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LONDRES, 11 (UNITED) .. A EMISSORA DE MOSCOU PROPALOU UMA ACUSAÇÃO

CONTRA OS ALEMÃES ALEGANDO QUE COMEÇARAM O EMPREGO DOS GASES TóXI
COS NA FRENTE ORIENTAL. A REFERIDA EMISSORA TRANSMITIU DESPACHO DA AGÊN
CIA TASS, ANUNCIANDO QUE, NO DIA 7 DO CORRENTE, AS TROPAS ALEMÃS EMPREGA.
RAM, EM KRASNODAR,. NA FRENTE DA CRIMÉIA, VARIAS MINAS COM GASES VENENO
SOS. ACRESCENTOU ...SE QUE OS REFERIDOS GASES AFETAM PRINCIPALMENTE AS VLt\S

RESPIRATÓRIAS, PONDO OS SOLDADOS FÓRA DE COMBATE�
Não era petroleiro
transformado

Nova Iorque, 11 (United) -

A propósito da notícia japone
sa de que o porta-aviões nipô-Inico afundado pelos aliados,
na batalha do Mar de Coral,
era um petroleiro transforma
do, assinala-se que o conhecido
catálogo James Fighting Ships,
em que figuram navios de
guerra de todo o mundo, não
menciona nenhum petroleiro
japonês convertido em porta
aviões. Nele figura um coura

çado nipônico de 26 mil tone
ladas, o "Agaki", que foi trans
formado em navio daquele
tipo.
Camisas, escudos e

r'bandeiras verdes
Salvador, 12 (A. N.) - Foi

preso em Itabuna O sírio Mi
guel Matiel, que possuía, no

depósito de sua casa comercial,
grande quantidade de camisas
integralistas, bem como escu
dos e outros distintivos daque
le extinto partido.
Novos administradores de casas

alemãs no Brasil
Rio, 12 (A. N.) - o minis

tro da Guerra nomeou direto
res-técnicos militares: da casa

"Merk", desta capital, o tenen
te-coronel farmacêutico Ma
noel Vieira da Fonseca Junior;
das casas "Lohner S. A." e

"Croner", ambas de Blumenau,
major médico dr. Arlindo de

. Castro Carvalho e o capitão
médico dr. Moacir Azambuja,
respectivamente, todos sem

prejuízo de suas funções no
Exército.
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Ainda está
o exército

Hitler é

prestes
um pugilista que está
a receber «knock -nul»

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

I

Desdobradas as prestações
relativas a veículos-motores :l

Rio, 11 (C. P.) - Em des
pacho com o sr. Andrade Quei
roz, secretário interino da pre
sidência da República, o pre
sidente Getúlio Vargas assinou
decreto, determinando que os

pagamentos de títulos e dívi
das provenientes de aquisição
de veículos-motores para trans
portes terrestres e de passagei
ros ou carga e que sejam ex

plorados e dirigidos diretamen
te pelos próprios adquirentes,
bem como pagamentos de
prestações de idêntica origem,
mas resultantes de contratos
de compra e venda com reser
va do domínio, serão desdo
brados cada qual em duas par
celas com vencimentos men

sais sucessivos, ficando prorro
gados os prazos atualmente es

tipulados de fórma a não ser

exigido por uma mesma aqui
sição mais dum pagamento em
cada trinta dias.

ANO XXVII N. 8535

Nova Iorque, 12 (A. P.) - O
vice-presidente Wallace fez
uma previsão sôbre a possibili
dade de o Eixo estar procuran
do "dar o último golpe deses
perado", ainda neste verão. E')
sa declaração do sr. Wallace
foi feita no discurso que o mes
mo havia preparado para o

banquete na Associação do
Mundo Livre.
Disse mais Wallace que 'JS

E. Unidos devem preparar-se e

observar "que póde haver tra
balho da quinta-coluna na

América Latina", acrescentan
do que Hitler sabe muito ber..
aue os EE. Uidos estão ganhan
do "a batalha da produção" e

êle mesmo, como chefe supre
mo da Alemanha, é "como um

pugilista que está prestes a re

ceber o "knock-out" e está reu .

nindo o máximo de suas ro.cas
restantes para o golpe finai e

desesperado.
A certa altura, disse que La

val o cabeca do colaboracionis
mo' de Vichí com a Alemanha,
póde ser equiparado a Quisling,
da Noruega, e a Mussolini, da
Itália, em suas relaç_?es com

Hitler; lançando entao a, se

guinte pergunta: "Havera al
guma coisa mais infernal que
ser Quisling, a não ser que
se seja Mussolini ou Laval?"
Passando a enaltecer o tra

balho notável que está sendo

praticamente intacto
couracado russo,

Londres, 11 (A. P.) - O correspondente em B��'lim do

"Dagens Nyheter Stocohlmo" cita um comen�ador m;htar �le
mão, que diz que o exército couraçado russo md3: esta pratica
mente intacto. As observações são feitas pelo maJ?r ?tto �oss
dorf crítico militar do "Allgeine Zeitung". O exércíto blinda
do russo - segundo o oficial alemão - está intacto, porque
os "alemães encontraram a princípio apenas uma cortma de

tropas de proteção de tipo inferior", o que �ertameI�t.e se re

fere às fôrças da fronteira soviét!c� .. Isso ��r:a �ernlltld� aos

alemães uma penetração em terrítórto SOVIe�:C?, mas o mver

no impediu a destruição dos exércitos sovíetícos e a conse

cução da vitória definitiva da Alemanha. As reservas de tan

ques da Rússia - continua o major - excederam todas as ,:s
timativas e devem elevar-se a dezenas de milhares. Os alemães
apenas enfrentaram uma diminuta fração de tanqu:s russ?��
Assim _ conclue o major - os russos possuem poder aso exer

cito de tanques para lutar contra a Alemanha.
----------------------

Para a batalha decisiva
L d 11 (-"United) - Unidades russas, no setor ociden-
on res i$ Ih d

.,
,

i!& - • do para a bata a eCISI-
tal da frente russa, estao-se PI eparan , ' .

A' segundo adiantou a rádio
va contra os invasores germal1lcos,
de Moscou,

.

.

tê.." C 'l'a os russos venceram a tenaz resis en-
Na frente 'ue are 1 _.

cia inimiga, avançando e desalojando os alemaes de suas POSI-

ções fortificadas.

UM

Florianópolis - Terça-feira, 12 de Maio de 1942

feito pelos homens de negócios
e pelos empregadores e empre
gados em pról do esforço da
produção de guerra, Wallace
disse que confia no povo ame

ricano, "que poderá, com sa

tisfação intima, sacrificar-se a
si próprio", em benefício de
obra ainda melhor.
Depois de fazer uma série de

considerações a respeito do
quínta-colunísmo no EE. UU.,
Wallace assim termina a sua

mensagem: "De espírito pre
parado, nada nos surpreende
rá". "O terrorismo psicologico
há de fracassar".

HIMINA! FORTALECE!
GASOLINA! GASOLINA!
Segundo ouvimos, os "chauf

feurs" dos automóveis de alu
guel estão em verdadeira dif'i-
culdade, '
Como se sabe, ainda aqui

não foi oficialmente raciona
do o fornecimento de gasolina,
e não consta que os depositá
rios nem as "bombas" distri
buidoras tenham adotado cri
tério equânime no fornecimen
to do combustível.
Um motorista, de praça, por

exemplo, nos disse que lhe es

tão fornecendo 12Ú litros por
mês ;outro, 2/W litros.Parece que
tal diferença, (e possivelmente
outras) não é regida por crité
rio justificável.

