
Sapadores e pontoneiros em Fernando de NoronhaRIO. 26 (c. P.) -- o PRESIDENTE DA REPúBLICA ASSINOU DECRETO-LEI ORGANIZANDO, .PARA .INSTA
LAÇÃO DESDE JÁ, UM DESTACAMENTO MIXTO DE SAPADORES E PONTONEIROS, .COM .SÉDE .EM FER·

NANDO DE NORONHA.
Sintomas de cansaço na vida

econômica do Reich

ANO XXVIII N. 8546

Estocolmo, 26 (Reuters)
O "Nya Dagligt Allehanda"

. tece um comentário sôbre a

situação econômica da Alema
nha, dizendo que se observam
certos sintomas de cansaço na
vida econômica do Reich.

Os peritos germamcos
prossegue o jornal sueco
censuram o prolongado núme
ro de horas de trabalho - em

alguns casos 12 - a excessiva
velocidade da produção, a re

dução do racionamento, os
, "raids" britânicos e a deficiên
cia das comunicações.
O jornal acrescenta que a

palavra "colapso" é agora a

que, com mais frequência, ocor
re nos discursos dos líderes da
Frente de Trabalho feminina
nas indústrias de guerra.

I

Limite da capacidade
guerreira alemã

Washington, 26 (Reuters)
Círculos bem informados

desta capital declararam pos
suir provas bastante convin
centes de que a Alemanha está
aproximando-se do limite da
sua capacidade guerreira.

Em 1943, os Estados Unidos

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

Florianópolis - Terça feira, 26 je Maio de 1942

Caspa � LOÇÃO MARAVI�
LHOSA!

Dissolveu-se a Sociedade
Italiana de Santa Maria

Perder para ganhar
Santa Maria, R. Grande do

Sul, 26 - Os sócios da antiga
Sociedade Italiana desta cida
de, em assembléia geral rea

lizada, resolveram dissolver es
sa entidade, fazendo doação
do seu patrimônio ao govêrno
do Estado, avaliado em 100
contos de réis, que será utili
zado, na instalação do Centro
de Saúde local.

Alemão expulso da
Argentina'

Buenos Aires, 26 (U. P.) -

A propósito da expulsão do
súdito alemão Hanry Volberg produz.·ra-o 125 ml·l av·.o-esdeclara-se que o decreto do go�
v�rno s� funda em que a me- Moscou, 26 (A. P.) _ A rádio-emissora de Moscou decladida fOI adota�a de cO?f,?rn:i- rou que a produção industrial anglo-americana foi ampliadadade com a leí de

reSlde?Cla.\ não apenas em fôrças do mar e ar, mas também em fôrças de
�oub�-se que Volber� v�o�ou terra. A produção total do Império Britânico e dos Estados
repet!damen�e� a? dísposíções Unidos excedeu a da Alemanha e dos territórios ocupados, nesda leí de resld�ncIa e d� decEe- ta Primavera, "tanto em volume quanto em produção de artíto de neutrall�ade, violações gos mais importantes como aviões, tan ques e canhões". A rá
essas que estanam �er:.do doeu- dia de Moscou cita estatísticas estrangeiras, segundo as quais
mentada� pela. comissao parl�- a Alemanha e os territórios ocupados produzem quarenta milFronteira Franco-S�iça, 26

I n:entar investigadora das ati- aviões por ano, enquanto que os Estados-Unidos, sózinhos, I(Reute!"s) .

- Jnrormações de vídades antí-argentínas, produzem sessenta mil em 1942 e produzirão 125.000 no próxi-procedência neutra aqui rece- Buenos Aires 26 (U P) -

. . , ..

lUa ano.bídas adiantam que a produ- Por decreto do poder executí- I _

ção aeronáutica alemã está vo, acaba de ser determinada
'

O
lO

Icaindo rapidamente, alcançan- a expulsão do país de Hanry SIDO eses cumprem a promessado atualmente apenas o total I Volberg, considerado o "gau- 9
".

.

de 1.600 a 1.700 aparelhos por Ileiter" econômico de Hitler na I Londres, 26 (A. P.) - Um telegrama de DIego Suárez 1Il-

mês. . Argentina. forma que, de acôrdo com o comando britânico, as autoridades
francesas voltaram a controlar a administração civíl daquele�'\';l!;�,:",�'.·JalWImlD mlll�m:l!�m��"r distrito de Madagáscar. Começou também o cumprimento da
promessa, feita pelos ingleses, �10 momento da ocupação da
ilha, de repatriação das famílias francesas e dos soldados que
manifestarem o desejo de �.E' retirar daquela posição.

