
;' Os italianos sabem que já per-Ueraof ii guerra� _LISBOA, 13 (R.) - DIPLOMATAS, RECÉM-CHEGADOS DA ITÁLIA DISSERAM À REUTERS QUE "OS ITALIANOS SABEM QUE PERDERAM A GUERRA". "ÊLES NÃO MANTÊM ILU-
sõES A ESTE RESPEIIO; ESPERAM COM RESIGNAÇÃO PELO FIM, QUE AGUARDAM PARA BREVE. A SITUAÇÃO ALIMENTAR E' MUITO MA'. OS ALEMÃES AINDA SE AGARRAM À ESPERAN
ÇA DE QUE VENCERAO A GUERRA, SEM SABEREM COMO E ONDE. A POSSIBILIDADE DE NOVO "FRONT" OS TORNA ANSIOSOS. O POVO FRANCÊS AGUARDA ANSIOSAMENTE UM DESEM·

BARQUE ALIADO PARA AUXILIAR ESSAS FORÇAS, MAS RECEIAM QUE NÃO POSSAM SUPORTAR MUITO TEMPO".

05 nazistas refugiam
se em Viena

Londres, (B. N. S.) - As in
formações recebidas em Ango
ra concordam unanimemente
quanto ao efeito tremendo pro
duzido entre a população ale
mã pelos ataques da RAF em
sua ofensiva no Ocidente. O
bombardeio de Lübeck, em

particular, fê-la compreender
o que a aguarda e criou verda
deiro pânico. Os nazistas, ater
rorizados, estão fugindo para
a Áustria e, em Viena, as au
toridades viram-se obrigadas a

requisitar quartos nas residên
cias particulares porque os ho
téis e pensões já se encontram
super-lotados. (Do "Times").

Caspa � LOÇÃO MARAVI
LHOSA!
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Choques entre tropas húngaras
e rumenas

Moscou, 13 (U. P.) - A rá
dio soviética informa que é ca

da vez maior a inimizade exis
tente entre os rumenos e hún
garos, em virtude da pendên
cia relativa ao rico território
da Transilvânia. Acrescenta
que um destacamento de tro
pas rumenas atravessou a

fronteira e atacou um quartel
do exército na Hungria, tra-

I vando-se depois um combate
que durou duas horas. A infor
mação declara que os rumenos

regressaram ao seu país, tra
zendo os cadáveres dos solda
dos húngaros.

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

Florianópolis Quarta feira. 13 de Maio de 1942

A 11. B. I., pela voz autorizada de seu
presidente, congratula-se com O ESTADO
DO EMINENTE CONFRAQ

DE SR. DR HERBERT MO
SES, DIGNO PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO BRA
SILEIRA DE IMPRENSA,
RECEBEMOS O SEGUIN
TE TELEGRAMA: "RIO, 13
DE MAIO DE 1942. - PRE
ZADOS CONFRADES DE
"O ESTADO". - FLORIA
NÓPOLIS. - A PASSAGEM
D o ANIVERSÁRIO DE
FUNDAÇÃO DE "O ESTA
DO" NÃO PASSOU DES
PERCEBIDA À ASSOCIA
çÃO BRASILEIRA DE IM
PRENSA E AO SEU PRE
SIDENTE, QUE PARTICI
PAM DAS ALEGRIAS DA
DATA, ENVIANDO AO SEU �;;;;;;====WDIRIGENTE E AOS DE-

'!)

MAIS COMPANHEIROS AS SUAS FELICITACÕES SIN
CERAS E CORDIAIS. (A.) - HERBERT MOSES.

W ·,·PW_..·"'W@M!I6·4íWMM!iMM§ffiM&MW'....".,.. Fogo a bordo do «Araponga)
Antes de ser monge, fOI- palhaço Santos, (v. A.) - As 22,30 Docas de Santos. O fogo só roí

horas de 11 do corrente, o va- ! debelado 2 horas e meia depois,
por "Araponga", da Cia. Henri- quando quase toda a carga já
que Lage, consignado ao Loide havia sido destruida.
Brasileiro, aprestava-se para No início do combate às cha
deixar o porto com destino à mas, o trabalho dos bombeiros
capital do Rio Grande do Sul, foi dificultado em consequência
quando o prático, Manuel Me- de curto circuito verificado. a

nezes, deu alarma de fogo a bordo. Durante o trabalho dos
bordo. Pouco depois, as cha- soldados do fogo caíram ao
mas se propagavam com rapi- mar dois bombeiros, de nome
dez de caixas de inseticidas, de João Rosa Olveiira, de 20 anos
onde se originara o togo, para de idade, e Ezequiel Fonseca,
acumuladores de automóvel de 27, os quais foram salvos
depositados no convés. por companheiros e guardas
Compareceram ao local sec- da Alfândega.

ções do Corpo de Bombeiros, o O capitão Pedro Américo de
delegado regional de polícia, o Queiroz Albuquerque declarou
inspetor chefe da Polícia Ma- à reportagem que a causa do

em rítima e o sr. Ismael Coelho de fogo foi combustão espontâdo Sousa, inspetor geral da Cia. nea.

As perdas aéreas da
Alemanha

Londres, (B. N. S.) - De
conformidade com os cálculos
mais moderados, a Alemanha
perdeu 35 mil aviões desde o
início da guerra. "Levando-se
em consideracão todas as cau
sas de desgaste, não é exagera
do avaliar-se em noventa mil
as. perdas sofridas pela Luft
waff em pilotos tripulantes de
aparelhos. É duvidosa que a

Alemanha possa formar atual
mente mais de vinte mil pi
lotos por ano e, se o período
de instrucão é atualmente de
apenas três meses, a percenta
gem de acidentes deve ser ele
vada". (Do redator de assun

tos aeronáuticos do "Obser
ver") .

A favor da China
Chunquim, 13 (A. P.) - O

general Lung-Yun, governador
da Província de Yunnan, decla
rou que "A situação se está de
senvolvendo em favor da Chi
na", mas advertiu a população
quanto à possibilidade de os

japoneses tentarem uma inves
tida por Kunming. "Mas, se

êles vierem, encontrarão perti
naz resistência dos centenas
de milhares de soldados chine
ses de Yunnan, que estão fir
memente decididos a repelir o
invasor" - terminou o general
Lung-Yun.

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

Deolindo Costa, nesta capital. IOvs6

"

\

Um telegrama daquí para a Agência Nacional, no Rio, diz:
"Gracas a serena atuação das autoridades catarinenses acha
se restabelecida a normalidade nas zonas marginais do Rio Ta
manduá no município de Pôrto União, onde vários grupos de

fanáticds, chefiados pelo monge Elias Mota, provocaram pâ
nico levando caboclos a abandonarem suas casas e seus que
faze�es. A escolta da Fôrça Policial, sob ° comando do tenente

Otaviano Raimundo Colônia, atacou o reduto principal esta

belecido no lugar denominado Saltinho prendendo todos os

fanáticos, inclusive o monge Elias. Em seguida ° tenente Ota
viano fez destruir todos os acampamentos.

A polícia apurou que Elias Mota, antes de ser monge, foi

palhaço de circo e vagabundo.-

Dissolvidos os grupos, presos os seus componentes e des
truidos os acampamentos, o tenente Colônia procurou as fa

mílias fugitivas, reconduzindo-as às suas p:opriedades.
Entre os fanáticos presos acha-se JUlIO Alonso, que,

1914 foi um dos mais audaciosos e sanguinários adeptos
, ,

monge João Maria.
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vo ou ao prímeiro p '. ma decisãoLavaI tomará, i�m breve, POSI- gaMroasucou 13 (Da 'AFI para a
çã d finíd unindo-se ao ,

" ? "e mi a, frota "Reuters") - Segundo infor-

f;���esa eà d�����f;to° �e' Ri- ma um despacho do correspon-

dente da agência russa em

Genebra, funcionários germâ
nicos estão agora controlando
as comunicações telefônicas e

telegráficas na França não
ocupada.
Zurique, 13 (R.) - Um des

pacho transmitido de Berlim
pela "D. N. B." adianta que o

gabinete de Víchí se reunirá
no próximo sábado.
Zurique, 13 (R.) - O sr.

Pierre Laval manteve longa
conferência com o embaixador
nipônico em Vichí, sr. Takobu
Mitani, segundo informa a rá
dio de Berlim, citando despa
chos de Vichí.

Lord John Davidson no Rio
Rio, 13 - A convite do sr.

Lourival Fontes, o visconde
Lord John Davidson, alto fun
cionário do Ministério de Infor
mações da Inglaterra,' ora en
tre nós, fez um passeio demo
rado pelos pontos mais pitores
cos da baía de Guanabara, to
mando parte ainda na excur
são o embaixador britânico,
"sir" Noel Charles.

Incêndios, bombas,
roubo •••

Com a filhinha nos braços, atirou-se do
60 andar ao sólo

Rio, (V. A.) - Verificou-se, Margarida Dolores, com 20
no Leme, um drama, vivido I

anos, possuindo do matrimô
com intensidade, por um cida- nio uma menina de 4 meses de

VI-vera' semana a's escuras dão alemão, que, num ato de idade, de nome Ilsen, foi trans-
uma desespero, arrastou para a ferido de S. Paulo para esta ca-

morte uma inocente menina pital, pelo negociante de frutas
Natal 13 (A. N.) - O comandante da guarnição milítar.des- de quatro meses, apenas, sua Carl Fischer, também alemão,

ta capit�l, continua os preparativos para a ." Seman� �o Black filhinha. As causas do seu ges- 'e de quem era procurador na

Out" que terá início nos primeiros dias de Junho próximo. Du- to de alucinação ainda não fo- capital bandeirante, indo resí
rante a referida semana Natal viverá complet.amente as_es�ur�s. ram apuradas, estando a polí- dir no apartamento de seu

Casas de diversões, lares e demais estabelecI_mentos nao I�ter- cia empenhada em elucidá-las. compatriota Erick Neck, à rua

romperão sua vida normal, passando a funCIOnar_por meio �e Há dias, Ernest Gunther, de Aurelino Leal, 10, apartarnen
cortinas especiais que vedam a luz _de m�do a n,ao s� refletir nacionalidade alemã, de 35 to 13, sexto andar.
nas vias públicas. Aviões sobrevoarao a cidade, a _?-olte, e dl!- anos, casado com a argentina Cêrca das 22,05, Gunther f'e-
rante o dia sendo sempre avisada a sua aproxll:laçao por meio

'l chou-se no quarto, apanhou
de sirenes de alarme, que advertirão a populaçao de que deve- Cabelos brancos. LOÇÃO sua filhinha que dormia e

iã;rãf aãtrõisárr�Xa�bS a frança Mâôvu;;[IXO" 1 �!$?�f��!ª�;J�:�regime nazista sendo seu pai
chefe de um departamento. de
engenharia na Alemanha, ten
do chegado ao Brasil há cêrca
de 10 anos.

Reapareceu «E
Pampero»

Buenos Aires, 13 (A. P.)
O jornal diário "El Pampero",
reconhecidamente favorável ao
eixo, reapareceu, depois de al
gumas semanas em que deixou
de circular por falta de pa
pel.
"El Pampero" reapareceu

impresso em máquina plana,
por não ter conseguido bobinas

Cabelos brancos 1 LOÇÃO para rotativa, sendo agora a

llIARAVILHOSA! sua tiragem sensivelmente in-
ferior à de 70.000 exemplares,

Por trás da cortina com que circulava anterior
Londres, 13 (Reuters) - O mente.

correspondente diplomático da -G--I-r-a-u-d--n-a--o--e-�-t-a.-n-a-Reuters diz que a suspensão �

das comunicações telefônicas Suica
entre Berlim e Estocolmo está Zurique, 13 (U. P.) - As au-
sendo interpretada nos circulos toridades policiais anunciaram
suecos como uma cortina des- que é inexata a informação
tinada a ocultar grandes mo-I publicada no exterior sôbre a
vimentos de tropas no interior I chegada,

a Genebra, do gene-
da Alemanha. ral francês Henri Giraud.