Os "chauffeurs" de praça
não discutem as conjunturas ou
razões que ditaram a diminui
ção do consumo de gasolina;
mas, o que reclamam (com in
teira r-azão, aliás) é que o ra
cionamento obedeça a uma ba
se equitativa, fóra da qual o

que se fizer será simples injus
tiça. A nosso ver, isso só se

conseguirá quando a medida
for adotada oficialmente e,
além disso, fiscalizada com

indesviável rigor, sem tolerân
cias nem excepções de espécie
alguma.
Para se avaliar quanto é in

suportável a situação presente,
basta referir o seguinte:
Domingo, um comerciante,

muito relacionado entre os
"chauffeurs" da, Praça Quinze,
chegou-se a uma roda deles e,
ouvindo-lhes as queixas sôbre
as dificuldades que estavam
atravessando, lhes disse:

- Comigo não se da isso. O
tanque do meu carro esta cheio!
Será que vocês precisam me
nos de gasolina, do que eu ? ..

Não falando de certas damas,
que guiam seus carros parti
culares, em passeios solitários,
por aí além, ..

LOTTE HEGEL
Enfermeira -- Parteira

formada pela Faculdade de
Medicina do Paraná.
Rua Brusque n.v 12

Fone 771

5 v. alt .• 4

j DepOis de 15 anos, encontrou a filha,
gravas a uma notícia de jornalR'lo, 11 (c. P.) - Há alguns freiras, idêntica à do Orfana

anos, Zulmira Antônia Sousa I to. Desde então cessaram as

Leite, atingida por difIculda- notícias da menina.
des da vida, decidiu-se a sepa- Bluette, muito inteligente e
rar-se de sua filha, então com dedicada ao trabalho, não tar
três anos de idade, confiando- dou em se transformar em
a a um Orfanato, que funcio- professora da instituição. Aos
nava em Niterói. Zulmira em- 26 anos de idade, vendo que
pregou-se, então, numa casa não tinha vocação para a vida
.para fazer serviços domésticos, religiosa, abandonou o Orfana
mas nos dias regulamentares to e rumou para esta capital,
ia visitar e abraçar sua f'ilhi- onde procurou uma amiga, d.
nha. Mais tarde, o Orfanato Laura Pires Martins, que esta
mudou-se para esta capital, va organizando um educandá
instalando-se em Jacarepaguá. rio e com ela passou então a
A pequena recebeu de suas viver. Ieducadoras ensinamentos pre- Dois anos, desde que aquí

j
ciosos. chegou, mãe e filha se procu-

Os anos passaram-se e quan- ravam em vão.
do a menina fez 12 anos, sua Bluette, como último recur
mãe foi abraçá-la. Não a en- so, resolveu apelar para o ves

controu, porém, no Orfanato. pertíno "A Noite", que estam- .....----..

------1-0-v-.--6-Voltou muitas vezes, mas sem pau uma notícia, pedindo notí
resultado. Um dia diziam-lhe cias de Zulmira. Um conheci
(1ue a menina, que se chama do desta recortou a notícia e

Bluette, saira para fazer com- enviou-a para onde Zulmira se

panhia a uma freira; noutro, encontrava, em Cabo Frio, no

que estava presa a tarefa que Estado do Rio. Embarcando
não podia abandonar no mo- imediatamente para esta ca
menta. Durante dois anos essas pital, Zulmira e Bluette, afinal,
desculpas separaram mãe e se encontraram e abraçaram
filha, até que um dia disseram depois de 15 anos. Uma sempre
a Zulmira que sua filha havia julgava a outra morta e, por
seguido para Santa Luzia da isso mesmo, a emoção do en

Carangola, em Minas, onde contra foi verdadeiramente in
existia uma comunidade de descrítivel.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI
LHOSA!

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

Janeiro reabriu o
consultório.

Rua Vitor Meireles n". 28
Teler. 1067

Diariamente das 16 às 18 hs,

A presenca de rápidOS
submarinos do «eixo»
De um porto americano do

golfo do México, 11 (Associa
ted Press) - Com a comunica
cão do afundamento de dois
navios do golfo do México no

ticia-se, pela primeira vez, a

presença, na região, de rápi
dos submarinos do Eixo, sob
comandos de oficiais aparente
mente familiarizados com as

águas do golfo.
Ag 1.&·4.. • NiIl

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

Deolindo Costa, nesta capital. IOvs6

I
Dr. João de Araujo
especlallsta em doenças
e operações de olhos,
ouvidos, nariz, garganta,
avísa aos seus clientes
que reiniciou sua clínlca.
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às 12
À tarde: 3 às 6

Igreja - Católica, na Alemanha,
vive rodeada de espiões nazistas

ambiente de intranquilidade,
enquanto os soldados católicos
lutam ombro a ombro com os
demais combatentes na linha Que dois !de batalha, enquanto os cató- Estocolmo, 11 (United) _

licos, na frente interna, fazem De bôa fonte berlinense infor ...

sacrifícios voluntários, a ígre- ma-se que o marechal Goeringja na Alemanha é ameaçada encontra-se atualmente na
por constante desconfiança e França, conferenciando com
se acha rodeada de espiões, Laval e Pétain.
sendo oprimida mediante dís- _

posições excepcionais que en-I Cabelos brancos 1 LOÇÃO
travam a sua liberdade". l\IARAVILHOSA!

A
Berna, 11 (United) - O car

deal Faulhaber, arcebispo de
Munich, ao declarar que a

Igreja Católica é perseguida
pelos nazistas na Alemanha,
fez apêlo aos fiéis da sua dio
cese, prevenindo-os, ao mesmo

tempo, de que deviam preca
ver-se contra a "guerra cultu
ral" lançada pelos nazistas
contra a Igreja Católica.
A alocução do arcebispo,

que foi pronunciada na cate
dral de Munich, no dia la de
janeiro e foi dada à publicida
de, nesta capital, pela primei
ra vez, pelo jornal "Die Na
tion". O cardeal exortou os
fiéis a resistir ao mal e a con
servar a fé na propaganda da
verdade, e acrescentou: "Neste
Natal, o coração humano ela
ma pela paz. Enquanto a fé
cristã na Alemanha vive num

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De quem é a culpa ,•
Si V. S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal

estar na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbacões do
estômago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite,
preguiça, e moleza geral, língua suja, quentura na garganta, máu
gôsto na bôca, mal estar depois de comer, indigestão, máu háli
to, arrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre,
azias, andas e vontade de vomitar, nervosismo e outras alterações
da saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua, porque
não se trata como deve.
Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs

tâncias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos,
que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas,

substâncias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e tra
ta tão penosas doenças.