M�!!�Se�5 d�.) P;��?o��fOi ���!b�!!�a!!! Rep r e s en t a n t eaviões da RAF co��a a �osta francesai1����S v��l����;��'e(�;l��das baterias alemas do litoral, qUf� m
h ra apreciando o I Procura-se um para trabalhar por conta própria com

cad 1 d inglês da Mancha tcaram o s �

f A· E
.

t h
.

as no a o I
ld d casas estremeee- preparados armaceutlcos. xlge-se que en a organlza-

espetáculo. Em Folkestene as VI raças as
ção de propaganda médica com viajantes para o inte-

ram ininterruptamente. r.mentando as novas rior - Pedem-se referências. Cartas a:" Laboratório".
Parece que os alemães est�vam �xfe�i�r pois as granadas· Caixa Postal 2554, São Paulo. .

baterias de defesa colocad.. riais naoi tlãn . da praia 3 v. alto - J
,r�tn vistae �"plod.indo Il a ma. s nClI3. . '

Camisas, Gravatas, Pijarnes,
}leias das melhores, pelos menores

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

Cãi a producão aero
nautica alemã

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil.

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito,

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pmto n. 8 ',Fone 1.467
[M'

,

M+SGi,·aJij ...

Treze submarinos perdidos
Vichí, 25 (U. P.) - Com o afundamento do "Le Héros"

em Madagáscar, as perdas sofridas pela esquadra francesa em

submersíveis ascende a 13 unidades, desde o irrompimento da
guerra. O total possivelmente é de 14, se fôr confirmado o a

fundamento do "Surcouff", o maior submarino do mundo, de
2.800 toneladas, que prestava serviço com as fôrças do gene
ral De Gaulle.

As maiores perdas se têm verificado entre os submersí
veis de Ia classe, de 1.500 toneladas, construidos especialmen
te para operações de grande raio de ação, com o fim de pro
teger o vasto império da França. De um total de 43 unidades
dessa categoria, já se perderam 13.

Medidas violentíssimas 1
Londres, 25 ((A. P.) - Sessenta membros da Gestapo, a

famosa polícia política da Alemanha nazista, foram r:l0�tOS
por explosão de minas e bombas, perto de Hasse�t, na _Belgl�a.
As autoridades nazi-alemãs locais tomaram medidas víolentts
simas.

Arrebentou também séria agitação no campo, por se te

rem os camponeses recusado a entregar aos alemães o produ
to de sua colheita cerealífera. Vinte-e-três lavradores tora:n

presos pela Gestapo, e como protesto, os campônios se levani a

ram, praticando atentados.

Cargueiro alemão em Madagás�ar
Londres, 26 (A. P.) - Despachos de Diego S�arez dizem

que o cargueiro alemão "Wartenfels", de c.mco mil tonelad,as,
acha-se na dóca dalí, devido aos danos sofridos em conseq�e�
cia da tentativa para fazê-lo explodir" quan?o as �rop�s ?rIta
nicas entraram naquele pôrto. Tambem dOIS naVIOS ítalíanos

que estavam no porto tiveram suas escotilhas abert�s pelas
próprias tripulações, as quais foram, no entanto, feitas PrI

sioneiras.

UM PRODUTO

As características do KAKO
Londres, 25 (R.) - Informa-se em círculos navais qUB o

Japão possuía quatro cruzadores da classe do "Krako", que
agora foi destruido pelos submarinos aliados. Os vasos de guer
ra desta classe deslocam 7.900 toneladas, trazem seis canhões
de oito polegadas e transportam dois aviões. A sua tripulação
é composta de 664 oficiais e marinheiros.

Quando foram construidos, êsses navios tinham a veloci
dade de 33 milhas horárias, mas, ao que se afirma, a sua mar

cha foi consideravelmente reduzida com a adaptação de sali
ências laterais, que servem para a proteção contra a explosão
de torpedos.

D. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Disse um diplomata sul
americano, na sua passa
gem por Lisboa, que o

povo italiano pensa que a
única maneira de ganhar
a guerra será perdê-la.
O caráter paradoxal da
fórmula desaparece, pen
sando-se que o povo pe
ninsular, farto de sofrer,
ganhará a guerra quando
o seu país pedir a paz,
'forque só então gozará de
·plena felicidade, aquela fe
licidade, que já há tanto
tempo não conhece.
Oxalá, para tranquilida

de dêsse bom povo, não de
more. Acabada a guerra,
só um perigo se lhe apre
senta: o de não poder
mandar na sua própria
casa.