Londres, 13 (A. P.) - Um
rádio ouvido nesta capital in
forma: "Incêndios devastado
res irromperam recentemente
em diversos altos fornos da
Bélgica, que trabalhavam para
os alemães. Também:, numa
fábrica de munições, os inspe
tores encontraram bombas ex

plosivas. Foi igualmente des
coberto o roubo de um milhão
e meio de cartuchos".

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

Notícias sobre MadagáscarLondres, 13 (Reuters) - agência alemã, transmitindo
Sabe-se agora que, entre as tro- informações de Vichí, adianta
pas britânicas que tomaram que a aviação francesa, que se

parte na ocupação de Mada- achava em Madagáscar, ficou
gáscar, figuram o regimento privada de todos os seus depó
dos "Royal Scotts" do Lancas- sitos de combustíveis, destrui
hire, o regimento do East Lan- dos pelos ingleses durante o re

cashire, o "Seaforths Royal cente desembarque alí efetua
Welch Fuziliers" e o regímento ] do. Aliás, as próprias fontes de
de Northampton, além de con- Vichí anunciaram que a sua

tingentes de artilharia, de aviação naquela ilha sofreu
"tanks" e alguns efetivos dos perdas excepcionalmente ele
"comandos". Todavia, como vadas. Enquanto isso, ainda
não se tratasse de operação es- hoje, a emissora de Paris anun
pecíalízada, êsses efetivos dos ciou que "os defensores estão
"comandos" representavam a- aproveitando dêsse período de
penas pequena parte das for- tréguas para reforçar as suas

ças empregadas. posições", o que dá a entender
que a luta poderá reacender

Zurique, 13 (Reuters) - A se a qualquer momento.

fuga de prisioneiros italianos
Londres, 13 (U. P.) - Dez nham disfarçado, porquanto

prisioneiros de guerra italia- desapareceram do acampamen
nos, todos êles aviadores 0'1 to artigos de maquillage utili
marinheiros, evadiram-se de zados para representações tea
um acampamento de prísío- trais e que os prisioneiros usa
neiros de Midland. A idade dos vam de vez em quando para
evadidos oscila entre 25 a 34 recreações.
aos e o chefe do grupo é um
marinheiro italiano que fala
a língua inglesa com bastante
correção. Sabe-se que outros
dois ou três dos evadidos tam
bém falam o inglês.
As roupas que usam os pri

sioneiros foram encontradas ao
abandono e acredita-se que, ao
fugirem ,as trocaram por ves
tes civís ou de esporte, ou por
uniformes de aviação.

É possível também que se te-

TOSSE'2 BRONCHITES?. .

ELIMINA' FORTALECE', .. .
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INDICADOR MEDICO
li

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

.

Genebra [Suíça]
Com prAtica nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do slstema nervoso, apare-

lho genito-urlnario do homsn
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Badíología Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Oamnanano
São Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardíografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Macbado, e
Telefone 1.195

PL ORIANOPOllS

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

A OFENSIVA DA «RAF»
14' Batalhão de Caçadores

Edital de Venda

10 v. alt.-8

Josephi:1a
MEDICA .

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei Ca
neca rr.? 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-16

I Dr. ALDO ÂVILA IDA LUZ

I Rua ������s��. 30 I
SAVAS LACERDA

__________m- �

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R Tra-

I
jano 33. Das 13 às ·15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

DR. R,ICARDO
GOTTSMANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)

ITelefone - 1285
Residencia à rua Esteves

I Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNJCA,

MEDICA
CONSULTÓRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

I
Especialista em moléstias de senhoras - Partos.

HESIDÊNCIA: ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula. útero, ovários. apendice•.
Almirante Alvim, 36 tumores. etc... CIRURGIA PLÁSTICA DO PERfNEO _. Hérnias. hidra-
Telefone n. 751. ceie. varicocele·· Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

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

I
Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009

D R
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

r. emigio
CLlNICA-MEDICA Dr. AUGUSTO DE PAULA
Molestias internas, de Diretor do Hospital de Caridade
Senhoras e Crianças em Cirurgia geral - Doenças de senhoras - Diatermia

Geral

I
Infra-vermelho e Ultra-violeta.

CONSULTORtO : R�a Vitor Meireles, 26. Fone 1405. - Das 17 horas em díante.

��af��I�:��rO������Eld��2 Dr. AÜCiUSTO DE PAULA Dj�eto�a��a��S��:19 ás 12 e 14 ás 17 horas. .. � Florlanopohs
K'ESlDENCIA" Resldencia e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

Av Hercilio Luz, 186 (próximo ao Teatro).
_ Pnone: 1392 - Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta
CONsULTAS: Às 11.30 e das 5 horas em deante. B.S 4a8.·e

Sábados: Das 3 às 6 horas, - Fone 1.644

I
Consultas das 5

em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

horas

Attende ia chamados
14

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

venda naquela Unidade o ma

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

10vs·9

Londres, (B. N. S.) - A deios ingleses, principalmente
ofensiva da primavera, no ocí- o "Avro Lancaster" dispondo
dente europeu, ao contrário do de uma velocidade de 500 qui
que vin�l.a se_ndo . proclamado llô�netros P?r hora, com amplo
em Berhm, nao fOI Iniciada pe- raio de açao, constituem ar

los alemães. J mas terríveis. Os últimos ata-
Coube à RAF abrir a nova ques contra Augsburg foram

frente, por meio dos arrazado- golpes duríssimos vibrados na

res bombardeios que vêm sen- economia de guerra do ínímí
do feitos, há mais de quinze go, que fica com a sua produ
dias, nas regiões industriais do ção bélica seriamente afeta-
Reich. da.
Já se sabe que a primeira Êsses aviões atacam objeti-

grande derrota que os nazistas vos militares voando apenas a

sofreram nesta guerra foi-lhes alguns metros do sólo, impos
imposta pela RAF, na batalha sibilitando uma defesa antí-aé
da Inglaterra. Em virtude dês- rea eficiente pelos métodos até
se revés Hitler teve que re- agora adotados no Reich.
fazer todos os seus planos, Assim, a RAF, tomando ener

pois desde então verificou que gicamente a iniciativa das ope
iria enfrentar uma luta de rações, abriu nesta primavera
longa duração. uma segunda frente na Euro
Na última conflagração mun- pa, obrigando os alemães, a

dial, foi a "Home Fleet" que manterem um milhão e 500
estrangulou o império ale- mil homens ocupados em suas

mão, através das garras do blo- defesas, ao mesmo tempo que
queio, as quais se fecharam vai arrazando, com uma pre
inexoravelmente em tôrno da cisão científica, as grandes tá
garganta do mrnugo. Nesta bricas do Ruhr e as que, nos

guerra, a situação estratégica países ocupados, estão a ser

mudou radicalmente. Sem dú- viço do nazismo.
vida, a esquadra inglesa, como
aconteceu há vinte e cinco
anos, está desempenhando um

grande papél.
Na luta atual, porém a RAF

é a grande arma apontada
contra o coração do Reich. Os
bombardeios agora realizados
na região industrial do Ruhr
são catastróficos para a Ale
manha, que não póde transpor
tar para outras regiões do seu

território as principais fábri
cas que produzem armas e mu

nições para a Wehrmacht. Já
o mesmo acontece com a Rús
sia, cujas usinas bélicas estão
disseminadas em varras re- fa'b

,.

N
-

t S P Igiões que se extendem até os rlca« asclmen o» • au o
Urais, fóra de alcance dos
bombardeios alemães.
Tendo de enfrentar os exér

citos soviéticos nos próxtmos
cinco meses, os nazistas ueces- Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350
sitam de colossais "stocks" do
material bélico. Os bombar
deios feitos pela RAF visam

.

exatamente impedir que o

Reich acumule tanks, aviões,
munições e equipamentos de
toda espécie para a grande ba
talha que se aproxima.
Graças a excelência de sua

organização e à superioridade
do seu material, a arma aérea
britânica não tem rival no

mundo. Isto ficou demonstrado
desde 1940, quando os rapazes
da RAF derrotaram a "inven
cível" Luftwaffe, lutando na

espantosa proporção de um

contra seis.
Os novos tipos de bornbar-

Mamonas e Nozes ICompramos qualquer
quantidade.

Ofertas à: INDÚSTRIA

IÓLEOS, TINTAS E
VERNIZES, Ltda.

Tijucas - Santa Catarina

Os ataques da RAF jamais
igualados

Londres, (B.N.S.) - Nos dois violentos ataques sucessivos
recentemente realizados contra a Alemanha, a RAF lançou sobre
Rostock mais de quatrocentas toneladas de bombas de grande
poder explosivo e incendiário. Nenhum assalto contra 'Londres,
feito pela Luftwatt, alcançou cifras similares. Na investida con

tra Coventry, que ficou como exemplo de um dos ataques mais
violentos j amais enfrentados pela Grã-Bretanha, o peso das
bombas atiradas foi de 225 toneladas.

Entre 1933 e 1939 a população de Rostock subiu de
80 mil habitantes para. 115 mil. A maior fábrica de aeroplanos
"Heinkel", em Rostoçk, que foi arrazada, cobre uma area quasi
tão vasta quanto a da propria velha cidade. (Do correponden
te do « Sunda y Expressa).

l

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

EMULSlo DE SCOTT
C[;frn«;Q- cla6�

Laboratório de análisês clínicas

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

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.
E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

E speclalrsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I PeJa manhã, das 10 às 12
onsu bu! A' tarde, das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialiste em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática DO Rio de Janeiro

Consultas diariamente Pe�a manhã: das �O ás 12 horas
a tarde: das 15 as 18 horas

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

Dra.

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

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

J. BRAUNSPERGEA

CLlNlCA ESPECIALIZADA D�S MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
Di. ARMINIO TAVARES

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PB.RA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 1456

6RATIS !!
Quer receber ótima supresa ?

que o tará feliz e lhe será de
grande utilidade? Escreva para
Brandão-Caixa Postal n' 280l.
Rio de Janeiro. (Selo para res

posta). 10vs-9

Dr. Proteção contra fogo e rouboOculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário do:>
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Coos: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Maíra, 77-FLORlANOPOLIS. Representante para Santa Catarina:

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

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g��:ra�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 - TeJ. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto D. 64 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

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:

tatcse - 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

u. SAULO RAMOS

rlXlClUOQQQ""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-DDDODQOo,,,,,,,,,,,,,,,
I "A MODELAR" I
! prepara um inverno II de GUERRA •••

I GUERRA �E PREÇOS I

I
ALTAS SURPRESAS ... IAguardem, de 20 de 8
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



m o ESTADO- Quarta-feira, 13 de Maio de 1942

o cruzador britânico «Newcastle», que tem uma arqueaç�o bruta de
9.100 t 1 d r

um dos vasos da classe do «Southampton». 'I'ar-mârmdo a 5 de Março .

de 193�n� �e�s�;mamento se compõe de 12 peças de 6 polegadas: 8 de 4, além de 6 SIr Archibald Sinclair, Se
tubos l�nça-torpedos, Levando a bordo um avião, "Iançado p�r rnero de um?" catapul- cretório de Estado Britânico
ta, e contando com equipagem de 700 homens

E'.
o N(Fe�casdtleB �tc::sehmNPenhaS ln�an)savel- para d�s�:r19�aO'uticamente a sua parte na guerra contra o lXO. oto e rI IS ews ervice

['
(

o couraçado "King Goeorge 16 4.
• 1 de 5.5 polegadas, peçasV", lançado ao mar em 1937, tern�lllada e entrara para o múltiplas anti-aéreas do tiposerviu para conduzir aos EE. serviço ativo. O "King George "Pom-pom", além de váriastrtr. o embaixado.r da Grã-Bre- V" mede 739 pés. de co_mpri- outras peças de calibre menor,tan�a, Lord Hahfax, quando, mento, tem uma tripulação de podendo desenvolver a veloci

entao, todo o mundo ficou sa- 1.500 homens e esta armado

I
dade máxima de mais de 30bendo que essa poderosa uni-j de 10 canhões de 14 polegadas, nós horários. (Foto de BRI-

dade de guerra já tinha sido TISH NEWS SERVICE).