Use Ventre-Livre
• •

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

de seu filho pode ser amee-

çada por uma perigosa dier
rhea. Contra este terrivel mal
existem como remedio sem

igual os comprimidos de
Eldoformio, um producto da,
casa ,.'B�<C.
Combata as diar-
rheas com

comprimidos de
os

te) � ..f/Y •

lLifliOJfOJfmIO'
�om para os aduBos
como para as creanças.
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J

J
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Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),

__".�.. __.................F_O..N_E_l._642_,_. �....._I,

INDiCADOR MEDICO
'�8TITUTO DR DIA6NOSTICO

CLINICO

Dr. Ojalma Ma:llmann
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Suíça]
Com prt\tlca n08 bospltata europeus
Olíníca médica em geral, pediatria,
doençaa do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarfo do homeia
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campauaríe
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Unlver
sldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clinica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de f1sioteraola

Laboratório de microscopia e
análise clín ica

Rua Fernando Machado, 8
Telefone 1.195

FlORJANOPOllS

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

!
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Agradecimellto A liberdade sob o jugo de Hitler
o abaixo assinado vem, publi- Londres (B. N. S.) _ O rádio nazista declara que as po-

camente, agradecer ao sr. dr. têncías do eixo trarão liberdade às nações que conquistam. AAdolfo Konder, pelo grande e política japonesa, em relação aos povos das índias Orientais,
humanitário amparo, que de co- acompanha o mesmo modêlo.
ração lhe prestou, no Rio de O rádio do eixo, há pouco tempo, informou, no mesmo
Janeiro, procurando-lhe um Hos- dia, a promessa de Tojo, da independência das Filipinas, e
pital onde se pudesse tratar, também as palavras de um porta-voz oficial japonês que dizia:
visitando-o quase diariamente e "Não póde ainda ser fixado definitivamente a ocasião em que

Isocorrendo-o de sua própria bolsa isso será concedido".
durante sua permanência naquela Agora na Europa, por duas vezes durante as três semanas
capital. Agradece, também, sin- passadas, a Alemanha patenteou como cumpre tais promes
ceramente, ao sr. dr. Aderbal sas, A Checoslováquia, uma das vítimas de Hitler mais cruel- !------------
Ramos da Silva, a bondade, que mente escravizada, foi informada, no dia 19 de janeiro, de que DR BICAR DOteve, de lhe adquirir as passa- lhe seria concedido novo govêrno. Queria isso dizer que seriam

•

gens de ida e volta. designados novos ministros, novo grupo de títeres. O seu ob- Gl)TTSMANN
A êsses dois generosos cata- jetivo foi declarado oficialmente: "Para estabelecer incondi-

rinenses, sua eterna gratidão. cíonalmente a Nova Ordem em nossa terra e trabalhar aquí Ex-chefe de clínica
Fpolis., 9-5-1942. pela vitória do IIIo Reich". do Hospital de

JOSE' OLIVEIRA Nã)o havia intenção de conceder liberdade. As províncias Nu e r n be rg
checas da Boêmia e da Morávia foram incorporadas ao Reich
e ao povo declararam que o seu dever era "procurar tornar-se (Profs L. Burkhardt e

útil, ao lado da Alemanha". Isso significa naturalmente pro- E Kreute r)
duzir munições de guerra para a ofensiva de Hitler, na prima- Especialista em Cirurgia
vera, contra a Rússia. E, desta forma, um alemão, Walter Ber- Geral
tsch, foi nomeado o novo ministro da Economia e do Traba- Alta cirurgia, gynecolo-lho. A prísão e a execução de centenas de patrióticos checos- (lovenos, a partir de setembro, mostram como êles resistem obs-]' gla doenças de senho

tinadamente à exploração nazista. Por isso, as estações de rá- ras) e partos. Cirurgia
do sistema nervoso e

g�Og����!�S repreendem, constantemente a "maledicente pro- operações de plastica.
A mesma farsa de novo govêrno foi feita na Noruega. Nes- Consultório à rua Trajano,

se caso, o intrigante Quisling foi escolhido pelos nazistas para n. 18 (das 10 às 12, e das
Primeiro Ministro da Noruega. O seu govêrno é, diz êle, "ape- 15 às 16,30)
nas um arranjo temporário" e será completado por uma As- Telefone - 1285
sembléia Nacional, "logo que as condições o permitirem". Residencia à rua Esteves

Outra vez aí o objetivo nazista está claramente ligado à I Junior 20. Telefone 1.131.
ofensiva de Hitler na primavera. O rádio português informa,
de fonte nazista, que "as tropas alemãs permanecerão na No- ]
ruega e que o exército norueguês será reorganizado para im- j
portantes missões na luta contra o Bolchevismo".

I:Mas os nazistas encontram tão pouca cooperação na No
ruega como na Checoslováquia.

Em cinco dias sucessivos da semana passada, o rádio por
tuguês comunicava o fuzilamento de noruegueses que

traba-Ilhavam contra os seus tiranos em nome do seu govêrno legal
localizados em terras britânicas.

O comissário nazista Terboven jacta-se de que o partido
ele Quisling, o único que tem possibilidade de existir, é o maior
que jamais existiu na Noruega. Todavia o Partido Trabalhista
Norueguês antes da guerra, contava 150.000 membros e, há
seis meses passados, o partido de Quisling anunciava 31.000
associados, que é cêrca de 1 % da população. O partido Nacio
nal Socialista na Holanda apresenta a mesma proporção, na
sua maioria, anti-nazista.

O próprio Quisling manifestou o seu servilismo aos nazis
tas, quando declarou no início de fevereiro: "Esta guerra não
é apenas a guerra da Alemanha, mas, também, a da Noruega.

(f�,Kli:;::Tt;':";;yi' ," ,»;·)_';t�p A luta não se destina a derrotar o bolchevismo, mas a fundar
____________ 'I uma Europa nova e livre, sob a liderança germânica".

A d
- E Hitler, mesmo, no seu discurso de 30 de janeiro, confes

gra. ecímeato sou o que significa uma Europa livre, sob a liderança nazista.
Viuva Alcides Barre to da. "Não estou aquí" (disse Hitler) "para tratar da felicidade de

Silva, profundamente com-, outra? nações. Sou apenas responsável pela minha própria.
pungida pelo rude golpe por-

Para ISSO ,trabalho. Como se fôsse acrescentar às minhas no i

que acaba de passar" com o tes de insônia outras, ainda, por causa de outros países" ...
falecimento de seu esposo,

E O seu auditório nazista recebeu essas palavras com risos
ALCIDES BARRETO. DA SIL- e aplausos.
VA, vem, sincerovnen te, a - �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;.;;..;;;.;;;;-,---
gradecer, aos fu"ncionários I Idos Correios e Telé:grctfos e

F ' III

E Idemais amigos da extinto. armaCI8 C(
."

speranra»as provas de carinho e ami- �
zade manifestadOJs qu,-"ndo do

IIde seu falecimenb). A todos, Farmacêunce NILO LAUSa sua gratidão. 3vs-3

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

�------------------�

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.
CONSULTO RIO: R. Tra
jano 33. DHs 13 às' ::'5 hs.

RESlDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNJCA,

MEDICA
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5
em deante.

horas

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

I
ICONSULTORIO:

IRua Trajano, 33.
Diaria.mente das IS às

17 horas.
RESIDÊNCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

CONS�r�IORIO : IRua Felipe Schrnidt-e-Edilt
cio Amélia Neto--Fone 1592 <

9 ás 12 e 14 ás 17 noras.
RESIDENCIA'

Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: t 392 -

Attende a chamados
14

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

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

Praça .S. Seba.stião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS.
__.____ NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C It Peja manhã, das 10 às 12
on�u 83: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em
.

DOENÇAS DC)S OLHOS
Curso de Aperteíçoamento e Lonza Prática no Rio de Janeiro

Consultas dia'jam"'nte Pe�a manhã: das �O ás 12 horas
! • � a tarde: das 15 as 18 horas

Cousuuórro: Rua Joào Pinto n. 7, l'IoDrl100 - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho. 23.