Ex-interno da cadeira de Cl1niea Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Ex-estegtárlo do servíco de Proetologia

do H -snítal Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento,
sem operação e sem dõr. .de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno dll
tratamento da GONORREIA CRONICA, no homem e na mulher, por nreee
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Dlatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663.
RESlDtNCIA: Rua João Pinto, 9. - Tel. 160?

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. �. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

Aviador americano condecorado
pela Inglaterra

Londres, 26 (A. P.) A
BBC. anunciou que o aviador
norte-americano James Peeck
recebeu a "distinguished flving
cross", por participação,
juntamente com cinco aviado
res da RAF, na destruição de

133 aviões do Eixo sôbre a ilha
de Malta.

Prisão de quinta-colunistaRio Grande (P. C.) - O alemão João Rieske, empregado
na Cia. de Charutos Poock, quando se manifestava, aberta
mente, a favor do Eixo fazendo referências injuriosas ao Bra
sil, foi preso em flagrante, sendo levado à presença do dr.
Ubiraçaba Salvado, superintendente da Ordem Política e So
cial..

O atrevido Rieske já estivera preso uma vez, pela mesma

falta, mas, depois de receber muitos conselhos, foi mandaria
em paz. Desta feita, quer-nos parecer que terá um "veraneio"
demorado.

(Correio Português)

Gesto galhardo do adido militar norte
americano 'em Roma

Marvão, Portugal, 26 (U. P.) - O Coronel Norman F'iskc,
adido militar nos Estados-Unidos em Roma, e que regressa a
seu país juntamente com outros diplomatas norte-americanos,
surpreendeu ,:::.08 italianos quando, no dia de sua partida, ren
deu inesperadamente homenagem ao soldado desconhecido
italiano à vista do Palácio Veneza. Acompanhado por polícias
o Coronel Fiske, vestido em trajos civís, conduziu seu auto até
o monumento e, apeando do carro, rendeu homenagem antes
que a polícia pudesse detê-lo. O Coronel Fiske, de pé, com voz

alta, disse: "Saudo-te como um daqueles que caíram na últi
ma guerra, combatendo como aliado dos Estados-Unidos! "

Homenagem ao esforço de guerra inglês
Washington, 25 (R.) - O sr. Charles Palmer, coordenador da de

fesa interna, que acaba de regressar de uma missão à Grã-Bretanha,
aonde foi enviado pelo presidente Roosevelt e onde passou um mês, ob
servando as condições internas do país em tempo de guerra, acaba de
prestar homenagem ao esfôrço de guerra da frente interpa britânica.

Depois de ter feito uma exposição verbal ao presidente, na Casa
Branca, o sr. Palmer declarou à imprensa: - "Tendo trabalhado es

treitamente com o povo britânico, como fiz durante varras semanas,
constatei que a Grã-Bretanha está empenhando na guer-ra toda sua tre
menda fôrça, todas as suas fábricas e todos os negócios internos, cada
libra, cada shilling, cada pence, cada homem, cada mulher e cada crian
ça. Nós não podemos agir de outra maneira, porque senão não vencere

mos. Quem quer que insinue que a Grã-Bretanha está afrouxando nos

seus esforços ou contando com o acaso, não conhece a Inglaterra".
O sr. Palmer declinou discutir os resultados de sua missão enquanto

não tiver apresentado relatório completo ao presidente Roosevelt.

Produção de aeroplanos pelo sistema Ford
Nova Iorque, 25 (R.) - O primeiro dos bombardeiros

quadri-motores que brevemente serão produzidos em massa

nas fábricas Ford deslizou pela linha de montagem de meia
milha de comprimento, recentemente instalada numa das gran
des usinas de Detroit.

O vice-presidente do Companhia, sr. Charles Sorensen, de
clarou ao jornal "New York Sun" que - "a produção de guer
ra, nas fábricas Ford, representará o dôbro de todas as ativi
dades normais em tempo de paz. Está provado, hoje, que o ae

roplano póde ser fabricado em massa, sob os mesmos métodos
criados por Henry Ford para a produção de automóveis".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quando seu marido estiver sers apetite e se sentir indisposto ou I
adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros desarranjos do

Iestômago, a língua suja. mau gôsto na bôca de manhã ou duran-
te o dia, pêso, calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo, certas
coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer, preguiça
e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do ventre,
muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de vomitar,
mau hálito, indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos estes so

frimentos são causados por substancias infectadas e fermen
tações tóxicas no estômago e intestinos, é que use Ventre
Livre sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substancias
infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem cau
sar a todo o organismo.