Na foto ncirnu vemos aIg'uns telefonistas britânicos, no seu posto camu-

flado, já em terreno inimigo, enviando e recebendo mensagens durante uma das ba
talhasfdisputadas. sobre os 1areais da Líbia. (Fóto de British News Service) .. : __ "

��

..
' ....

nta o primeiro grupo de pz-íaiorreí ros alemães co-
A r.6to ael'ma represe d'

-

't' d d T b d;J;
faziam parte a guarn1çao S1 la a e o ruque, quan o

ptul'o.dos pelos ingleses que, sob escol�a. para o h\terior deiUila praça,
e,rQ.m conduzIdos

o almirante Sir André B.
Cunninghgm. comandante
em chefe da esquadra bri-
tânica do Mediterrâneo

desde 1939.

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

o almirante da esquadra
Sir Dudley Pound, primeiro
Lord do Mar e chefe do Es
tado Maior do almirantado

desde 1939

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros
São os doces preparados
:'0'0 bom Fermento Medeiro.s

Senhora ! Para 8S
bremesas prefira o
MEDEIROS. Sabôres
"OR e diferentes.

suas so
PUDIM
delicio

o general Sir Alan Brooke
chefe do Estado Maior

Imperial

3

Abastecendo de combustível os tanques de um poderoso
quadri-motor "Stirling" de bombardeio, que daí a pouco vai
atacar a Renânia. Na fóto acima, podem-se ver algumas das
bombas que constituem a carga dêsse enorme avião inglês,
prontas para serem içadas aos seus suportes. O Stirling" trans
porta um carregamento de explosivos três vezes maior que o
dos "Wellington" e nove vezes superior ao dos "Blemheim".
"Pensei que os "bom-bons" nunca mais acabassem de caír" -

foi o comentário de um dos tripulantes de um "Stirling" ao
regressar do seu primeiro "raid" num dos novos bombardeiros
da RA�"'. (Fóto de BRITISH NEWS SERVICE).

Devido ao seu enorme raio de ação - mais de 48.00. quilometros
as célebres «Fortalezas Voadoras= quadri motores de bombar

Ieio, de fabricação norte-americana, podem bombardear com to
la facilidade os seus objetivos situados tanto na Alemanha, co
mo na Rumânia, Finlândia, Bulgária, Grécia ou Sicília, dispondo
ainda da suficiente autonomia de vôo para regressar às suas ba
ses, na Grã-Bretanha, Êsses aviões constituem um dos mais com

plicados engenhos de guerra atualmente em uso, pois a cabine
do piloto possue nada menos de 130. instrumentos de controle
e precisão. As ,.Fortalezas Voadoras» dispõem de canhões-metra
lhadoras que a defendem perfeitamente pela retaguarda, pela fren-

te, pela parte superior e até por baixo.
A gravura acima nos mostra exatamente o "ninho" interior do

metralhador de um dêsses aparelhos, de onde o seu fogo cobre
um extenso campo de tiro. Essas "Fortalezas Voadoras" levam a

equipagem de 7 a 9 homens, :devidamente dotados de máscaras
da oxigênio e roupa de couro aquecidas a eletricidade. como pro
teção indispensavel para as grandes alturas em que voam - (na
da menos que 11.0.0.0. metros) - onde a atmostera é grandemen-

te rarefeita. Foto de BRITISH NEWS SERVICE

Enquanto o primeiro ministro Churchill se achava em
Washington, o sr. Anthony Eden, secretário do Foreign
Office, fez uma visita a Moscou para uma série de confe
rências com Stalin a respeito da estratégia aliada durante o
conflito atual e' no após guerra. Na foto acima, vemos o sr.
Anthony Eden, visitando o setor de Kalinin, a noroeste de
Moscou, que foi cêna de ferozes combates, onde as estradas es
tavam coalhadas de tanques, canhões e carros blindados de to
da a sorte, abandonados pelos nazistas durante a sua prectptt�da retirada. _(Fot9 de' BRITISH l'j;EWS SERVJCE).,

I
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Garof'alo, um dos mais eminentes
criminalistas modernos, doutrinou
que o movei das ações humanas são
os sentimentos. É esta uma grande
verdade psicológica. O homem não
age pelo que observa e aprende, mas
pelos sentimentos que possue. São
êles que formam a sua estrutura mo

ral autônoma. É esta a razão por
que 11 omcns cultos, de priví I egiada
inteligência, de extraordinária ca

pacidade de ação, se revelam, em
certos momentos de sua vida, per
feitos celerados; ao passo que ou

tros, de mentalidade medíocre, sem

quase ou sem nenhuma instrução,
sem educação apurada, agem de tal
forma que parece não terem vindo
ao mundo senão para a prática do
hem, do justo e do honesto.

É que os sentimentos, na sua atua
ção sôbre a sociedade ou sôbre os
indivíduos que a formam, são bons
ou maus. Uns são inatos, outros ad
quiridos. Os primeiros vêm do hêr
ço, os segundos são obra do fautor
família c (lo climat social em que
vivem. Donde é lógico concluir que,
se fossem a inteligência e todos os

predicados de cultura, e não os seu
timen tos em si, que déssern ao in
divíduo direção formal aos seus

atos, ter-se-ia como certo que ele
agiria sempre, invariavelmente, de
acôrdo com as normas essenciais,
de moral e de justiça, concernentes
à sociedade em que se criou e edu
cou, e jamais, na plenitude de sua

couciôncia, tentaria violúlas. O ho
rizonte de sua vida estaria, momen
to a momento, iluminado por elas.

r� hoje verdade corrente, em psi
cologia, que a cultura espiritual não
modifica, na sua essência, a índole
do individuo. dá apenas formas ex

teriores, convenientes ou adequadas
aos impulsos ocasionais de seus
sen timentos.
Não é, entretanto, só pelo aspecto

dos sentimentos positivos - bons
ou maus - que se manifesta a von
tade humana. Ela também se reve

la, C0l110 o diria E. Fcrri, pela au
sência deles, ou melhor - pelo seu

aspecto negativo.
Efetivamente, indivíduos há que.

por sua constituição psíquica anor
mal, são desprovidos de alguns. Dai
a razão por que atos e fatos que,
em outros, produzem abalos 1110l'<li,
profundos, não causam neles a mais
leve impressão ou repulsa. É que os

pacientes dessa omissão anímica 101'
num-se insensíveis a toda verdade.
il própria verdade material, quando
esta se ache em campo oposto ús
&HaS idéias preconcebidas. Nesses

indivíduos, o sentimento que, em

u·ral, predomina, é o mau egoísmo
que, por seus intentos se assemelha
ao instinto animal, e cuja ação COl'

respondente pode, eru certos momen.

tos, tomar as formas mais repulsi
vas.

Enquadra-se nesta doutrina psi
cológica o sentimento nacional ou

patriótico? Certamente que sim.
Que é ele um fato positivo, já não

é possível duvidar. Atestam-no a sua

origem e a sua evolução.
A história, ou mais propriamente

- a filosofia da história revela que
o primeiro núcleo ou aglomerado
humano que se formou, foi a famí
lia. Nos indivíduos desse núcleo,
dois sentimentos esboçaram-se, si
multaneamente: _ o de comunhão
e I) de propriedade. O primeiro re
sultou da vida em conjunto; o se
gundo da posse que exerciam sôbrc
certa porção da terra.
Desdobrando-se a família em ou

tras, em várias outras, constituiu-se
a tribu. Para esta - é evidente -

passaram, por processo evolutivo,
os mesmos sentimentos de prnpt-ie
dade e comunhão.
Desenvolvendo-se a íribu e1l1 mili

tas outras, que se mantinham em de
terminadas regiões, fornIou-se a
lJ)'illleira nação, COal !JS mesmos
sentimentos cias tribus.
Da mesma forma por que se cons

tituiu a primeira nação, constitui
ra111:sc as demais. Destarte, pelo
scntll11ento de sua vicia, em socieda-
de ou comunhão, sob um determina-
do regime ou governo, e pelo de
posse ou propriedade das terras que
ocupa vam e cultivavam, todas elas,
se organizaram para defender-se e
para defender o que tinham CO�10

Isefi, poi.s, �oncludente que foi pelo SIGA A VOZ DA EXPERIENelA
fato lnstonco do estabelecimento Ad

.

d
- qUlra a sua casa própria, adq"irindo uma apólice naas naçoes, que se definiu e firlllou, I

...

em cada uma, o sentimento nacional· EMPRESA EDIFICADORA E MOBILIÁRIA BRASIL LTDA.
ou. p�triótico, cujo vigor se exalça, Veja o nosso formidavel plano de construções, de acordo
prmclpalmente nos momentos gra- com a nossa

" tabela price"ves em que periga a sua soberania
ou a sua indepcndência. Cada naçãotem nele a base primordial dc seus
destinos.
Quando fosse possivel classificaI',

cm ordcm hierárquica, os sentimen
tos humanos, o do patriotismo teria
ge ocupar o primeiro lugar, porque
e ele, por sua natureza, a pedra ele
toque da dignidade e da honra na
cional.
Pouco im�orta in-:estigar, aqui,

se esse sentImento e inato ou ad
quirido, o que importa é o reconhe-· ���'t;;�:mt;;�1:�i'Yy::tiiMlln:i4'�'i1riUf.$&í'i�cimento da sua realidade psíquica.Pela sua formação c finalidade é
sem dúvida, um sentimento de 'or�
dem política. :Mas como aconteee a
outros sentimentos, nem todos os
filhos de lU1la nação o possuem. Há
os degenerados. Estes n:lO aceilnm
fatos, nem argumentos, por mais
verdadeiros e honestos que sejam,
se contl'Úrios ii sua opinião. Porta
dores de feroz egoismo partidário
- ou mercadejam a sua conciencia
com os inimigos da pátria, ou fazem
de sua opinião pontos traiçoeiros de
ligação com eles. Para o sucesso de
sua "emprêsa ou negócio", se insi
n,:!am pelas classes laboriosas, que
nao se ocupam de poItica, para in-

II,

filtr-ar no seio delas o veneno de sua

I
fazia tremular, dia a dia, em todas

ignomínia. É o que ora está acento- as cidades do país, conquistou, num
cendo entre nós. relance, o apoio total do povo. De
Neste grave momento da vida na- salto em salto, nos transportes de

cional, dois fatos comprovam de so- seu desvairado orgulho, quase divi
bejo as doutrinas de Ferr-i e de nízando-se, arvorou-se em oráculo e

Garofalo. Com efeito: - Qual o de- executor do velho pensamento ale
sejo dos brasileiros quinta-colunís- mão de dominar o mundo. Mas ...

tas? - É a vitória de Hitler. Mas a para pôr em marcha a sua grande
vitória de Hitler traria duas conse- e ousada aventura, carecia de re-

quências fatais: cursos. Onde os buscar? ...