Josephi:lia Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA D,A,S MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 - Te!. 1461.-ResidêDcia 145à

I

I
Df,' SAVAS LACERDA

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

NARIZ e GARGANTA
Caos: Vitor Meireles, 28.-Da8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mulra, 77-FLORIANOPOLlS.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������a��o �:��de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira e

médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el. 1426
Resldencla: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.
Clínica de Olhos, Ouvidos, "ariz e Garganta

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

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

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

Clínica médico.cirúrgica do

Dr, SAULO RAMOS-

..

Especialista em moléstias de senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago, vesícula, útero, ovários, apendice.
tumores. etc. _- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERíNEO - Hérnias. hidro
ceie, varícaeele : Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

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

Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009
Hordrdo : Das 14 às 16' horas, diariamente.

Dr.' AUGU5TO DE PAULA
Diretor do Hospital de Caridade

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

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

Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA ��eIO�a:i�a��S��:1Florianopohs
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro .Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças 'ele Senhor.6.s.

Fisioterapia: ,Diatermia, infra-vermelho e Uhra-Vi(Jleta.
CONSULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante. AS 48S. e

Sábados: Das 3 às 6 horas. - Fone 1.644

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Uma oportunidade que talvez não volte!
�s pe(hin(has da gr�nde venda �special da (ASA DAURA

A mrlsdempolgante e sensacional oferta de tecidos de algodão' e sedes, 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, cempranâe se us artigos para inverno, na grande venda da CASA DAURA
Eis algumas de nossas especiais ofertas:

SEDAS Opala estampada » 4$000 Colcha branca PI solteiro II ) 1$500
Seda Laqué mt. 4$000 Tricoline PI pyjama » 4$000 Colcha .r eclame • 8$000Tafetaline de seda, em todas as cõres II 5$000 Trtcollne xadrez e listado PI camisa • 4$000 Guardanapo PI jantar duzla HJ$ooo
seda Granité II 6$500 Tricoline de algodão » 3$200 Guarnições pintadas PI chá uma 33$000
Lingerie cI bolas, art. bom » 8$500 Zefir superior • 2$500 » PI jantar 140X140 • 18$000 -,

seda Petít-pols, art. bom » 10$000 Fustão pelueia, art. bom » 4$500 » PI jantar 140x140 »20$000
seda e lã, largo 0,90 l) 18$000 Merinó preto, largo 080 » 4$800 l) PI jantar 14{Jx180 » 24$000
Gabardine de seda » 10$500 Crepe preto de atgodao • 4$500 II PI jantar 140x230 e 1 cz. de guardo II 32$000
Seda-givré, art. pesado l) 11$000 Brim infantil :li 2$800 »Xadrez escuro p [chá ) 24$000
Seda frizotine C[ lã » t 3$000 Cubano II 2$�00 Tapete de veludo p[ quarto c 2-l$000
Lingerie estampado, art. lavavel II 8$000 Tecido PI colchão, largo 1,40 » 5$000 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um �3$000
Lingerle liso, art. bom • 8$000 Tecido PI colchão, 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$000
j.umíér em todas as cõres, larg. 0,90 It 12$000 Tecido cordoné PI cué ca » 3$ROO Sombrinha de tricol. cI cabo comprido uma 22$000

t , Seda PI camisa, art. bom II 10$000 Tecido PI cortina, larg 1,30 • 8$000 Ldem de tric. cI cabo comprido PI mocinha » 16$000
Seda granité CI lã » 9$500 Tecido PI cortina, largo 080 7$500 Sombrinha de seda e linho, art. resistente 25$000
seda branca natural PI camisa, larg, 0,95 » 16$000 Toalhas lisas PI rosto uma 2$000 Ouletluho de malha PI rapaz um 5$000
Fustão de seda • 10$000 Toalhas PT rosto de 3$,4$, e 5$000 Casaquinhc de malha PI menina l) 7$000
Tafetá xadrez II 8$000 Toalhas Alagoanas n banho, uma 12$000 Casaco de malha PI senhora l) 12$000
Tafetá moiré, art. fino » 12$GOO Toalhas Alagoanas PI banho, tam. grande "18$000 Pulover art. bom PI rapaz II 14$000

ARTIGOS DIVERSOS Toalhas brancas lisas PI banho uma 7$000 Pulover cI íelxo e manga PI homem » 25$000
Lã fina PI vestido mt. 18$000 Ffló PI mosquiteiro, largo 4,50 mt 18$000 Pulover CI teixo e manga PI homem II 20$000
Cacbá ct pelúcia (Reclame) » 2$800 Casemiras PI ternos, llndos desenhos corte 90$000 Coletes de malha cl manga » 2(1$000
Cachá xadrez, typo de lã • 5$000 MESA E QUARTO Blusas de malha PI senhora uma 20$ouo
Pelucía lisa, art. bom II' 2$500 Atoalhado branco e de cores, Iarg, 1,40. mt. 5$500 Blusas de malha PI senhora » 15$000
Cachá cI flanela, art. superlor • 4$500 Cretone de cor, largura 2 metros »9$000 Pulover listado PI homem um 12$000
Pelucía PI kimone. art bom II 4$000 Cretone de cor, largura 1,40. » 6$500 Pulover sem manga PI homem )} 15$000
Pelucía PI pyjama • 3$200 Oretone branco typo linho, largura 2,20 J) 8$50(, Puloverslnho PI rapaz » 12$000
Linho e seda ·xadrez PI saia • 14$000 Cretone branco typo linho, largura 2 metros l) 8$000 Pulover de pura lã PI homem, de 50$, 35$ e 45$000
Cachá xadrez, superior II 5$500 I Cretone

branco iypo linho, largura 1,40 II 6$000 Capas felpudas PI criança uma 15$000
Fustão estampado lt 4$500 Cretone Royal, largura 2,20 » 12$000 Capas lisas PI criança :!> 10$000
Linho estampido, art. superior » 3$800 Cretone Royal, largura 2 metros II 11 $000 Pasta Kulinos :II 3$300
Linho estampado, art. fino » 5$500 Cretone de linho branco, largura 2,20 • 18$000 Sabonete Lilebuoy um )$500
Linho cI bola :II 2$500 Cobertores meia lã PI casal um 52$000 Leite de Colonia vidro 5$800
Linom estampado » 3$000 Cobertores Paulista PI casal I) 27$000 Blusas Swing uma tosooo
Líuom liso II 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro »24$000 Malas PI viagens de 22$, 26$ e 30$000
Luizine typo Inglesa » 2$000 Cobertores xadrez PI casal »19$500 Pasta de couro PI colegiaes de 12$ e 15$000
Chitão II 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro J) 16$000 Maletas Pt trabalho de 6$, 7$ e 8$000
Chitão granité, larg 0,80 1) 4$500 Cobertores dezenhados PI casal :II 20$500 Ligas de borracha uma 1$506
Crepon PI kimono, lar g. 0,$30 » 3$800 Cobertores dezenhadcs PT solteiro » 17$000 Babadores de organdy bordado um 4$000
Chítão ct 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 larg 0,80 li 3$000 Colcha de íustão PI casal » 21$000 Porta-nickel de couro um 3�000
Opala typo Sulssa » 3$800 Colcha de íustão PI solteiro li 16$000 Talco Ross lata 2$900
Recebemos mais de 10,000 metros de retalhos de pelúci a estsmpada, 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 errcontre rá, poís, na CASA. D.\URA, os artigos de que

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

E(onomize, (ompiando na (ASA DAURA, à rua Felipe S(hmidt, 19
a

'OS desmemoriados de Vichí Sociedade Cooperail;'�t:daResponsabilidades
Banco de Crédito Popular e Agr ícolaQuem ajudou a França a reconquistar a Alsácia-Lorena?