Diga isto
a

seu Marido

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

I
Tenha sempre

em casa Ventre-Livre
-----

A FraD�a escravizadaLondres (Por Iskander, de i Mas, máo grado a chantage
B. N. S.) - Sim, a bela Fran- a crônica dos nossos dias. Mas, nazista, o povo francês, cujas
ça, êsse estandarte universal

I
graças a Deus, as últimas se- filhos e maridos encontram-se

Ide tudo o que é humano e belo, ! manas trouxeram-nos algu- à mercê dos carcereiros teutô-
o símbolo eterno da liberdade' mas notícias capazes de reavi- nicas, começa a levantar a ca-
e da esperança de todos os po- var a nossa fé na vitalidade da beça. As últimas incursões da � I ""
vos oprimidos, acha-se ela mes- França, que todos nós amamos RAF contra as fábricas que
mo presentemente sob o tacão como a nossa pátria cultural. trabalham para a Alemanha, e DR BICARDOdo vencedor bárbaro ... E isso Não, a França não será trans-I contra .as instalações das ba-

•

acontece, pela segunda vez, nos formada em "Westland" ou I ses navais francesas, explora- GUTTSMANN
últimos setenta anos. em "Lavalland": a França, a das pelos nazistas, tiveram co- Ex.chefe de clínicaOs sofrimentos e insultos verdadeira França, levanta-se mo resultado não apenas a
de que foi vítima o povo fran - da sua enxêrga de doenças e destruição visada, mas, infe- d O H os pi t a I d e
cês em 1870 são de conheci- misérias de. toda a espécie, e lizmente certo número de mor- Nuernberg
menta de toda a gente: 03 brevemente Berlim ouvirá, tos entre os operários trance-
Daudets e os Maupassants, com pavor, a voz do povo fran- ses. Os aliados, e a Grã-Breta- (Profs L. Burkhardt e

para não se fazer menção de cês! � nha em primeiro lugar, deplo- E Kreuter)
outros escritores franceses de É exato que a melhor parte ram essas vítimas inocentes e Especialista em Cirurgia CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS
menor envergadura, descreve- da população francesa, a [u- mais tarde tudo farão para Geral O °d N

•

G C b Pram em páginas emocionantes ventude com os seus oficiais e mitigar os sofrimentos das res- Alta cirurgia, gyuecolo- UVI OS- arIZ- arganta- a eça- escoçoas humilhações infligidas à be- generais, encontram-se em ca- pectivas famílias, o que é bem gla (doenças de senho- Dr. ARMINI·O TAVARESla e nobre nação depois do de- tiveiro. E êsses dois milhões de natural. Mas eis um ponto que ras) e partos. Cirurgia
sastre de Sedan ... Mas naque- soldados franceses servem, pa- ãemonstra o espírito combati- do sistema nervoso e (Assistente do prof. Sanson)la época encontrou-se ainda ra Hitler, como argumento e o vo da França subjugada e, ao operações de plastica. ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
assim um Gambetta para or- mais forte - na sua perpétua mesmo tempo, o valor cívico da C I Oganizar a revolta e a resístên- chantage junto ao govêrno de população francesa: dispomos Consultório à rua Trajano, I onsu tas 20$000 - perações a combinar
cia do povo francês, à opressão Vichí. O chanceler germânico de provas irrefutáveis de que,

n. 18 (das 10 às I:!, e das

I
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 145ó

teutônica. vai até o ponto de ameaçar o exceção feita de algumas cen- 15 às 16,30)
Atualmente, que vemos nós? velho marechal Pétain de tor- tenas de mercenários alemães i Telefone - 1285

No lugar de Gambetta, ergueu- turar os prisioneiros de guerra e "lavalistas" abomináveis, o Residencia à rua Esteves
D SAVAS LACERDAJunior 20. Telefone 1.131. rse a figura sinistra de Laval. franceses, no caso de resistên- povo de París, do Havre, de I .