- o seu domínio sóbre todos os Nas mãos dos judeus é que esta-
povos da terra e vam as mais vultosas fortunas ale-

- a incorporação de parte do ter- mãs. Não hesitou. Objetivou nelas
ritório nacional ao império gerrnâ- a sua cobiça. Era preciso, eritretan
nico. to, criar um pretexto para justificar
Uma e outra são de Iacil csclare- o seu confisco. Criou-o. Levantou a

cimento. questão de raças, c, de perseguição
Quanto à primeira - um ligeiro em perseguição aos judeus, os foi

intróito. Não há hoje, em país al- molestando, irritando, obrigando-os
gUI11, entre homens cultos, quem não à repulsa, para depois os matar, com
saiba que Hitler, logo que ingressou a crueldade de tirano e, em seguida,
na política alemã, formou um par- apossar-se de suas fortunas.
tido - o partido nazista - que ti- Numa época em que se formam,
nha por fim imediato libertar a Ale- em toda a parte, sociedades prote
manha dos "grilhões" do tratado de toras de animais, o mundo assistia
Versalhes. Feito fuehrer, com o seu ao espetáculo degradante do martí
poder de fascinação espiritual, e rio e da matança de seres huma
com a bandeira característica, que nos _ de judeus alemães, que, em

para

Con·

•

DA SILVAAM:ALIO
face da história e da vida social ale- alemã é superior às demais, :J.C:HTC- I' tura a alma é a. derrota de .Sl.l� opi
mã, eram tão alemães, como os mais taria para elas a supressão de sua nião ... É a SImples possihiridadc
puros arianos. liberdade. Todas, sem exceção, baí- I dessa derrota.
Como quer que tenha sido, o que xariam à categoria de serviços do Triunfante o inimigo, apressar-se-

é certo é que Hitler, para dar exe- império alemão. iam a juntar ao fragor de sua vitó-
cuçâo aos seus delirantes projetos, Isto, de certo, jamais sucederá. O ria o estrépito de suas palmas. Que
organizou, secretamente, um pode- patriotismo, o sentiment.o de indc- Iatalidade triste e humi�hante para
roso exército, com o mais Iorrnidá- pendência, a honra nacional ropc- a memoria de sua geraçao! Mas que
vel e engenhoso equipamento de lem em toda parte, a possibilidade fazer? É o resultado de uma anor-

que há memória. de �contecimento tão afrontoso. malidade psíquica, para a qual, in-
Feito isto, foi pondo mãos à obra, No entanto, há brasileiros, apar- felizmente, não há, nos preceitos da

parte por parte, com extrema habi- ceirados com os inimigos da pátria, ética, remédio algum. Só a fôrça .os
Iidade, ajudado pelo mais desconcer- que fazem os mais fervorosos votos obrigaria a fi.t:Igir de patr.iotas" .

tante cinismo. O seu primeiro cu pela vitória de Hiter, - I) que !,jg- Na eventualidade desse infortúnio,
dado foi anular o tratado de Versa- nifica consequentemente, ser desejo felizes são ainda os que, em mo

lhes. Anulou-o, deixando de cum- seu q�le o Brasil, como as nações mento lúcido da conciência, têm co

prí-Io. Reconquistou o Sarre, pelo que estão a lutar contra a Alemanha, ragem para buscar, com as próprias
processo de um plebiscito, que de venha acabar sob as plantas desse, mãos, o único remédio proveito-
antemão lhe assegurava a vitória. monstro. \ so

Entretanto, para dominar o rnun- Quanto à outra consequência, os
-----------------

do, tinha que começar por dominar seus efeitos, para nós, seriam mais
a Europa. Austríaco, pôs logo no imediatos e trágicos.
bojo de seus planos gigantescos a in- - Qual é o brasileiro, de mediaria
corporação ele sua pátria à Alerna- cultura, que ainda hoje ignore que
nha, e incorporou-a. Inteligência so- a Alemanha, há cerca de um século,
brohurnana, mas agitada por um tem suas vistas voltadas para o Bra
imenso acervo de sentimentos maus, síl, com o propósito de estender o
esse monstro sanguinário jamais se seu domínio sôbre uma vasta região

I
deteve, diante de meio algum, por de seu território?
mais ignóbil que fosse, desde que - Quem não sabe que há cida
aproveitasse à sua causa. O cinismo, des 110S Estados de Santa Catarina
então, com que afrontou a verdade, c Hio Grande do Sul, como sejam neiro, e institua uma

com que manobrou a astúcia, com entre outras - Blumenau e

.!OillVil_1
PENSÃO VITALICIA

que praticou a traição, a crueldade, le, no primeiro; e - São Leopoldo, para os seus herdeiros,é indescritivel. Novo Hamburgo e Hamhurgberg, no IMentindo, faltando à fé da sua pa- segundo, nas quais, até há j)OUC'-)S assegurando-lhes o pão
lavra, depois de anexar a Áustria à anos, só se falava a Iiuqua alemã? I de cada dia.
Alemanha, investiu contra a Tche- Quem ignora que há mapas na Corretor em Santa
coslováquia. Logo depois, voltou-se Alemanha, indicando - um territó- Catarina; O.ABRAHAM,para a Polônia. In vadiu-a, depredou- rio germânico na América do Sul,
a, com o seu furor de bárbaro. Em abrangendo grande parte duqueles rua Cons. Mafra, 9.
seguida apoderou-se da Dinamarca, Estados e do Estado do Paraná? Diariamente, das 8 às
da Noruega, da Holanda, da BélgÍC<1. Heflita-se agora sôbre a sorte que 11 horas. Aos scibodos ,

Don.in ou a França. Nào respeitou teria o Brasil, que teria o Estado de das 14 às 17 horas.nenhum princípio de direito inter- Santa Catarina, o do Paraná, o do
nacional. Bombardeou cidades ahcr- Rio Grande do Sul, se Hitler 'ven-
tas. Torpedeou indistintamente na- cesse se vencesse a Alemn-
vios inimigos e de nações neutras. .iha l .

Assenhoreou-se da Rnmânia e da Acreditam, porventura, esses trê
Bulgária, com a cumplicidade de regos brasileiros, membros da
seus governos. Atacou e assolou a quinta coluna, que Hit 1('1', vencedor,
Yugoslavia e a Grécia. Decretou, em só por gratidão pelo concurso que
todos os paises dominados, o Iuxi- houvessem prestado à vitória de sua
lamento de 10, 100, 200 reféns, em causa, ou para não magoar, deixa
rcprcsúlin pela morte cometida dum ria de passar para o poder da Ale
soldado ou UllJ oficial alemão. Fez manha a região já considerada, por
um tratado de não-agressão com a velha aspiração germânica, Icrritó
Rússia, en tre os fogos de artifír-io rio alemão?
de sua feloniá, para logo invadir as Não. Não acreditam. Não podem
suas fronteiras, etc. acreditar. São quinta-colunistas,
Tudo, tudo para dominar o mun- porque querem, contra os mais Ii-

elo ... dimos interesses da pátria, que tr i-
Felizmente, contra o seu ínomí- unfe a sua opinião ... a .sua opinião

navel desatino, ajudado pelos go- política. É o sentimento formalistico
vernos de duas outras nações -- a desta - o seu egoísmo, decorrente
italiana e a japonesa - levanta-se de fraqueza ou ausência de senti
a vontade dos outros povos da ter- mento patriótico, que neles impera
ra. e atúa sôbre a sua vontade.

.
Cada nação quer viver com a sua Na cegueira desse egoísmo, a hi-

independência e a sua soberania. A pótese de desgraça nacional, com a
vitória de .Hi!ler? na embr-iaguez de I vitória hitlriana, não os irnpressio
sua falsa .J3tancIa de que a nação na, nem os comove. O que lhes tor-

DISTINTA ARTISTA HISPANO-AMERICANA

Nova Iorque, (SIPA) - Entre os

jovens intérpretes das dansas es

panh o las, nos Estados-Unidos, des
taca-se atualmente a senhorita Ar
tern isa Calles, filha .do ex-presi den
le do México, General D. Plutarco
Elias Calles, a qual vem sendo al
vo de calorosos elogios da parte
dos críticos e do público, em geral,
Embora a senhorita Cal les não te
nha entrado ainda nas fileiras dos
profissionais, os empresanos Ja
lhe fizeram magníficas ofertas.Pe
lo presente, tem-se limitado a bai
lar em funcôes de beneficência e
em outras -que obedeçam a qual
quer propósito igualmente no
bre.
A distinta senhorita mexicana é

lHI.rtidária do pan-americanismo,
mostrando-se profundamente inte
ressada por tudo quanto sirva para
fomentár a cordialidade pan-ame
ricana. Tem bailado no Rio de Ja
neiro, em Caracas, em Havana, em

São José (onde foi hóspeda do pre
sidente da Costa-Rica, Dr. D. Ra
fael Angel Calderón Guardia, e sua

esposa) e em outras cidades lati
no-americanas. De fato, são pou
cos os países da América Latina em

que não tenha estado. E' discípula
do eminente mastro Beaucaire Mon
talvo, o qual tem uma academia de
dansa em Nova Iorque.

I

A srta. Calles, que executa tam
bém diversos bailados populares do
México, constituiu o atrativo prin
cipal do programa da inauguração
da Exposição de Pintura, em Fila
délfia, no dia 30 de janeiro, p. p.,
ocasião em que bailou na presença
de um grupo de altos personagens,
entre os quais, o governador do
estado da Pensilvi\nia, e o embai
xador do México nos Estados-Uni
dos. Durante o mês corrente, toma·
rá parte em várias funções oficiais
em Washington.

V.S. JA' PEN301J NO FU-
TURO DE SUA FAMILlA ?

SEJA PREVIDENTE!

PARA UMA CONSTRUÇÃO
DE

20:000$000
15:000$000
10:000$000
5:000$000

A EMPRESA
FORNECE
16:000$000
12:000$000
8:000$000
4:000$000

PRAZO ANOS JUROS AO
ANO

Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes ri ,v 15, Rio de Ja-

8, 9 ou 10 8%
8%
8%
8%

30 V. alto - 5

" " "

PARA OBTER I\IAIOR QUI
LOIUETRAGEM POR LITRO

DE GASOLINA
Se o senhor estiver preocupado com

o c,onsumo de gasolina de seu carro e se
êste estiver dando menos quilômetros
por litro dos que a média normal, repa
re atentamente nos sistema de ignição:
em muitos casos êle é responsável pejo
aumento de consumo.
ftste conselho, resultante de uma lon

ga experiência ,foi generalizado por
ocasião das recomendações feitas pelo
govêrnq dos Estaelos Unidos para a eco
n0111ia de gasolina, óleo, etc.

Os motoristas costumam atribuir, na
maioria dos casos, ao carburador ou a
outros organismos do motor o gasto ex
cessivo de gasolina e raramente o atri
buem a elesregulagem elo sistema de
ignição. E' comum em tais casos fazer
afinações do carburador, substituir-lhe
peças e muitas vezes deixá-lo em pióres
condições de funcionamento elo que dan
tes.
A desregulagem ela ignição pode ser

ele dois tipos: faísca fora ele tempo e
faísca fraca.

Se a faísca estiver muito avançada, a
mistura no cilindro se incendiará antes
do tempo. o que forçará O êmbolo para
baixo antes elêste alcançar seu curso as
cendente e provocará o que vulgarmen
te se chama "pancada no motor". Se a
faísca estiver muito atrasaela, a combus
tão no cilindro não terá terminado quan
do a válvula ele escape se abrir e der
saída aos gases incompletamente quei
mados e que vão acabar ele se queimar
nos condutos de escape.
Quanto à faísca fraca, provou-se que

ela ocasiona gasto excessivo de gasolina
porque grande parte dos gases são ex
pulsos pelo tubo de escape antes de
completamente queimados. Muitas são as
causas de uma faísca fraca, porém es
tas são as mais importantes: baterIa
com pouca carga, conexões elos cabos
ele bateria ou outros em máo estado; pla
tinados queimados, corroídos ou ma! afi
nados; curto circuito na bobina, ro tôr,
velas ou qualquer outra parte do sistema
de alta tensão; bobina defeituosa· velas
sujas, polos das velas a distância' írregu-
lar do núcleo central. .

·Outros perítos no assunto atribuem o
gasto excessivo de gasolma aos freios de
feituosos com lonas gastas e patinanelo,
pneus com menos pressão do que a indi
cada e rodas rõra elo alinhamento.
A lubrificação do motor é também mui

to importante; má lubrificação aumenta
o consumo e al'ruina o motor· bôa lubri
ficação é uma garan tia pal'a' a vida de
seu motor e para seu bolso. Por esta ra
zão convém usar o Texaco Motor Oil _

o óleo isolado contra o calôr e a oxlida
ção, que lhe permitirá maior quilôme
tragem com menor consumo de gasilina,e menores despesas de consertos.

Sub-Igente. no. principlh
muncípio. do E.t.do.

17P,
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DESPERTE A BILIS
DO SEU F.GADO
Sem Calomelanos- E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
II"" f!gado deve derramar, diariamente,

110 estomago, um litro de bílis. Se a bílis não
corre livremente, os alime�1tol5 não :são
digeridos e a podrecem. Os gazes incham o
estoma�o. Sobrevém a prisão de ventre.
Voei lIen'"e-se abatido e como que envene-
Dado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
Uma simples evacuação não tocará a

eausa. Nada ha como as íamosas PilIuJas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bUi!, e você sente .. se disposto para tudo.
Não causam damno: são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a hilis correr
livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Figado. Não acceita Imit&�
".�e 3$000

.