Recordemo-nos: sem o apôio imediato e amplo da Inglaterra de Santa (atarl·nae o auxílio decisivo dos Estados-Unidos, no final, a França te-I'
"

ria sucumbido. Rua Traleno n_o 16 - Séde própria
Pétain, que era então o comandante-chefe do Exército I Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlllcado

Nestes termos, Francês, precisou por vezes de animar os seus soldados com n. 1 em 20 de Setembro de 1958,
Pede deferimento.

(Data e assinatura do candídato sobre 2$200 - sêlo feeleral e taxa de edu- proclamações exaltadoras da participação americana na guer- Endereço telegráfico: BANCREPOLA
cação). ra: "Abnég'ation, patíence, YOS eamarades arriYent".. CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição2. - Juntar a êsse requerimento os seA"uintes documentos:

I
Em uma delas, teve mesmo que usar desta categonca e es- FLOH,lANUPOLlS

a) certidão de registro civil de nascimento. e não pública. forma:. timulante linguagem: "Je vous confirme le eoneours ehaque E�Y1PRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORESb) atestado de vacina (sendo par-ticular. trazer reconhecída a fll'ma elo mé-. I
.

t d -vt tU' "
. _..

.,

dica); ,

, I Jour pUS pUISSan es .J.', a s OIS. Ernprestlmos - Descontos - Cobranças
c) uma fotografia, tamanho 3x4 (ele frente sem chapéu) ; •

. e ordens de pagamentd) autorização do responsável. para alistamento no Corpo elo Pessoal Suba!· De fato. Ao apresentar-se no quartel-general de Foch, pa- . o ..
terno da An11ad�, redigiela nos seguintes termos: ra participar da grande e vitoriosa ofensiva de 18 de julho de Tem correspondente. em todos. os MUDlcíplOS do Fstado

E"mO. Sr. Diretor Geral do Pessoa1.
.. Hi18 foi com estas palavras que o o-eneral Pershing fez ao liepresenlaote da. Calxa EconomICa Fedt>ral para fi venda'

(Dei"ar um espaço de 8 llnhas) ,
, . . .

b
_ ria!' Apólice� do Estado de Pernfimhu('o com sorteio

Fulano (nome do responsável' pai ou mãe ou tutor - anexando o termo de generalIsSImO dos AlIados a subllnle doaçao, eln nome de todo
t IM' N b',/)

.

'.
'

. . -

d' d .. - seIDes rli em 'lIO e ovem ro
tutela) pela pr·esente documento autOl"lza seu filho (ou tutelado) Fulano (nome uln continente, doaçao que o sangue errama o V111a consa- '. . .

.

do candidato) a matricular-se na Escola de APrendi�es _Marinheiros e assentar
grar no próprio sólo da França: "O povo americano sentir- Paga todos o� coupons d.as apohc�s FederaiS e dos Estados

praça no Corpo elo Pessoal Subalterno ela Armada, de acôl elo com a legislação em

-se-ia orgulhoi'1o em tomal' parte na maior e mais bela batalha de Sa� Paulo. !'il�as .

Gerais e. Perna�buco. .

Vigor. da. HI·sto'rl·a. Infalltar'}'a, ortiUlaria, ayiação, tudo quanto pos- Maotem carteIra ep•. peClli.J para tidmIlll,str.açao de prédIOS.
(Data e assinaluI'a elo responsável sobre 1$200 - sêlo federal e ta"a de edu- . ..

R b d h d Icação). suimos, pertence-vos". eee e In euo em eposlto pe as
A firma elo l'esponsável - ou ele quem ])01' êle assine a RôGO - deverá ser

'

melhores taxas:
.

reconhecida por tabelião. Durante os quatro anos da invasão germânica, milhares C/C à disposição (retirada livre) 2%
OBs�mVA('õF.S C C L

a) as inscrições serão abertas em 2 de maio e encerradas a 3J de Ag"st� de civís patriotas tombaram diante dos pelotões de fuzilamen- / imitada 5%
1 l to. Morreranl porqlle Il'lnca del'xaraul de ser franceses - "Vi· "jC A-('so Prévio "%inclusive, e :;ó �erão aceitas quando acompanhadas ele todos o:; c OCUl11en os eXl- c v .. \I

gidos; ve Ia France !" C/C Pral'.:o Fixo 7%
b) o candidato ele verá já ter Iii anos feitos ou 18 incompletos em 31 de

Hoje, na França dos CHllitlllards, dos derrotistas traido- Aceita procuraçAo para receber vencimentos em to-
dezembro do ano da inscl'ição; .. d 1 t I l'b d d d F an d R t-

-

F d j E t d
-

M'"
c)o candidato será submetido a Ulll exame vestibular constante das segumtes res, dos deslnemona os, - quenl 1.1 a pe a I er a e a r - as as epar lçoes e era s, s a ualS e unlClp816.

matól·ias; llOl ditado de 20 linhas ele um livro ele autor contemporâneo (�rtogra[la ça, contra o domínio nazista, é "terrorista".
simplificada): duas contas, uma ele multiplicm· e outra de dividir (um numero de _. _

6 algarismos por outro ele 4); _ No mesmo dia em que Pétain, LavaI e Darlan concitaram
d) o candidato que não souber lêr, escrever e ('ontar correntemente nao . . " 1 h d b d'a guarnição de Madagáscar a reslstlr pe a onra a an eIra

terá jngresso nas Escolas; .
. /,'.. V· h') t' d d 1

-

f) o candidato deverá trazer, no dia elo exame ,'estlbnlar, um ldj)lS pleto de França" (da França de lC 1 , as au 01'1 a es a.elnas exe-

(não será permitido o uso de borracha);
. . _.,. ;0-' cutaram 40 franceses "em represália pela propagação de atos

g) os índices mínimos de altura e peso. em relação a Idade. sao os ,egUll1t .. >.

de terrorismo contra os nazistas" e ameaçaram executar lnais
16 anos - 1111,52 - 43 kgs. dez no dia seguinte.17 anos '- lm,54 - 46 kgs.

:!<jpoca do exame _ Primeiros dias elo mês ele setembro. Pobre e sofredora França!
Inspeção de saúde: será feita terminado o exame.

, .

],ocal do exame na Escola, e nos Estados onele não houver Escola sera feito

11a Capitan ia do pôrto. ã h er Escola de-
I,ocal de inspeção de saúde: na Escola, e nos Estados onde n o ouv '

penelerá ele providência elo Capitão elo pôrto.
,

_..

:!<jpoca da matrícula: Só haverá uma época de matrlc�11a� em _lo de
r JaneIro: '

Os candidatos quando chamados pal'a exame ele adl111SSaO e Il1spe�ao. de saude,

deverão trazer recursos para permanecer e111 Florianópolis, à� suas proprlas custas,
" '111 às suas moradlas, fmdos os mes-

durante três dias no mínimo e para leglessare . . .

d'
mos e os que c�nsecruirem ma trícula para 1943, sel'ão chamados em Jca�ell'ol

esse
,. • o

. E I t.lia que fôr marcado em Ircu ar que
ano, só devendo se aprese.n tal' na 'sco a, no. _ .

lhe será dirigida diretamente para a sua resldencla.