O seu servilismo não encon- cia por parte do govêrno fran- Boulogne e de outros lugares '110•• -=

tra limites e nada haveria de cês às exigências, sempre cres- aclama a destruição causada Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
surpreendente se êle entregas- centes, de Herr_ Abetz. pela RAF, considerando-a como Dr. BEZERRA LEITE
se às mãos dos inimigos figa- Para os alemaes, - essa raça outros tantos golpes vibrados
dais do seu país não sómente sem o menor sentimento de contra o sórdido jugo germâ- CLÍN I CAo . patriota ardente, o nobre ge-' nobreza, do "fair play" (para nico. ,

neral Giraud, mas o próprio usar a expressão britânica) - E acha-se próximo o dia em :NIEDICA
Pétain: não unicamente a es- não existem nem o direito das que, em substituição a essas

quadr� francesa, com as bases gen.tes, ?�m o código de mora�, �ncu�sões, nas ruas_ de París vi- CONSULTÓRIO:
navais do Mediterrâneo e do obrigatório mesmo entre as trt- nrarao as aclamaçoes ensurde- Rua Trajano, 33
Atlântico como ainda todas as bos selvagens. A única cousa cedoras à vista do desfile de Sobrado

possessõe� francesas ultrama- suscetível de reter Hitler e os batalhões britânicos e norte
rinas... E Laval faria isso ape- seus acólitos é a ameaça de re- americanos em marcha para a
nas para permanecer no poder presálias sangrentas. Place de l'Étoile.
para gozar do título de "Gau-
leiter" de Hitler na França,
que vai, sem dúvida alguma,

. ser rebatizada com um nome

qualquer no gênero de "West
land", "Westmark" ou outro
similar.
A história da humanidade

abunda infelizmente em trai
ções de todas as espécies mas :.1
de Laval brilhará com clarão
extraordinário.
E dizer-se que há indivíduos,

mesmo na própria França, qur
se colocam ao lado dêsse ale
mão mercenário e prolamam a
todos os ventos que não hã
ninguem, além de Laval, que
possa salvar a França e (per
doem-me a modéstía) , igual-
mente a Europa, e, com ambas,
o mundo todo ...
Mas salvar de quê? A respos

ta é sempre a mesma: é o "le
ma" dos nazistas, o único pro
grama político de Hitler, Goeb
bels, Rosenberg e "tutti quan
ti". Salvar de quê, ou de quem?
Mas, naturalmente, dos judeus
oue (ouçam bem) represa.i
tam o único perigo real para
a humanidade e para a civili
zação ...

Póde-se conceber o sorriso de
compaixão de um historiador
do Seculo XXI. .. "Que probre
za de pensamento, que ausên
cia total de imaginação de
monstraram êsses "estadistas"
g,e 1942"1 exclamará êle, lendo

Doenças dos ouvidos. nariz e garganta. ·e

I I
dôres de cabeças rebeldes

Assist.!?�: pr��!�os,Y;��'t!.�r?�.p.ciQ'
1;.-------------;:

lista do Departamento de Saúde do Estado.
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Dr. Remigio Rua João Pinto - 7 (sobrado)
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

CONSULTORJO :
,

Rua Felipe Schmtdt=-Edift
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Aitende a chamados
14.2__1••_21J14112!11.a__lIIs.sliIm •.IIUIIUIIUIIUQI!!U•..!lI1_::.5&.,....." .......-_-IIIIIIII_III..._.;!III!u..,

----

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & c,

6 DE MAIO
Foi entregue as prestamístas Norma Menezes Reis e

Nodyr Reis residente em Rio do Sul,
possuidora da caderneta n, 10824 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 5 de MAIO de 1942.

4 DEJ UNHO
um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 4 de Junho (õa.Ieira),

com prêmios no valor de

Não vacile adqu�:;��!��2neta na séde da ICrédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

Mais

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

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$00

MEDI()O A
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SAO SEBASTIAO
Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO J

Dr. Oialma Moellmann
Formado pela Universidade de

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

lho genito-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu CamoanBrio
São Paulo). EspeCializado em HI
giene e Saúde PtUtllca, pela Uníver
lidade do Rio de Janeil'o.

Gabinete de Raio X
Electrocardíogralía clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório de microscopia e
análise clínica E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 38 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.

Rua Fernando Machado, IS
Telefone 1.195

FlORIANOPOllS
Praça S. Sebastião - Fone 1.153· - Florianópolis

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
__r_. NARIZ, GARGANTA----------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trlljano, lI5.