" " "

_ CompraI na Cf SA MlSCE
LANEA é saber economizar'

DEPOIMENTO INSUSPEITOParo. melhores esclarecimentos, com o respectivo
agente autorizado nesta Capital, à rua Visconde de Ouro
Preto n.O 7, das 16 às 18 horas. 7 v. alt.-4

Londres (B.N.S.). - Uma tes- primeiros aparelhos. Nenhum
temunha de vista alemã, que tiro foi disparado. Constança não
presenciou a chegada dos bom- dispunha de baterias anti-aéreas.
bardeiros britânicos que atacaram Foi como o despertar da madru
Augsburg, declarou: - "Eram gada. Todos foram apanhados
18.20 quando os bombardeiros inteiramente de surpresa pelobritânicos apareceram, voando fato de que os ingleses ousassem
sobre as margens do lago de
Constança. Na frente, vinham chegar em plena luz do dia. Faz

dois, voando exatamente sobre o bem à gente ver que a Grã·

meio do Reno. Algumas dezenas Bretanha está despertando. Não
de metros atrás, seguiam mais se póde deixar de admirar a

seis. Eu dificilmente acreditava Inglaterra, que, depois de tan·
no que os meus olhos viam. Em tos golpes recebidos, está final
Constança as sereias começaram

I
mente refeita de todos os seus

a soar somente depois de já se ferimentos". (Do "Times", na

acharem sobre fl cidade os dois fronteira suiço-alemã),

Machado & Cia.IMPORTADORA
S. PAULO-

AVA -RADIOS

Agências e

Representações
(.ixl pOlt.1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Rua P�ates, 43 - Caixa 4063
Todos os rádios têm alcance
em ondas longas e cul'tas.
de 2 anos.

AVA - Gladiator 5 vaI v. 530$

=C--=OR=-!t\VJI� 7 valv. 59::1$, para pilhas 500$,GLAD.lAT !A\\I/JJ..\ acumulador 700$.
Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa.
sertos, peça orçamento,

mundial
Garantia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'.Uma oportunidade que talvez não volte!As pe<hin<has da grande venda �spedal da CASA DAURAA mT�sd�mpolgante e sensacional oferta de tecidos de algodão e sedas, dos melhores fabricantes, por preços arrebatadores.s as pessoas que se interessam vivamente em adquirir tecidos duráveis e baratos preferem a NOSSA CASA.
mesmo, comprando seus artigos para inverno, na grande venda da CASA DAURA

Eis algumas de nossas especiais ofet'tas:
é SEDAS Opala estampada » 4$000 Colcha branca PI solteiro li 11$500

Se1at t·aqu d j mt. 4$000 Tricoline PI pyjama & 4$000 colcha .reclame ,. 8$000Ta e a me e se a, em todas as côr es » 5$000 Trtcoltne xadrez e listado PI camisa ,. 4$000 Guardanapo PI jantar duzia llj$ooo
L��gae��an��ébolas, art. bom

)} 6$500 Tricoline de algodão » 3$200 Guarnições pintadas PI chá uma 33$000
» 8$500 Zefir superior 2$500 » PI jantar l40x140 ,,18$000Seda Petit- pois, art. bom » 10$000 Fustão pelucia, art. bom » 4$500 » PI jantar l40X140 »20$000seda e lã, largo 0,90 » 18$000 Merinó preto, largo 080 » 4$800 » PI jantar 140xl80 . »24$000

SG:J:_rg��nr�,d:rt�epd:sado » 10$500 Crepe preto de algodão ,,4$500 li PI jantar 140x230 e 1 dz. de guardo li 32$000
» 11$000 Brim infantil »2$800 » Xadrez escuro P tchá ' » 24$000Seda trízottne cI lã » t 3$000 Cubano » 2$<'00 Tapete de veludo PI quarto c 2.1$000Linger1e estampado, art. lavavel 8$000 Tecido PI colchão, largo 1,40 » 5$000 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um il3$oooLinger!e liso, art. bom • 8$000 Tecido PI colchão, largo 0,80 » 3$500 .\1ALHAS, ARMARINHOS E ARTIGO PARA HOMENS:Frizotine superior » 8$500 Tecido PI colchão » 2$500 Sobretudo, todo forrado a seda um 150$000Lumiér em todas as côres, larg. 0,90 _ 12$000 Tecido cordoné PI cuéca 1) 3$1'00 Sombrinha de trlcol, cI cabo comprido uma 22$000Seda PI camisa, art. bom li 10$000 Tecido PI cortina, larg 1,30 » 8$000 idem de tric. cr cabo comprido PI moctnha » 16$000Seda granlté cI lã » 9$500 Tecido PI cortina, largo 080 • 7$500 Sombrinba de seda e linho, art. resistente 25$000Seda branca natural PI camisa, Iarg, 0.95 » 16$000 Toalhas lisas PI rosto uma 2$000 Coletinho de malha PI rapaz um 5$000Fustão de seda
• 10$000 Toalhas PI rosto de 3$,4$, e 5$000 casaqulnhc de malha PI menina )} 7$000Tafetá xadrez � 8$000 Toalhas Alagoanas PI banho, uma 12$000 Casaco de malha PI senhora � 12$000Tafetá moíré, art. fino » 12$000 Toalhas Alagoanas PI banho, tam. grande )) 18$000 Pulover art. bom PI rapaz li 14$000ARTIGOS DIVERSOS Toalhas brancas lisas PI banho uma 7$000 Pulover cI íelxo e manga PI homem »25$000Lã fina PI vestido mt. 18$000 Filó PI mosquiteiro, largo 4,50 mt 18$000 Pulover cI feixo e manga PI homem • 20$000Cacbá CI pelúcia (Reclame) » 2$800 Casern iras PI ternos, lindos desenbos corte- 90$000 Coletes de malha cl manga » 20$000Cachá xadrez, typo de lã » 5$000 MESA E QU,<\RTO Blusas de malha PI senh Ira uma 20$000Pelucia lisa art. bom » 2$500 Atoalhado branco e de cores, largo t ,40. mt. 5$500 Blusas de malha PI senhora » 15$000Ca c há cI flanela, art. superior » 4$500 Cretone de cor, largura 2 metros » 9$000 Pulover listado PI homem um 12$000Pelucla PI kimone, art bom li 4$000 Cretone de cor, largura 1,40. » 6$500 Pulover sem manga PI bomem »15$000Pelucla PI pyjama 3$200 Cretone branco typo linho, largura 2,20 » 8$50c Puloverslnho PI rapaz » t 2$000Linho e seda xadrez PI saia » 14$ )00 Cretone branco typo linho, largura '2 metros» 8$000 Pulover de pura. lã PI bomem, de 50$, 35$ e 45$000Cachá xadrez, superior li 5$Goo Cretone branco Iypo linho, largura 1,40 J) 6$000 Capas felpudas PI criança uma 15$000Fustão estampado . » 4$500 Cretone Rova], largura 2.20 )} 12$000 Capas lisas PI criança :t t 0$000

Linho estampado, art. superior » 3$800 Cretone Royal, largura 2 metros »11 $000 Pasta Kollnos » 3$300
Linbo estampado, art. fino » 5$500 Cretone de linho branco, largura 2,20 ,,18$000 Sabonete Lifebuoy um t $500
Linho cI bola » 2$500 Cobertores meia lã PI casal um 52$000 Leite de Co lonta vidro 5$800
Linom estampado » 3$000 Cobertores Paulista PI casal D 27$000 Blusas Swing uma 10$000
Lin oru liso » 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro • 24$000 Malas PI viagens

.

de 22$, 26$ e êosooo
Luizlne typo Inglesa » 2$000 Cobertores xadrez PI casal D 19$500 Pasta de couro PI colegiaes de 12$ e 15$000
Chüão li 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro � 16$000 Maletas PI trabalho de 6$, 7$ e 8$000Chitão granité, larg 0,80 » 4$500 Cobertores dezeahs dos PI casal )} 20$500 Ligas de borracha uma 1$506
Crepon PI kimono, lar g. 0,130 » 5$800 Cobertores dezenha dcs PT solteiro )} 17$uoo Babadores de organdy bordado um 4$000
Cbitão CI bonecos, art, bom » 4$000 Cobertores PI bebê de 7$ e 9$000 Cintos de vidro PI senhora }) 7$500
Opala lisa » 2$200 Colcha de veludo PI casal (s ó este mês) uma 27$000 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena 4$500
Opala larg 0,80 � 3$000 Colcha de íuetão PI casal » 21$000 Porta-nickel de couro um 3$000
Opala typo Sulssa » 3$800 Colcba de Iustão PI solteiro » 16$000 Talco Ross lata 2$900
Recebemus mais de tO.COO metros de retalbos de pelúcí a estsmpadu, 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 Flortauópolts encontrará, pois, na CASA DAURA, os artigos de que

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

Economize, comorendo na (ASA DAURA, à rua Felipe S<hmidt, 19

_____,. -'liimal 7 I ? !7 ln

Façam o

Libelo acusatório !

Farmácia «Esperança"do

farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante se a exata observancia no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa HCBpcke),
FONE 1.642

Diante de Deus e dos ho- rem, mesmo agora, no momen-

mens, acuso: to de perigo nacional, a exer-

O integralismo, como organi- cer atividade nociva aos inte
zação política' fundada e man- resses vitais da nação,
tida com o fim de auxiliar a Convoco, para julgá-los, aos

conquista do Brasil pelos paí- verdadeiros patriotas, aqueles
ses do eixo; ,

[que
colocam a Pátria acima de

Acuso os "camisas-verdes" ideologias partidárias, reco

de auxiliarem, por atos e pala- nhecendo e acatando os pode
vras, a propaganda totalitária res pú�licos, quando se i,ra�a
em nossa pátria; do destmo sup::emo do Brasil.
Acuso os partidários do sr. E peço para esses menstruo-

Plínio Salgado de terem con- sos patricidas a condenação à
corrido para a organização de pena máxima do desprezo na

grupos de assalto alemães em c�onal, �l�� das de�ai.s san

nosso território; çoes pOllCIaIS compatíveís com

Acuso os adoradores do sig- tal espécie de delinquentes.
ma como colaboradores efi- E que, da sentença, haja re

cientes da espionagem alemã; curso ex-ofício para a Justiça
Acuso os falangistas brasi- Divina, afim de que esta agra

leiros de exercerem, êles pró- ve a punição, de �côrdo com a

prios, a espionagem, fornecen- enormidade do c:-Ime e com a

do informações aos inimigos Onipotência do Julgador su-

do nosso país, da Liberdade e premo! . ., .

da Civilização; . � .
espero que da vIgIlancIa

Acuso os "nazistas naclO- pollcIaI resultem as provas de
nais" de terem procurado criar que o integralismo continú�,
a questão racial entre, nós, por linhas travessas, a cons.pI
lançando, assim, a semente d� rar contra a segurança naclO

discórdia num país de tradI- nal, numa �a�panha desagre
ções liberais e hospitale�ra�; ga?ora, na anSIa �� bem c�m-
Acuso os. "hitleristas mdIge- pnr as ordens do fuehrer, a

nas" da prática de sabot�gem quem serve...

do espírito de fratermdade Augusto de CARVALHO
continental, procurando s�-
mear a desharmonia entre paI-
ses que, pela tradição e pelos

Iinteresses sómente aspiram a

estreitar, 'cada vez mais, os la
cas de mútua solidariedade;�

Acuso também, os integra-
.

listas, d� réles espírito de in:i-
tação, moldando seu o.rgams
mo faccioso pelos figunnos de
importação ítalo-gemânica;
Acuso os sectários do "bra

ço erguido" de procurarell! di�
solver a conciência da propna
pátria, inoculando-lhe o virus
de um extremismo imoral e

deshumano;
Acuso os "quisHhgs" "anau

hés" de desrespeito às nossas
mais belas tradições de cava

lheirismo, pela'p'rática de aten
tados contra a 'lida e contra a

propriedade de seus oposito
res·

ÀCUS01 ainda, de continua-

I
Sindicato dos Empregados no
Comércio de florianópolis

Assembléia Geral Ordinária
a- 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,
no dia 16 do mês corrente (sábado), à.s 19 horas, em
nossa séde, à. rua Conselheiro Mafra, n ,> 35 (sobrado),
afim de se eleger a nova Diretoria e Conselho Fiscal
para o biênio 1942/1944. .