J IE 1 em rlurante o tempo do exa- E &-Nenhum candidato ficará morando na seo a, n

mpreS8 aeger rmao
me e nem aguardando m,:}trícuIa. á 1

.

d

::,ota importante -ÍlJ consentimento para a matrícula dever ser co paI o

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
candldato. ., t uatemo sendo, porém, neste caso, Saídas de Porto Alegre para. Florianopolis

Na sua falta será areito o COl1sentJ.nen o 1 '
. d

.

ób·t· do pai juntamente com os emaJs 'a tas e sa'badosexigida a apresentação elo atestado de 1 o , as q U r .

documentos.
., se não constar no registro de nasci- Sai das de Araranguá às quartas,o consentimento,., será amda matei no, .

d
'

111ento do cantlillato ti nome do p�l. lerá ser do Juiz de Menores então de sáoados e omlngos
Fóra destes casos o consentunento pOl '

tutor legal, juntando o termo de t"tela.
. d s 1)01' 1'eparti"ôes federais ou

I Aqente em Florianotlolis: MARIO MOURA
1 t que não sejam passa o "

Em todos os c ocumen os, .
.

to d f'n11a a exceção do requerimen- PRAÇA 1" l)E NOVEMBRO111unicipais, será obrigatória o rec?nhe�l:nen e I, , U _

�.Q do candidato solicitando a sua mscnçao,
'" !t"A d. Cn1'ntH � Coml\;tId.$atlil '__________ ""__-_

Vl.t,(ll.'U:o.C! .,..� SiJVIl ]\Jllla, ",,1lJ.3 ..... .. . ..

Instrucões para inscricão de candidatos
Aprendizes Marinheiros

1. - Requerimento do candidato, (feito do próprio punho ) .

Sr. Comanclante ela Escola de Aprenelizes Marinheiros.
(Deixar um espaço de 8 linhas)

Fulano (nome do candidato), residente à rua , .

n , bairro de . devidamente autorizado por seu pai (ou mãe,
ou tutor), conforme a declaração que a êste junta, desejando matr ícular-se nessa

Escola, para o fim especial. de servir à. Marinha de Guerra, vem requerer a Sua

inscrição.

Para melhores esclarecimentos. com o respectivo
agente autorizado nesta Capitell, à rua Visconde de Ouro
Preto n.O 7, das 16 às 18 horas. 7 v. aít.·4

&lildSiZidllU 'som_�!!,&lIill*_IlII'IiIII •

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de e!1tudo8, Mensaliaade mínlmH. Preciso de agentes e re.

presentantes em todas as cidar.!es. Escreva à Caixa Pustal, 3717 -S.Paulo.

VETERANO

SEJA PREVIDENTE!I SIGA A VOZ DA EXPERIENCIAiAVISO AO POVO CATARINENSE
Alegre - Floria nópolisdireta PortoLinha Adquira a sua casa própria, adquiri�do uma apóÜce 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

DE FORNECE
20:000$000 16:000$000
15 :000$000 12 :000$000
10:000$000 8:000$000
5:000$000 4:000$000

ou 10

JUROS AO
ANO
8%
8%
8%
8%

8, 9
" " " "

" " " "

" " " "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4$000
3$000
3$800
2$000
3$300
5$800
3$500
3$000
1$200
9$000

ARTIGOS DE INVERNO
Fustão Pelucla em todas o.S cores mt. 3$500
Pelucia lisa, mt. 2$300
Cachá, 2$500, 3$500, e 4$000
Pelucia estampada para Q'uimono,
cores firmes znt,

Casimiras Angorá
Costumes, mt.

Casimiras Xadrez, para Vestidos e

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

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

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

Vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

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

I
PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurando-lhes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

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

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

ii

TOSSEPara alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medicínaes, Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

I,

II
1

Alnga-se
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à rua

Esteves Junior, 135. V-5

Dr. Clarno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1,1168.

(

10$000
13$600
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$006
4$500
2$500
2$000
2$800
3$400

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

disposição, para o

trabalho, memória
prontamente alerta, são coisas im-
possiveis quando não se têm re:"
guIadas as funções digestivas.
O "Sal de Fructa" ENO é o regu
lador ideal do sistema intestinal.
Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa",_---

ENO /ISRL DE FRUCTR II

14' Batalhão de Caçadores
Edital de Venda Proteção contra fogo e ronbo

Cofres encourcçodes. Portas fortes
Caixas, Arquivos, Armários de aço, da

S_ Paulo
Representante para Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGER

__.........,.---,_------------- 'lL ..,_

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

Todos os rádios têm alcance
.

mundíai
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA . Gladiator 5 val v. 530$
JOR IA\�YfL� 7 valv. 590$, para pilhas 500$, paraGLADIA 1:'.\ � acumulador 700$.

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

Dár de delite' ?I '

.................... _
'.a•••••••• It.....

• S', ,a r • c·__

,a.
-

.. 7

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.
Preços módicos. Informa
ções: à Rua Cons. Mafra, 64 IOFIL

Para limpar melai
e crisl�is

PRÁTICO e
ECON6MICO

V'-10
LAvs-ô -1IJ1i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Redação e Oficinas à, Rua
João Pinto JL 13
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:ASSINATU1lA.8

Na Capltah
AUDo •.••••••••• 10$008
Semestre •••••• Z5$OOO
TrlmesUe •• , • _. 15$000
11&1 •••••••••••• 1$000

NO Interior;
�o ..••.••••••• 15$000
Semestre .•••••• 10$001
TrbneIJtN .•••• • 10$009

AnúncioS mediante contrato

Os originais, mesmo não pu.

blJ,eadoB, não serão devolvidoe

A direção não se respoosabi
Jiza pelos conceitos emitidos

1108 artigoe aasinados
@J @

PIANO
Vflode-se um piano. BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junio r, 48.
SINDICATO DOS TRABALHA·
DORES NO CQllIÉRCIO AR·
}IAZENADOR 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

QuAsi meio século de,�exl.
têncía é o melhor reclame
da prefêreocia • fUVEMiiJlJE
IlWIDRl para limpar. íor
tificar e rejuvenescer os

cabelo.. Elimina a caspa,
fu cessar j q u

é

d a dos
ca b e t o s e voltar à cõr

prhnt'lVa os cabelos

I brancos.
sem OP tingir;

d/-Ihe.- vigor r mocidade.
Nio con tem sais de prata e

usa-se como loçi.o.
ORATli

Peça-Iloa Impreslol MOR oe cal
dadoa doa c:abe'" I o melhor 910
da , .&1 .

V'adIo .,. CICIII'Nie 81000 .-
.... ou ..... ...,...

lll.•urutnl IUIIUII11'lL
lia de 1IicIm" 111 ..

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

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

de pinho, etc.
�:

Barnabé Vieira Dutra agra
dece 8 todos que sempre
lhe dispensaram a prefer ên
ela e comunica que fechou
fi farmàcia, deixando encar

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

FarmáCia Esperança. no Edí
I1cio do Mercado.
245 30v.-13

I
Elegância!

Perfei(ão!

Vendas em ótimas condicóes de
pagamento

Rua Trajano, n' 13
�----------------------------------�---------

Associação Comercial de Florianópolis
I

Assembléia Geral Ordinária
De conformidade. com os Estatutos, são convocados,

os srs. Associados para a sessão de Assembléia Geral
Ordinária que a Associação Comercial de Florian6polis
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 .