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das 10 às 12
onsu teU: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DcJS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátlc« DO 11'0 de Janeiro

C It d· . Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu as laf!amente ii tarde: das 15 as 18 horas
Consultórto: Rua João Pinto o. 7, ...1,tJrOO\1 - Funo: 1467

Residência: Rua Presidente Couunho. 23.

Dra. Josephi:la �(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Ausente durante o corrente
II<

mes,

Dr. MARIO. WENDHAUSEN - �����:aa.fe° �:��de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Dellariamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de' adultos e crianças.

I
RESIDENClA: Consultório: RUfi Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426

Rua Blumenau, 28 Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n, 64 Te!. 1523
_________-! ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

I Dr. Antônio· Moniz Ide Aragão Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etO�a��a��SP�:1
Florianopolis

MÉDICO Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
Cirurgia e Ortopedia. (próximo ao Teatro).
Clínica e Cirurgia do Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
torax. Partos e doenças Fteíetera pía: Diste rmia, infra- verm e lho e Ultra-Violeta.

de senhoras. CONsULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante. AS 4as. e

CONSULTORIO: Sábados: Das 3 às 6 horas. - Fone 1 644

Rua T; ajano, 33. ---

Diariamente das 15· às
17 hnras.

HESID�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone D. 751.

Consultas das 5
em deante.

horas

Notícia de última horaI Dentro de pouco. dia, será Inaugurada em Florianópolis

A CASA «A METRÓPOLE-
com calçados para todo gõsto e todo preço.

V. S. também é convidado parz, vlsttar-nos sem com-

promisso. Não compre, pois, o u calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A ETRÓPOLE�, de Sabota &

Silva. à n�a João Pinto, 4. 26 v,-�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notícia de última horaDentro de poucos dias sá'
polis à Rua João Pinto n. 13. (�Ob��)ugUradO em Florianó

O CLUBE AEROMODELISTA .
'

Clube Civil Catarinense, sob a 'I?a�roc.lDado pelo Aé.r�o
Asteróide Arantes e fiscal' d

presldenCla do sr. capitão
Diretor-Proprietário: ���mo pt"l.? snr. Frall�l�n Ganzo,

o dia 25 de Maio de 1942.
ar Bohm. Inscrtção desde

Mat�ícuI8: 15$�OO. - Mensalidade: 15$000.Rádio-telegrajta: 20$000 por mê A I. es. - u as

Hitler é já um fracassado
Londres, (Por Alfred Curtiss, de B, N. S,) - À medida, que a pri

mavera se acentua, mais nos convencemos de que Hitler está impossibí li
tado de cumprir o que prometeu. Acreditamos que êle venha a fazer
mais uma tentativa em direção ao Cáucaso, acompanhado, pt-ovavclmen
te, de outras importantes operações na zona oriental do Mediterrâneo.
Mas não achamos provável que intente grande ofensiva geral contra a

Rússia, embora se diga que está concentrando grandes reforços com es
se objetivo, As atuais condições da luta. na frente oriental não deixaram
prever a possibilidade de novo ataque em toda a extensão do "front".

Diz-se que o Fuehrer completou já seus planos para a campanfia
da primavera, mas, por outro lado, parece que os generais estão bastan
te receiosos dos seus resultados. Em seu critério, torna-se imensamente Iperigoso deixar o "front" ocidental à guarda dos aliados do Reich, por-
quanto não têm grande confiança na sua capacidade de resistência, se

porventura as nações unidas fizeram desembarque em qualquer ponto
do continente. Esta divergência' estaria colocado Hitler em posição ex

tremamente difícil e, ao mesmo tempo, revelaria, ou antes, confirmaria
a má situação do nazismo na Alemanha.

De qualquer maneira, porém, o Beich, não tem mais possibilidades
de vencer as democracias. A guerra tomou rumo bem diverso do que
foi admitido em Berlim, logo após a queda, da França. Se a tentativa de
invasão das Ilhas Britânicas redundou em grande fracasso, a campa
nha da Rússia mais acentuou o próximo fim da tirania germânica. Esse
fato está ao alcance de toda a gente.