Não tendo havido número legal para a realização
da eleição em primeira convocação, ficam os associados
notificados de que a assembléia, ora convocada, fun
cionará com qualquer número.

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

justificada, na fórma da letra "a" do § 1.0 do artigo
12 dos Estatutos. --..,.".,___�---� ,

Florianópolis, 11 de maio de 194N
FRANCISCO !ALTHOFF, Secretário.

5
•

Rua Deodoro. 33

Florianópolis
c

�.........., u ...,_

G·I

Representantes:
MACHADO & Cia.

PERIGO POR TODA PARTE

VI·�

Dr. Clarno
Galletti APROVADOS PELO D'N'S·P'SOS N� 569 DE 19� • ./

-

__

, AVISO AO POVO CAIARIHENSE

Com as inovações que _ ur'gem,
a vida vai se tornando cada vez

mais complicada. Já não SI'. póde
mais andar despreocupadamente
nas ruas. Por toda a parte há <)

perigo, por exemplo, dos automó
veis. Mesmo em cima das calça
das não se está livre de atropelamen
tos. Este estado permanente de
preocupação perturba os neI·VOS

das pessôas fracas e, tambéIY1. de
algumas fortes, que não se cuhiam

I
higienicamente. �3S grandes me

trépoles o progresso está sempre
ao lado da complicação. Nest::.s
condições, nem todos os seus habi-

I
ta!ltes pódem se alimentar e r'�

pousar como den'Fl. Esgotillll-se,
perdem fosfato e outros elcll:entos
indispensáveis ao sistema Btn flSO.
Essa a ra,zão do sucesso do Trrno-
fosfan entre os esgotados das gran
des cidades. Ao fim de duas 011
três injeções, sentem-se renovados,
retemperados, como se tivessem
gozado algumas semanas de férias
num clima de montanha.

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

Português, Latim, Françês,
Inglês e Hist. da Filosofia.
Aulas de aperferçoamento
ou de Cultura Filol6gica.

I'Preços módicos. Informa-
ções: à Rua Con ••Mafra, 64

ADVOGADO

fraça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.ft68.

linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos

I Aqente em Florlanopolis: MARIO MOURA
PRAÇA ir> DE NOVEMBRO

________________ ------_I

I·

10FIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e

E(pNÔMICO
V'-H

M'Eh

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o LIBERDADEFACHO DAGanância AVISO
• 1)

Dr. João de Araulo
espe aíalísta em doenças
e operações de olhos,
ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus

ClienteSlque reiniciou sua ctíníca.
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447 '

n- manhã: 10 às t 2 iÀ tarde: b às 6 f

De um editorial do "Cor- geral e não chega a ter quali
reio da Manhã", recortámos o ficativo a conduta de índíví
seguinte tópico: duas que, diante do império de
"Grande parte da nação bra- certas conjunturas, jogam com

sileira compreende a delícade- os recursos alheios para a acu
za do momento atual em face mulação de lucros faceis.
da agressão armada trazida O custo das subsistências
até às proximidades do nosso começa muito justamente a
continente. Certo dos seus de- preocupar os consumidores.
veres, tem sabido conduzir-se Tudo sobe de preço e tudo é
à altura dos acontecimentos, pretexto facilmente aproveita
confiante nos poderes públicos do, sem peias nem medidas,
e na própria capacidade de para a alta que se acentua de
ação para enfrentar as dificul- dia para dia. Encarecem os gê
dades e os perigos, êstes ainda neros que importavamos de
remotos, mas aquelas às nossas países que, pelas círcunstãn
portas.

.

cias, suspenderam o comércio
Outra parte, entretanto, ou conosco; encarecem os que vêm

está segura dessa delicadeza e de terras com as quais ainda
finge ignorá-la, ou mais sim- permutamos mercadorias; en

plesmente prefere não entrar carecem, principal e inexplica
em indagações a tal respeito. velmente, os que produziamos
Não se imagine queiramos re- e continuamos a produzir. E se

ferir-nos aos colaboradores ati- fizermos um exame cuidado da
vos ou aos cautelosos entusías- questão, verificaremos que
tas' do imperialismo axial. Re- é no alto preço dos artigos na

ferimo-nos, tão só, a outra es- cionaís de primeira necessída
pécie de elementos de pertur- d€' que se está fazendo sentir
bação - os exploradores da a ação dos gananciósos, sem
carestia da vida. que se chegue a conhecer que
Numa hora como a que pas- razões êles seriam capazes de

sa, aproveitá-la para fazer for- apresentar para o desmedido
tuna à custa do desespero e do assalto à economia do povo,
desconforto das populações é pois mal êste se refaz do des
alguma coisa de muito pare- concêrto de uma surpresa al
cido com os grupos que se for- tista, recompondo a necessi
mam para saquear cidades à dade do gasto dentro dos limi
passagem de um exército in- tes invariáveis dos seus recur
vasor ou depois de uma outra sos, e logo outra se apresenta
calamidade pública qualquer. a desnorteá-lo. Aliás é o que
O momento é de sacrifícios lhe acontece de vinte e quatro
impostos a cada um pelo bem, em vinte e quatro horas ... "

I ��·�!:!!��od��oVi!� I
I Janeiro reabriu o

tonsuItório.
Rua Vitor Meireles n". 28

Telef. 1067
Diariamente das 16 às 18 hs.

1 I

10 v.·6

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me-:
nores preços só na CASA MIS·
CELÂNEA. - Rua Traiano. 12.

ILOTTE HEGEL
Enfermeira -- Parteira

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

Fone 771INo porto de Nova Iorque, a estátua da Liberdade ergue
o facho que ha de vencer à tragica e dolorosa noite
que a asa tõrva do totalitarismo estendeu sobre

o mundo atormentado

��a�����I���;:�}�������a��:����� tl������:t�fV�,"���� �eças �enu inasha 5 anos, deseja nomear Inspetores e representantes (UPREGADA p _. , _

idoneos e capazes, em, todas as cidades, vilas e distritos 1....1 rocure OS novos concesSlonarlos:
do interior do país. Otima oportunidade para pessoas Precisa-se de uma empre-
de iniciativa. Ordenado de 300$000 à 1 :000$000 mensais e gado para pequenos serviços T fi- A

-

N I
-

corrrísaôes vantajosas. Escrever urgente_ para "elA domésticos. Tratar à rua U I mlD ue rmao
NACIONAL" - CAIXA POSTAL, 938 - SAO PAULO. Almirante Lamêgo, 144.

3 v. -2 Bvs-I

5 v. alto - 4
------

PUDIM MEDEIROS, 8 SO
bremesa ínegualãvel, gostosa,
fácil de preparar e que to
dOR apreciam.

FORD
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 171 V.-13

50Mil metros de retalhos em pelúcia, sedas, tobralco, VOIJ, opala, casimiras
e chitas. E�tá saldando a C ·\SA ORIENTAL .

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

aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:
SEDAS Casacos feitos para senhoras 80$000 Colchas de sêda com bico para . Roug e Royal Briar

Seda Laqué lisa e listada mt. 5$800 Ftuíssímos sobretudos para homens, casal 49$000 Batom Michel, Zande e Tange e
� Laqué.Tavrada, mt. 7$500 todos Iorradus de seda 150$000 Colchas de pura sêda com franja Batom Colgate
• Façonné mt. 3$800 Cobertores bêbê, artigo superior 7$000 para casal 70$000 Pó de Arroz Adoração
» Granité, mt. 6$:'00 Cobertores xadrez para solteiro J4$500 Etamíne para bordar, metro 6$800 PÓ de Arroz Royal Bríar e Gally
• Crepe l{omano mt. 7$500 Cobertores xadrez para casal 17$500' FiJó Mosquiteiro Larg. 350 mt 15$000 Pó de Arroz Coiy
]) Givré superior mt. 10$500 Cobert?res xadrez, 'superior para I TECIDOS

Pó de Arroz Colgate
]) Frisotine mt. 10$500 solteíro 19$[100 . Pasta ( olgate
]) Fcísotíne diagonal (nov.) mt. 12$000 Cobertores xadrez, superior para 0Vr�lf1ndY liso'd medtro24t. J4t. 34t.- 4!500 Ole o Dyrce e Rpl:!lce
li Ajour de 6$000 e 7$000 casal 25$000 OI estampa o, e 41>5, 41>, 41>0 e 31P)o(, Laminas Gillete Azul, dezena
» Fustão mt.

8$000jCObertores
para casal, da melhor qua- Voil_lmisso estampado moderno, mt. 5$50(' DIVERSOS

» Tafetá Escoceza. de 7$5(;)0 e 9$000 lidade, com duas estamparías 43$000 Fustão estampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recemnascidos,
» Tafetá lisa. de 7$500 e 8$50" Cobertores Argentinos, especial ar- Cambraia, estampados modernos, d e Capas felpudas para recem nascidos
» Tafetá lisa, natural, de 9$500 e .12$000 tigo, para C 'oisal 44$000 4$50(1, 5$500 e ê$ooo Fatxas mercer ísadas, metro
» Tafetá Moiré mt. 12$000 Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom parti Kimonos, metro .3$500 Véus d'3 mó de sêda pura noivas
» Listada para Camisas mt. 8$800 Coberteres de bõa

:

qualidade com Filó, metro 4$000 Grtnaldas para noivas
» Listada para Vestidos mt. 9$500 belos desenhos para casal 36$000 Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Cae aquinboa de malha para bebês
» Estampada de 7$500 li)

. 9$500 Capas de Borracha para homens 120$000 O�ala .lisa .assetinada, largo 8Q mt. ;)$000 Blusas Olimpicas par a moças
• Estampada em belllasírnos des. 12$000 CAMA, MESA e QUARTO TrIc�IIDe .lIstada, metro J$oo(' Babadores
» estampada naturat (novidade) mt. 18$000 Pano para colchão mt. 1$900 Zepblr., me.tro ..

2$000 Jogos de batiz ados a começar de
» Lumí ere Lavrada, largo 50 mt. 10$000 Pano enfestado pare. colchão, mt. 4$800 TrlcolIn.e l�s�ad.a para pijamas. mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz
» Lumíer e Lisa, largo 80 mt. 10$000 Graníté, de linho, larg. 1,50 mt. 9$500 Cambraía fImsS.lma, largo 80 mt. 5$000 Jogos de couro para homens
» Lumíere Lisa, larg. 90 (artigo já Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para cortina, largo �O 4$500 Susp ensorloa de couro para rapaz
bastante conhecido em nossa Cretone meio linho branco, Iarg. 1,40 5$500 Pano rendado para coruna, largo Suspensorios de couro para homens
casa) mt. 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2.00 8$000 1,40, metro. 4$500 Suspensorios para meninos

» Veludo Chiíon Reclame mt. 52$000 Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 8$500 Pa�o Rendado superior para cor- Suspensorios de seda para homens
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretune meio linho em cores, larg , 1,4C 6$400 tína, largo 1.40 metro 6$500 Ligas de Borracha para senhoras
» Patou (Pechincha) mt. 15$000 Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$800 Pa�o rendado em cores para cor- Gramplnhos, caixa de 12 duztas
E mais uma grande quantidade Morim peça de lO mt. 18$000 tID8, largo 1,,10, metro 7$500 Fita metrica
de retalhos a' preços baratísslmos Cambraia mercerizada, enfestada, Pan� para copa, metro 2$500 Portá eSCOV8- de dois lugares

peça de 10 jardas 27$000 Fust.ao mercerisa do em cores, mt. 4$800 Camisa de Fisiea para homens
ART IGOS DE 'NVERNO Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido cr e pe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para bomem

Fustão Pelúcia em todas 6S cores mt. 3$500 1.5q x 1.40 2fi$noo Tricoline lisa, m etro 4$800 Camisa de manga cumprlda para
Pelucia lisa, mt. 2$300 Toalhas Hlgienioas, dz. 7$500 Br!ns a começ�r de. 2$00(' horne m
Cachá, 2$500,3$500, e 4$000 Tonlhas de rosto, de 1$4, 1$8, Brim azul mar luho ('oleglal mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para humens
Pelucia estampada para Ouimono, 2$\ e 3$ 4$500 P ERFU MAR IAS Camisas Soct'ga Leão, para meninos
cores firmes znt. 4$000 Toalhas de banbo, legitimas alagoanas b$500 Leite de Colónia 5$800 Camisas parti homens. a começar de

Casimiras Aogorá para vestidos e Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para bomens a começar de
Costumes, mt. 15$ )00 Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para bomens a

Casimiras Xadre2:, para Vestidos e Guarnições pintadas para Cbá, cores Sabiio Ari8toiino 3$300 começar de ;)9$000
Costumes, mt. 17$000 firmes 32$0001 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200 Ternos de Brim para homens a

Casimiras lisas, para Vestidos e Cos Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gi>s!'y e Eucalol 2$')00 compçar de 44$000
tumes, mt. 15$000 Colchas tustão para casal 19$000: Creme Williams; para barb'l 5$500 Pasta de couro para colegiaes a.