........•••....•••••••..•••••••.•••_
• •

i SSX)AS i• •

.: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: : das melhores fábricas do país, são :
!: encontradas nos balcões da 'I
!I. Casa SANIA BOSA ;
18 •
18 •
• Diáriamente recebemos novidades -
• •

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

--_.-

Baia.Companhia • Aliança
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de )I) 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, .. il.929.719:000$000
Receita .. 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro .. BS.964:965$032
Sinistros pagos )I) 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos»I) 22 354:000$000

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

I de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Cia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catx« postal JÇ}- Telephone 1083--f!.nd. Tel. c ALLlANÇA ..

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

Produtos CATEDRAL

A Cárie
* A cárie dentária com-

promete a saúde.
Trate dos dentes quanto
antes. E o dentista, por

.ceeto, lhe dirá que, para
evitar as cáries e inflama

ções das gengivas, é preciBO
com»ater o excesso de aei

dez da saliva. Leite de

Magnesia de Phillips alea

liniza sua boca e protege o

esmalte de seus dentes.

VENDEM-SE
Um caminhão e um auto

m6vel, em perfeito estado.
marca «V8» e Chevrolet. ti}>v
31. Tratar no Estreito, rua
Afonso Pena, 105. Sv .• 5

S a ng uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. DePluperldos,
Esgotldos, Anêmicos, Mies
que criam Mlgrol, Criança.
raquíticII, receberio I toni·
ficação geral do orglnismo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO t� ue Maio de 1942

LONDRES, II (UNiTED) '.. OS CíRCULOS BEM INFORMADOS DESTA CAPITAL PREDISSERAM
QUE HITLER. LANÇARÁ A SUA GRANDE OFENSIVA DA PRIMAVERA, .. CONTRA .A RÚSSIA, .NO .CURSO

DAS PRóXIMAS TRÊS SEMANAS.

Dm� �� �U � Irl� �am�ntD . �
O nosso conterrâneo Antônio Maios Arêas

vitima dêsse crime nazista
foi

Rio, 12 (A. N.) - o vesper
tino "O Globo" publica des
pachos do Salvador, segundo
os quais, cêrca da meia noite,
arribou ao porto, a-fim-de a

bastecer-se de água o "Cabo de

IHornos", trazendo a bordo os

náufragos do "Parnaíba" e J
também 35 sobreviventes do Inavio uruguáio "Montevidéu.",
torpedeado em águas norte-I
americanas e que foram reco

lhidos por aquele transatlân
tico espanhol no porto de T'rí
nidad.

O comandante do "Parnaí
ba" , falando à reportagem, dís
se que o torpedeamento ocor

reu sete dias após a saída de
Pernambuco, não tendo o na

vio tocado em Belém do Pa- I
rá. Ás 15,10 horas de 10 de que se conservava sob as águas
maio, subitamente, foi o navio O torpedo alcançou em cheio
alcançado pelo primeiro torpe- a casa das máquinas, parecen
do, lançado por um submarino, do que haviam visado a caldei-

Sindicato dos Empregado� no
Comércio de Florianópolis

Assembléia Geral Ordinária
2." CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. Presidente e de conformidade com
o § 1.0 do artigo 22 dos nossos estatutos, ficam os srs.

associados convocados para a Assembléia Geral Ordinária,
Um porto da costa leste dos no dia 16 do mês corrente (sábado), às 19 horas, em

Estados Unidos, 12 (A. P.) -

nossa séde, à rua Conselheiro Mafra, rr." 3S (sobrado),O socorro pronto de outro na- afim de se eleger a nova Diretoria e Conselho Fiscal
via evitou que um cargueiro para o biênio 1942/1944.
britânico, de tonelagem média, Não tendo havido número legal para a realização
torpedeado ao largo 'da costa da eleição em, primeira convocação, ficam os associados
léste, fosse ao fundo no dia 1° notificados de que a assembléia, ora convocada, fun
do corrente. Um vapor nicara- cionará com qualquer número.
guense, no r;nomento do ata- i Serão suspensos os direitos dos associados que tive

que: conseguiu rebocar o C8 I rem faltado a três reuniões de assembléias sem cousa

guelra torpedeado. O Departa- justificada, na fórma da letra "a" do § 1.0 do ,artigo
menta de Marinha anunciou

112
dos Estatutos.

que 57 tripulantes consegui- Florianópolis, 11 de maio de 1942.
ram alcançar a costa a salvo. FRANCISCO ALTHOFF, Secretário.

r".._.m I

I Ecos e Notícias I
Ocorre, hoje, 12 de maio, o

«Dia dos Enfermeiros do Brasil».
Serão prestadas excepcionais

homenagens, em todo o país, él

essa laboriosa classe, que, sob o

espírito abnegado de Da. Ana
Nery, a saudosa filantropa, tan ,

tos bons serviços tem prestado
ao Brasil.
Serão relembrados, também,

neste dia, os nomes augustos de
Florence Nightingale, a heroina
da Criméia e criadora dêsses ser"

viços no mundo, e Ana Nery, a

instituidora da Escola de Enfer
magem em nosso país,
No Rio, haverá comemoração

especial, reverenciando-se a me

mória de Da. Ana Nery,

Cabelos brancos 1
l\IARAVILHOSA!

LOÇÃO

Sabe-se que os alemães fizeram seguir para léste trens car rcgados
de gáses venenosos acondicionados em vasos de vidro e de louca os

Falecimentos: quais foram descarregados em diversos pontos e armazenados em" tau-
Na Ca ital Federal onde re- ques de cim�nto arm?-do.. _

. .
p '. Os alemaes tambem inventaram um canhão de 8 canos para arte-

sidia , faleceu o nosso eatirnado messar granadas de gás líquido extremamente corrosivo.
conterrâneo sr. Enéas Antônio I O sr. Churchill advertiu a Hitler de que não use gás contra as pu-
Gonçalves, funcionário aposenta. pulações russas.

. ,

do dos Correios e Telégrafos. .
Os ingleses aper!eIçoaram grandemente os ��ses venenosos conhe-

cidos, Alguns deles podem ser lançados por avro es, da altura de 8.000

Caspa � LOÇÃO l\IARAVI- metros sob a fórma de levíssima neblina e espalharão a morte sobre
LHOSA " bairros inteiros das cidades industriais, pois êsses gáses têm grande

• expansibilidade.
Se a Alemanha iniciar o emprego de gáses, poder-se-á afirmar que

teremos a guerra química mundial, a que nenhum país escapará.

ra, errando, no entanto, o alvo tido no costado do navio, ato
numa distância de 3 metros. gando-se.
Se a caldeira fôsse alcançada, No dia seguinte, às 8 horas,
ninguem se salvaria da pavo- um avião norte-americano 10-
rosa explosão. calizou o escalér, tentando

O primeiro torpedo desgo- amerrissar, não tendo o mar

vernou o navio, tirando o mo- permitido a manobra, por estar
vimento das máquinas. Dispa- muito agitado. Do avião fo
rado o segundo, êste atingiu a ram atirados mantimentos,
prôa, e logo a seguir, terceiro embora o barco tivesse provi-
explodiu na pôpa, visando o sões para alguns dias. í
lême, quando ainda se acha- Ás 13 horas dêsse mesmo
vam suspensos os escaléres. dia, os sobreviventes avistaram