Enquanto, pois, os exércitos soviéticos continuam no importantís
simo desgaste da máquina bélica do Fuehrer, a RAF não dá, de seu lado,
um momento de repouso às legiões nazistas. Os estragos causados pelos

",.4 hiliM' Mi aviões britânicos assumem proporções colossais, sobretudo nos centros

I
industriais do Reich e dos territórios ocupados, desorganizando assim

G
3,S fontes de reabastecimento dos exércitos alemães. E nem só as for-

o ças armadas estão sentindo os terríveis efeitos dêsses "raids". O pró
prio povo está experimentando os horrores da guerra desencadeada IlC-

I los seus chefes.
Se quisermos estabelecer confronto entre a posição da Alemanha,

logo após o eolapso da. França, e a de hoje, facilmente se conclue que
o Fuehrer se aproxima, dia a dia, da inevitável derrota. A campanha
não será vencida pelas balas de papél do dr. Goebbels, nem pelos mur

ros do Fuehrer, em seus momentos de histerismo. Ela será decidida, nos

campos de batalha. E vencerá o mais forte, o que tiver melhores condi

ções de resistência.
Para êsse grande embate se vêm preparando as nações unidas, po

dendo dizer-se que está próximo o momento da poderosa ofensiva, que

porá fim às crueldades e tirania dos nazistas e de seus aliados.
Poderá alguem duvidar dos resultados dessas gigantescas operações?

Haverá quem admita que a Alemanha pode manter-se por muito mais

tempo na guerra? Um dia se verá que a razão estava do nosso lado, ao

proclamarmos que o "eixo" será fatalmente derrotado, em futuro pró
ximo. Não se trata de convicção, mas de certeza.

Certeza que não dá lugar a dúvidas ou hesitações, porquanto nos

surge, a todos os momentos, tão límpida e luminosa, como os dias trans

parentes do verão ocidental,

MiSEma

noturnas. ,
v. 4

....i. E....td•.,2mJiiiffil�, �t'í'!lFIW&5!i&f§!'���n:
IMPORTADORA AVA - RADIOS

S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063
TOdos os rádios têm alcance mundíar
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

_

AVA - Gladiator 5 val v. 530$
GLADlATOR&WI#:. 7 valv. ssss, para pilhas 500$, paraacumulador 700$.

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

Rua Deodoro, 33
''"''''!D' I • AiWJS& eei*Mctrt

FlorianópolisSociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada l1ll!

Banco de Crédito PopUlar e AgI kole
de Santa Catarina
Ru? .Trala�o 0.° 16 - SMe própria

Registrado no Mlnístério da Agricultura pelo Certificado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para udmíntstraçào de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYlso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais e Municipais.

M

Dr. Clarno
..

Galletti ERNESTO MEYER e SENHORA
participam aos parentes
e pessoas de suas rela
ções o contrato de casa-
mento de sua filha VERA

Icom o sr. JOSE' PEREIRA.
Fpolis., 11-5-9"2.

ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
lo andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.,.68.

.,._--� ... -�--- --.._-

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO 5 v.-4
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA. - Rua Trajano. 12.

·S"" figado deve derramar, diariamente.
!lO estomago, um litro de bilis. Se a bilie não
corre livremente, 015 altme.itee não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevém a prisão de ventre.
Você sen'ce-se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e o. vida é ummartvrío,
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Nada ha como as famosas Pillulaa
CARTERS para o F'igado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílís, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno ; filão suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bílis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o F'ígado, Ná<) acceíte imita�,
l',qço 3$000

---------- -

Dr. ALDO AVILA IDA LUZ
ADVOGADO I, Rua Vidal Ramos, n-, 30

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de agentes e re

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

50Mil me tr-oa de re�alho.s em pelúcia, sedas, tobralco, vorl, opala, casimiras
e c'hitas. Está saldando a CASA, 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 \ Rouge Royal Bríar

Seda Laqué lisa e listada mt. 15$800 Ftntsslmos sobretudos para homens, casal 49$000 �atom Michel, Zande e Tangee
I> Laqué, lavrada, mt. 7$500 todos íorrad. s de seda 150$000 Colchas de pura sêda com franja atom Colgate
c Façonné mt. 3$800 Cobertores bêbê. artigo superior 7$000 para casal 70$000 Pó de Arroz Adoração
l) Graníté, mt. 6$:'00 Cobertores xadrez para solteiro 14$500 Etamine para bordar, metro 6$800 PÓ de Arroz Royal Bríar e Gally
.. Crepe domano mt. 7$500 Cobertores xadrez para casal 17$500 FiJó Mosquiteiro Larg. 350 mt. 15$000 �Z �e �rroz Coty
» Givr

é superior mt. 10$500 Cobert?res xadrez, superior para TECIDOS p
e

C r]roz Colgate
]) Frisotine mt. 10$500 solteiro 19$f'l00 asta o gate
.. Frh;otine diagonal (nov.) mt. 12$1100 Cobertores xadrez, superior para Organdy liso, metro 4$500 Oleo Oyrce e Realce