Casimiras para Casacos, a começar 15$000 Colchas mercerizadss para casal 22$000', Talco Malvl1 2$900 e 4$000 começar de
Casaquinhos de malba para c 'iliuças Colchas de veludo para cafilal 27$000 Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de fi!>ica rara meninos
de 5$500 e 6$500 Colchas meio linho para casal 28$000' Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, ex. de 12 duz.

Terninbos de malha para crianças 13$000 COlchas meio linho para súlteiro 19$500 Sabonetes Lf'ver, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Casaquinhos de malha para Moças 12$000 Colchas brancas, para solteiro 12$000! live ti Gesl'y 1$5 o Sombrinhas moderna!5 em gorgu-
Casaquinhos listados para Moças 15$oúo Colcbas fustã I para solteiro 12$000 Subonete Palmolive, Realce, Col- rão chamalole
Casaquinhos Bordflô08 para Moças 17$000 Colchas fustão mere.risadas para I gate, Godiva e Cberamy IS 00 Escova para roupas
Pullowers para homens. li começar de 10$000 I'olteiro 15$(>0(\ Rouge Adoração' 2$'1)00 Boinas de pura lã
Pullow"rR rlP lã para homens 22$000 Colch3s brancas para Casal 16$000 Rouge Realce, com pluma l$700 Carapuças para chapéos

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

Vendas só a d.inheiro_ - Rua Conselheiro Mafra, 15 - Florianópolis

4$000
3$009
3S800
2$000
3$300
5$800

.. 3$500
3$000
1$200
9$000

iii

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$000
4$500
2$500
2$000
2$8)u
3$400

4$510
5$000
4$000
9$\00
4$500

lú$ooo
2$500
7$000
35$000

25$000
5$000
8$000
7$000
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DuBlO VESPERTINO
Redação e Oficlnaa à. Rua

João Pinto Jl. lS

�� �� -- ex. potItal139

:ASSINATlJR.A8

Wa Capitais
AUa. •.•.•.••••• 50$008
Semestre •• •••• 15$000
TrImestre .••••• 15$000
)[&1 •••••••••••• i$OOO

No InterlorJ
�o ..••..•••••. 15$000
Semestre.. ••••• 10$008
Trimestn .••••• 10$008

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicadoS. não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza peJos eoaeettos emitidos

�
notJ artigos aarinad08

�

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

Esteves Junior, 48.
SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NO COMÉRCIO AR
MAZENADOR DE FLORIA-

NÓPOLIS
IMPOSTO SINDICAL

De ordem da Diretoria, levo ao

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

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

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

10 tesoureiro

QuAai meio século de�exll'
tênc1a é o melhor reclame
da prefêreDcia • IUVEHiiJDE
IlWlDRf para límpar, for
tificar. reju'.. e o es c e r os

cabelo-. Elimina II c a s p a ,

tu cessar lO � u é d II d o e
cabelus e voltar a eõr

prhlllt1va os e a b e t e s

bra G c 08, sem GP tingir;
d' -Ihes vigor ,. mocidade.
Mio CaD tem sais de prata '.
us.·se como loçla-

ORATli
PcC1MlOl Imprenol eGO'" oe cuI
elado. dOI cabelol a o m8lhof 010
da &hll••••••

Vidro pof!t _". 81009 ...
waa. eu ..... ---.

. -

L1D. illlUlOI awana lna.'
lIwI dtllIian... tia .> ÍII • .IW.

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

Móveis perfeitos e mo'
dernos de imbúia com
pensada. de canela.

de pinho. etc.

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

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

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

SÊLOS

1·�····�··lEiC·�·�·iêi······1,. .
;. .
'. padrões maravilhosos, finíssimo acabamento·.
: : das melhores fábricas do país, são :
ln -

i : encontradas nos balcões da :
I. •

I Casa SANTA BOSA I
• •

: Diáríamente recebemos novidades :
': Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
I- •

1·····································. ,

-

Agradecimento
COIDpanhia tI Aliança da Baia» ����l:��:�:d:;!r;:�::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-3

Fundada em 1810 Séde: BAIA

Associação Comercial de Florianópolis I
Assembléia Geral Ordinária IDe conformidade_com os Estatutos, são convocados

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

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

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

Florianópolis, S:de maio de 1942
Lourival Almeid�a�.��S�e=c�r::et�á�r�io� ��x=�T�wn������������������=::.:

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B
f�--

-

��
� 4'� )
z>

•

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu'

A MODELAR

I

Seguros Terrestres e MarítimoG

VENDEM-SE
Um caminhão e um auto

móvel, em perfeito' estado.
marca «V8» e Chevrolet, ti)iiv
31. Tratar no Estreito, rua
Afonso Pena, 105. Sv.-S
-

S a fi g U enol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DePluper.do.,
E'90tldol, Anêmico., Mi••
que criem Mlgrol, Criençu
requíticII, r.c.berio I toni-
ficlçio ger.1 do orglnilmo

Elegância!

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, na 13

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de IIJ 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, " 3.929.719:000$000
Receita " 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro a 85.964:965$032
Sinistros pagos II 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) IIJ 22,354:000$000

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

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 & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catx« postal 19-- TeleIJhontJ083-End. relo &ALLlANÇA»

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itaiaí, IBlumenau e Laqes.
R'EEme A H 44

Produtos CATEDRAL
ávendanaFARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6lt2

(Defronte à casa Hcepcke)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-----;;;=-:=�:-::::-:========;;;;;;..Cessou a última resistência nas

j IFilipinas V·d S
·

)-Sidney, 13 (Reuters) - A I a oelarádio de Tóquio anunciou que,
segundo uma comunicação do
Alto Comando das Fôrças Ex-
pedicionárias Japonesas nas anrversáríus e

Filipinas, as guarnições norte- Ocorre hoje o dia natalício do

Campeonato Carióca americanas de Visayan e Min- estimado jovem Heitor Melo,
Com o resultado da rodada de danao renderam-se incondicio- profissional-barbeiro, do afregue-

nalmente. zado «Salão Minerva».domingo, ficou assim constituida
a tabela oficial, por pontos per-· É o seguinte o teor da irra-

diação J-aponesa: - "A Fôrça Fazem anos hoje:didos: O W·I L S hexpedicionária nipônica nas revmo. pe. 1 son . c-
Fluminense O .

dt
Botafogo 1 Filipinas aceitou a proposta de rm ;

rendição incondicional, feita às
- a menina Arina, filha do

Madureira 4 A t R21,30 do dia 10, pelo major-ge- sr. r ur asa;
Vasco 4

neral William Sharp, coman-
- o menino Ronald Luz, ti-S. Cristovão 5 Ih d H ld Ldante das tropas norte-ameri- o o sr. aro o uz;

Flamengo 5 Ed d G· dcanas e filipinas nas ilhas de
- o sr. uar o nsar;

América 6 d J 'd R hVisayan e Mindanao. O general
- o sr. r. ase a oc a

Can to do Rio 6 F
.

B tI' ,

comprometeu-se a promover a erreira as os, consu tor jurr-Bonsucesso 9
rendição das tropas sob o seu dica da Secretaria de Viação e

Bangú 10 comando, e deu ordens aos seus Obras Públicas;
homens para depor as armas. - o jovem E'dia Nicolich;
O exército japonês acha-se - o menino Vítor, filho do
agora supervisionando a exe-j

sr. Vítor Godinho;
cução da ordem". � a prendada senhorita Os-

manna Stuart, tuncionária do
do D.E,I.P.;

- a gentil senhorita Vanda
Maria, fino ornamento de nos
sa sociedade e filha do sr, cap.
Válter de Menezes Paes, brioso
oficial de nosso Exército,

RECITAL de NORINA GRECO
�o Metropolitan House Opera dé New�York

DIA 20 - QUARTA·FEIRA - DIA 20
No Teatro À.varo de Carvalho

No intúito louvável de bem

PROGRAMA
I

A despeito das cons

tantes e comuns dificul
dades a que está sujeito
o jornal cioso de conser
var-se livre de todas e

quaisquer influ@ncias le
tais, O ESTADO procu
rou e há de procurar
sempre servir à nossa

terra, com amor e digni
dade.
Aproveitamos o ensejo

para registar, nesta no

ta, os mais cordiais a

gradecimentos ao bom
Povo catarinense, ao Co
mércio e à Indústria, que
t@m amparado todos os

nossos passos.

servir a seus inúmeros freguezes
a conhecida empresa de trans
portes rodoviàrios «Auto-Viação
Catarinense S.A.», desta capital,
inaugurará, no próximo dia 17,
um serviço de ônibus de luxo,
ligando, diretamente, Porto Ale
gre a esta capital, com viagens
as quintas e domingos.
E' agente dessa companhia,

em Porto Alegre, o nosso pre
zado amigo sr, Caralambos Co
minas.

*
Com a retirada do sr. Age-

nor Veríssimo Pereira, da firma
Mello & Pereira, desta praça,
conforme distrato arquivado na

Junta Comercial do Estado, foi
esta dissolvida, passando o pas
sivo e ativo a ser gerido pelo
sr. Manoel Vieira de Mello.

*
Comemora hoje seu jubileu

episcopal S,S. o Papa Pio XII,
ilustre chefe da Igreja Católica.

'"

Domingo último, às 21,30 ho-
ras, a nossa prendada conterrâ
nea srta. Odete Cordeiro, filha
do Sr. Cirilo Soares Cordeiro e

de D. Maria da Luz Cabral
Cordeiro, realizou, na Rádio Clu
be do Brasil, seu anunciado reei
tal de piano. Interpretou; com

aplauso geral, a « Sonata ao

Luar», de Beethoven, "Momen
tos Musicais», de Schubert e a

«Valsa na 9», de Chopin.
*

A Sociedade Beneficente dos
Oficiais, da Força Policial do Es
tado, enviou-nos, atenciosamente,
comunicação da posse de sua
nova diretoria, empossada a 5
do corrente. Preside-a o Sr. Ma
jor João C. A. Marinho e na

secretaria encontra-se o Sr. Te
nente Orion A. Platt,

""

Por decreto de 2 de abril, do
Sr. Presidente da República, foi
autorizado o Sr. Norberto Do
mingos da Silva a explorar mi
ca e outros minerais, no muni
cípio de São José.

.

O Ministerio de Educação e

Saúde cogita de organizar um
curso intensivo para preparação
dos orientadores educacionais de
que trata a lei orgânica do en

sino secundário. O Depar tamen
to Nacional de Educação já
estâ realizando os estudos neces

sários à criação dês se curso de
emergência, que deverá funcio
nar ainda êste ano.

*

Em sua séde, à rua Deodoro,
1 J (sobrado), a Associação Co
mercial de Florianópolis realiza
rá uma sessão de assembléia ge
ral ordinária, para dar posse á
sua nova diretoria, hoje.

li<

Vida Esportiva

Senhora! Para as suas sobre
mesas prefira o PUDIM MEDEI
ROS. Sabôres deliciosos e dife
rentes.