O comandante ordenou a o transatlântico espanhol, que
ocupação das três balieiras recolheu o escalér, que condu
restantes. zia, além do comandante, 22
Ao mesmo tempo que os tri- náufragos.

pulantes entravam nessas em- A explosão do primeiro tor

barcações, o terceiro radiotele- pedo vitimou o terceiro ma

grafista, João Evangelista ele quinista Antônio Matos Arêas,
Araujo, ao invés de descer pe- os foguistas Atanásio Gomes
la escada de cordas, procurou Costa, Júlio Francisco dos San
alcançar a balieira, a meio ca .. tos, João Ferreira e João Mi
bo, arrojando-se precipitada- guel, que no momento se en

mente, do que resultou ter ba- contravam em serviço.
_......_---""'""""........... ,., " ", . ._ 'O,�,

,

Vida Social I

Evitou que o cargueiro britânico
fôsse ao fundo

o nosso jovem e laborioso conterrâ
neo Antônio Matos ãrêas, vitimado
pelo covarde ataque do submarino

nazi-fascista

Abunda o capim Gasolina em
quantidade!

IIEU GOSTO DO KOLYNOS
porque-é muito gostoso"!

Tendo sido adiada a

construção do grande es

t.ádio ao largo General
Osório, foi d.emolido todo
o imenso cercado, que
fôra erguido na especta
tiva da grandiosa obra.
Acontece, porém, que

o capinzal ou hervaçal,
crescido a dentro daquele
cercado, durante longos
meses, engrossou de tal
jeito, que está a recla
mar as enxadas e foices
da Preteitura.
Pelo menos, é o que

afirmam os moradores do
referido Largo, - alguns
dos quais nos vieram pe
dir registássemos o fáto.

E' o que fazemos.

Salvador, 11 (A.N.) - Se
gundo foi apurado pela Delega'
cia Regional de Policia de Ilhéus,
existem em depósito, naquêle
'município, onze mil caixas e dois
mil tambores de gasolina.

As autoridades policiais da
quele porto baiano estão toman
do as providências necessárias
afim de evitar abusos na distri
buição dêsse combustível.

Ocorre hoje a data natalícia
do nosso prezado conterrâneo
sr. João Maria Ferreira da Sil
va, alto funcionário dos Cor
reios e Telégrafos, aposentado.

•

IIEU GOSTO DO KOLYNOS
porque-limpa meus dentes
tão bem"!

•

IIEU GOSTO DO KOLYNOS
porque-faz com que eu sinta
a bocca limpa e fresca"!

•

IIEU GOSTO DO KOLYNOS
porque-eu sou um dentista e

aprecio sua formula superior
e antiseptica.

"

•

SIM, todos têm razão-Koly
nos é o melhor dentifrício em

todos os sentidos. Quer a prova?
Experimente um tubo de
Kolynos e ficará tambem con
vencido.

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

-E CONCENTRADO
806

de Educação. de FlorianópolisBOLETINS BIMENSAIS
Levamos ao conhecimento dos srs. pais, que a Se

cretaria do Instituto já iniciou a distribuição de bole
tins de notas, aos senhores o Iunos , referentes aos meses

de março e abril do corrente ano.

Florianópolis, 8 de maio de 1942.
J. ROBERTO MOREIRA, Diretor.

3 vs. alt.-

Instituto

O ADVOGAliO ACÁCIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s nv 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal 110-Fone: 1277

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade

Reassumiu a clínica:

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

Fazem anos hoje:
O nosso prezado conterrâneo

sr, João de Deus Machado, en

carregado de expediente do Fo
mento de Produção Vegetal;

- o estimado jovem João de
Deus Machado Filho, auxiliar
de escriturário da D.O·P.

Viajantes:
Para Caçador seguiu, ontem,

em objeto de serviço, o sr. dr.
José Rocha Ferreira Bastos.
-Acha-se entre nós o sr. dr.

Auior Avila da Luz, abalizado
clínico na região serrana.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. dr. Abelardo da Silva
Gomes e a srita. Dóris Ramos.

EMPREGADA
Precisa-se de uma empre
gada para pequenos serviços
domésticos. Tratar à rua

Almirante Lamêgo, 144.
Bvs-I

Enfermos:
Foi submetida a delicada in

tervenção cirúrgica a prendada
senhorita Vera Vaz, filha do
nosso prezado conterrâneo sr.

Hidelbrando Vaz.

A's 5,30 e 1,30 horas

A vida é uma
comédia

Cartazes do

ULTIMA HORA

Noticia-se que os Estados Unidos
estão organizando um exército de
8 milhões de homens, e uma esqua
dra cujos quadros alcançam 1 mi
lhão.

gueiro de tonelagem média. Essa
façanha não se relaciona com a re
cente batalha no mar de Coral.

:}:t

Os finlandeses reconhecem (me
suas posições costeiras estão sendo
bombardeadas pelos russos, com ar
tilharia de longo alcance.

':(:

dia

Com Rosalind Russell e James
Stewart

Preços: 2$000 1 $500 e 1 $000
Livre de Censura

TOMEM

Vinho Creosotado
"SI�VEIRA"

Grande T6nico

Complemento nacional D.F.B Complemento nacional D.F.B. Complemento nacional D.F.B.
Tal Pai tal Quilha (Des. Doce Ilusão Arte Viva (Desenho

Popeye) Popeya)( Comédia em 2 partes )

A's 7,30 horas

I revoadas das
águias

Com Ray Milland e; Verônica
Lake

Preço 2$500 e 1$500

Livre de Censura

Tóquio anuncia que possivclntr.n
te se dará nova e, talvez. maior ba
talha no mar de Coral. De falo, os
aviões aliados já descobriram que
unidades navais japonesas se cstâo
concentrando nos arquipélagos de
Salomão e de Luisiada .

Foram dinamitadas as torres das
antenas de ondas longas da Rádio
Paris.

Americanos e filipinos ainda re
sistem aos japoneses na ilha do
Mindanáu ,

A's 7,30 horas Tipografia «verde»
Rio, 11 (C. P.) - Informam

de Maceió que a polícia apre
endeu todo o material tipográ
fico do jornal "Província", que
fôra órgão da Ação Integralís
ta em Alagôas.
Foi varejada a fazenda de

propriedade do engenheiro
Luiz Leite Oiticica,· ex-chefe
provincial aqui,

A província chinesa de I'Llit:"j estú
quase livre de invasores nipônicos,
dos quais foram mortos -l mil,
achando-se outros tantos cm risco
de sctem aniquilados.

A si tuação dos .i udeus é tristís
sima em Varsóvia, em cujos "ghet
tos" diariamente mor-rem 250 deles,
à fome. Pelos mortos não se ce
lebram funerais. Hoje se cavam va
las para se,RuItar os que vão morrer
amanhã. M(;,"rel' de fome é questão
de tempo.

v

o gato e o
canário

Com Paulette Goddard e Babe
Rape

Sabe-se que se elevam a '100 o
número ele execuções de cidadãos
franceses, em Saint-Nazairo, depois
da incursão alí feita pelos "coman
dos" britânicos.

Um submarino americano afun- Nas últimas 72 horas, foram aba-
dou no sudoeste do Pacífico 1 des- tidos sôbre e ao redor da ilha de
troyer, 1 cargueiro naval e 1 car- Malta 101 aviões do "eixo".

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

1$500 e 1$100

Imp. até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


