariado. 90% do comboio
chegou a salvo ao porto russo a que
se destinava.

*

Assinalou-se ontem em Buenos
Aires a mais 'baixa temperatura dês
te ano: apenas 3 décimos acima de
zéro.

A. bela e o monstro
Com ElIen Drew e Robert

Paige

Noite feliz
Com Robert Taylor, Myrna Loy Estalagem maldita

Com Maureen O'Hara e

Charles Laugtonh

o Sabão

I

Complemento nacional D.F.B
Complemento nacional D.F.B.

Mosca Impertinente (Desenho
Colorido)

Complemento nacional D.F.B.
Parque Yellowstone (colorido)

Atualidades Pathé News R.K O.
A voz do mundn (Jornal) (Jornal)

Preço 2$000 e 1$500Preços: 2$000 1 $500 e 1 $000

Imp. até 1-1 anos

Preços: 1$500 e 1 $1 00

Imp. até 10 anos

& CIA.--]oinville
collegios etc., pela sua qualidaderecommenda-se para hospitaes,

(Marcel registrad 8

desinfectan te

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