Sob O Patrocínio do

O deI mio ornato
Star vicino
Resta in pace
Ave Maria

ben

Chanson triste
La Mandoline
Les filles de Cadiz
Air de Lia

La Playera
Nana
Do not go my lave
Tell me, Oh Blue Blue Sky
Rondini 01 nido

Non t'accostar aU'urna
In quelle trine morbide
La Wally

ENTRADAS:

Sabotagem segUida de fuzilamentos I

Nova Iorque, 13 (A. P.) - danos, mas sanenuo-se que di
Sérios atos de sabo�agem veri-1 versas pesso�s que se achavam
ficaram-se em Paris, segundo (no estabelecímento morreram,

informações fidedignas recebi- Sabe-se, igualmente, de ou-

das pela Associated Press. tro lado, que mais 20 reféns fo-
De acôrdo com essas intor- ram fuzilados perto de Ruão,

mações, bombas de dinamite devido ao assassínio de dois mi
explodiram na estação de rádio litares nazistas, e que mais 5
oficial de París, causando-lhe pessoas foram também coloca
dano grande, enquanto suas das em frente ao pelotão de
oficinas, situadas em Bourges, fuzilamento em Saint-Auben.
a 150 milhas daquela capital, As autoridades alemãs man
iam pelos ares, tombando a rê- daram também deter outros 50
de aérea da estacão. reféns, que serão executados se
Dinamites também explodi- os culpados não forem desco

ram no famoso restaurante pa- bertos até o dia 15, E 500 fran
rísíense "de Marguerys", não ceses serão deportados para os
se conhecendo o montante dos J territórios orientais da Europa,

Instituto Brasil-Estados Unidos

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. José Olíbio da Silvei
ra e a sta. Clotilde Plácida
Bittencourt; o sr. Oscar Avila e
a sta. Risete Santana.

S.Donaudy
S. Rosa
D. Cimarosa
F. Schubert

Agradecimentos:
Do acatado comerciante sr.

Antônio Apóstolo recebemos a.
tencioso cartão agradecendo à
nota do aniversário de sua ex.
ma. esposa, sra. d. Maria Pas
oal Apóstolo.

II
H.
C.
L.
C.

Duparc
Debussy
Delibes
Debussy

COM SUA ESPUMA DE AÇÃO ULTRA- )

P E N ETRANTE E ANTI-ÃCID!,
.R

• 3 vezes meals concentrado
• Dá novo brilho aos dentes
• Evita o mau hálito
• Custa menos - Rende mais

* A higiene dos dentes não se deve limitar ao

lado externo - o do sorriso. Deve atingir o

Ponto Vital, na junção dos dentes, onde se for
mam 80% das cáries. A espuma de ação ultra
penetrante e anti-ácida do novo Creme Dental
Gessy, protege os dentes .oride a escôva não
chega, destruindo os germes causadores da cárie,
combatendo a fermentação dos resíduos alimen
tares. O novo Creme Dental Gessy clareia me

lhor, purifica o hálito, evita o tártaro. E' mais
econômico: - basta uma pequena porção sôbre a

escôva, Use-o de manhã, ao meio-dia e à noite.
-

'i
Tubo 3'$000OuçaNhô Totieo de 2,a a 6.a Ieíra, na. -

l_: no Rio a S. Paulo
rádios Cultura (S. Paulo), à. 18:30 e J@l
22:15, e Mayrink (Hio), às 18:30 hrs.

o ADVOGA fiO ACÁCIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro» n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal 110-Fone: 1277

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

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

ÚLTIM� HORA
o sr. W. Churchill, em visita a

uma região fortificada da Inglater
ra, discursou, dizendo que não se

I' deve afastar a idéia de que o inimi-
go, em golpe desesperado, tente a

I invasão das Ilhas Britânicas.

Costa Os ale.mães de:fech.aram poder�.sa ofensiva na península de Cri-
méia, empregando 2 mil aviões
(Stukas, de bombardeio e de caça),
mas foram detidos, nessa sua pri
meira arremetida, por forcas rus
sas numericamen�e super io res.

III Amância Beatriz de CarvalhoGranados-Schipa
F. Mignone
R. Hageman
V. Giannini
V. De Crescenzo

Joaquiua de Carvalho Costa, Sebastião José de Carvalho Costa e

Senhora, Teu. Olivério José de Carvalho Costa, Senhora e filhos, Arios
to José de Carvalho Costa e filha, e Abílio José de Carvalho Costa, pe
nhorados agradecem sinceramente a todos que, de qualquer forma, os

confortaram durante a enfermidade e após o falecimento de sua extre
mosa mãi, sogra e avó Ai\iÂNCIA BEATRIZ DE CARVALHO COSTA.

Os japoneses fortificaram suas
bases em Lae e Rabaul.

Agradecem, mui especialmente, a dedicação do abalizado médico •

Doutor Artur Pereira e Oliveira e a assistência espiritual prestada pelo Foram de!_rubado�, . on�,em sobre
Revdo. Frei Daniel, bem como as homenagens tributadas pela Irmanda- \ Malta 14 avro es �o erxo ",

de do Senhor dos Passos e pelo Comando e oficialidade da Fôrça Poli- A rádio de Moscou anuncia quecial do Estado. representantes da marinha alernâ
Aproveitam o ensejo para convidar aos parentes, pessôas amigas � chegaram a Toulon, base em que se

de suas relações para assistirem à missa de 70 dia, que, sábado pró-
'acha a maior parte da frota fran
cesa.

ximo, às 8 horas, será celebrada na Catedral Metropolitana. Desde já
ficam gratos aos que comparecerem a êsse ato de religião.

IV
G. Verdi
G. Puccini
A Catalani

Platéia
Balcão
Geral

12$000
10$00Q
4$000

Recebemos mais um exemplar
do balancete .da Caixa Escolar
do G. E. A. "S. José". Segun
do seus dados o movimento do
mês de abril foi o seguinte: Re-
ceita - Mensalidades: 356.000.

N IDespesas - Pagamentos, conf. ão icarão impunes os
documento n' 2 - .36.000; idem,
idem, n ' 3 - 320.000, perfazendo da «Gestapo»um total de 356.00p.

*

Wa'shington, 13 (Reuters) - Os aliados estão de posse de
Acaba de ser editado, pela Im- uma] lista de agentes da Gestapo, elementos da "SS" e outros culpaprensa Nacional, por f�ordem do

Ministerio da Fazenda, a "Rela- dos de apropriação indébita e opressão contra prisioneiros e civis
ção Geral dos Bens da União", nos países ocupados, segundo foi revelado pelo sr. Adolf Berle, as

interessante ::obra que abrange sistente do secretário de Estado norte-americano.
todos �s bens da União,. r�gistra- Concluiu o sr. Berle sua alocução radiofônica, dizendo quedos ate 1941 pela DIVISão de h' f id I' t dC d t R'· SI"aqueles omens cujos nomes aparecem na re en a IS a, apren e-
a as ro e egistro. amos gra- � � '. I' d

.

'1' �"

tos pelo exemplar recebido. rao que nao se quebram Impunemente as eis a crvmzaçae •

agentes Desde que comecaram as hostili
dades na região de Port Moresby
(Nova Guiné), os japoneses lí per
deram já 41 aviões e 200 aviadores.

Colônia bombardeada
pilotava um "Willington", de
clarou que embora tivesse to
mado parte em quatro ata
ques anteriores contra a cida
de, êste último ultrapassava
todos os demais em êxito. "O
Reno era perfeitamente VISI
vel até chegarmos a Colônia
(disse êle). Podíamos ver o rio,
muito ao longe, serpenteando
através do território. Toda a
cidade se estendia à nossa fren
te e eu distinguia a sua confi
guração como se fôsse num

mapa. Sobrevoámos a ponte
ferroviária e deixámos então
caír as nossas bombas. Lavra
vam incêndios violentos na ci
dade e não há exa.géro no adje
tivo. Fomos dos últimos a per
manecer sôbre o objetivo e al
guns dos incêndios maiores pa
reciam então confundir-se uns
com os outros. Vimos dois ca

ça.s, mas provavelmente êles
não nos avistaram e, em todo
caso, não nos atacaram. Ou
tro "Wellington" da nossa es

quadrilha foi atacado por um
"Messerschmitt-109". O inimi
go foi repelido. O artilheiro da
pôpa enviou-lhe alguns dispa
ros, e acredita tê-lo atingido".

Londres, (B. N. S.) - O re
cente bombardeio realizado pe
la RAF, à noite, contra Colô
nia foi levado a termo sob um

tempo excessivamente claro.
Não sómente o céu se mostra
va despido da menor nuvem,

I
como forte vento de léste dissi
pava a fumaça e a névoa que
muitas vezes cobrem aquele
distrito, um dos mais industria
lizados da Alemanha.
Luar brilhante iluminava rios,
ruas e fábricas. Á medida que
os bombardeiros avançavam,
todas as baterias anti-anti-aé
reas de Colônia e seus 120
projetores pareciam estar em

ação,encontrando-se igualmen
te em atividade numerosos ca

ças noturnos do inimigo. Era
uma dessas noites, em que os

pilotos germânicos podiam a
vistar os bombardeiros, mesmo
a dois ou três quilômetros de
distância.

.

Vários tripulantes, ao atra
vessarem o litoral francês, con
seguiam distinguir outros apa
rêlhos britânicos que voavam a
certa distância, em ambos os
lados.

O chefe da esquadrilha, que

Cartazes do
�t�no �WlDDIIDDODaXll'JDDQJlCIDOCJOXIIXJIXJIXUI;;JC!UODDDOQa)�t;DUDItIQII:XIDGOGIXIOOtIODmXlQDDQODODDDDD��DalODDOO
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CINE REX -()- CINE ODEON
- FONE 1.58? - IMPERIAL - FONE 1602-

FONE 158?A's 7,30 horas

A revoadas das
águias

Com Ray Milland e] Verônica
Lake

Cornnlernvnto nacional D.F.B
Tal Pai tal Quilha (Des.

Popeye)
Preço 2$800 e 1$500

Livre de Censura

A's 5 e 7,30 horas

dia
nn::a:sououUGXiUUJUI

O sr. CordelI Hull declarou que
não tomaria em consideração qual
quer protesto, vindo de Vichí, con
tra as negociações que estão sendo
realizadas na ilha Martinica entre
os enviados norte-americanos e O
almirante Robert.

*

Anuncia a rádio de Moscou que
gran.de fábrica de munições, em
Munique (Alemanha), explodiu, cau
sando muitos mortos e feridos.

Nos últimos 10 dias, foram con
denados à morte 150 patriotas ho
landeses.

Entre os hoteis e restaurantes de
Paris, ocupados como quartéis pe
los alemães e nos quais explodiram
bombas, contam-se o "L'Ambassa
deur " e "La Margueritte".

*

•

«Africft»
Com Imperio Argentina

Continuação do seriado:

O CiRANDE MISTÉRIO AÉREO
Com Noah Beerry J r .

Complemento nacional D.F.B.

Preços: 1$500 e l$loo

Imp, até 10 anos

A's 7,30 horas
Os bom bardeiros britânicos ata

caram um comboio nazista ao lar
go das ilhas Frísias.

*

Ao sul de Creta, três destré ieres
britâ.nicos foram perdidos, em vir
tude de ataque de aviões alemães.
As três naves são: '''Jackal'', "Ki
pling" e "Lively ",

.

Um submarino alemão subiu o
rio S. Lourenço (Canadá) e, entre a
cidade de Québec e a foz do mesmo
rio, torpedeou um cargueiro de to
nelagem média.

Anuncia-se lue nas cidades ru
menas de Botosani e Braiesci se
estão produzindo gáses venenosos
para serem empregados pelos ale
mães na frente russa.

o gato e o
, ..

eenarm
Com Paulette Goddard e Babe

Hope

Complemento nacional D.F.B.
Arte Viva (Desenho

Popeya)
Preços: tssoo e 1$000

Imp, até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