» Ajour de 6$000 e 7$000 casal 25$000 Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 3$500 Lamines GilIete Azul, dezena

• Fustão mt. 8$000 Cobertores para casal, da melhor qua- Voil suísso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS
11 Tafetá Escoceza. de 7$5QO e 9$000 Jíde de, corn duas estamparias 4S$000 Fustão estampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascidos,
J Tafetá. lisa, de 7$500 e 8$50" Cobertores Argentinos, especial ar- Cambraia, estampados modernos, de Capas felpudas para recem-nascídos

11 Tafetá lisa, natural, de 9$500 e izsooo tigo, para ce sal
.

44$000 4$501" 5$500 e 1:;$000 Faixas mercerisadas, metro

» Tafetá Moír é mt. 12$000 Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos, metro 3$500 Véos ds mó de sêda para noivas
» Listada para Climisas mt. 8$8uo Coberteres de bôa qualidade C( m Ftló, metro 4$1)00 Grinaldas para noivas

.. Listada para Vestidos mt. 9$500 belos desenhos pare casal 36$000 Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Oasaquinhos de malha para bebês
» Estempada de 7$500 e 9$500 Capas de Borracha para hom.e ns 120$000 Opala lisa aasetíuada, largo 80 mt. D$OOO Blusas Olimpicas para moças

CAM \ MESA e QUARTO Tricoline listada, metro 3$000 B b d
• Bstarn puda em bellissimos des. 12$000 c

,
.• a li ores

o U

I '9 Zepbir, metro 2$000 J d b tí d
.. Estampada natural (novidade) mt. 18$000 Pano para co chão mt. 1 $ 00 ogos e li iza os a começar de

P � t d 1 h- t 4$8 Tricoline listada para pijamas, mt. 4$000 J d
.

l) Lumíere Lavrada, Isrg. &0 mt. 10$000 ano entes a o pare, co c ao, m. 00 ogos e couro para rapaz
t::

G ité d I' h I 60 t 9$5 Cambraia finissima, largo 80 mt. 5$000 Jogos d h
» Lumíere Lisa, largo 80 mt.. .

1(i$000 ram , e III o, arg. I, m . 00 e couro para omens

» Lumíere Lisa, le r g. 90 (artigo Já Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para cortina, largo 80 4$500 Suspensorios de couro para rapaz
C t

.

I' h b 1 140 501:)5 Pano rendado para cortina, largo Suspenso' d h
bastante conhecido em nossa re one IDeiO III o ranco, arg., 'P 00 rIOS e couro para omens

" casa) mt. 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 8$000 1.40, metro 4$500 Suspensorios para meninos
" r-

.

li h b I "0 8$5 Pano Rendado superior para cor- S
.

d d h
« Veludo Chiíon Reclame mt. 52$000 Cretone meio ln o ranco. arg, �,_ 00 uspensonos e se a para omens

1
C· I' h I 1 48 6$4 tina, largo 1,40 metro 6$500 Lig s d B h h

« Organza 11'S", fíníssíma, mt. 9$500 retune mero In o em cores, Ilrg., 00
P d

a e orrac a para sen oras
... 1 •

1 2 O 8$8 ano renda o em cores para cor- G' h
" patou (Pechincha) mt. 15$000 Cretone melO inho em cores, largo

.

,O 00 rampm os, caixa de 12 duzias
" to M

.

d 1 t 18$ tina, largo 1,40, metro 7$500 FI'ta m t
.

E m:::l's uma grande qU3ntid.ad.e OfIm peça e O m . 000
P

e rIca
� C

.. .

d � t d ano para cópa, metro 2$500 Po to d d' I
de retalhos a preços barallsslmos amOraIS mercenza a, enles a a, r u escova e OIS ugares

peça de 10 jardas 27$00() Fustão mercerisado em cores, mt. 4$800 Camisa de Física para homens

ARTIGOS DE INVERNO _
Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homem

P ustão Pelucia em todas ... s cores mt. 3$õoo 1.50 x J ,40 25$000 Tricoline lisa, metrl' 4$800 Camisa de manga comprida para

elucia lisa, mt. 2$300 Toalhas Higienicas, dz. 7$500 Brins a começar de 2$000 homem

Cachá, 2$500, 3$500, e 4$000 Tonlhl1s de rosto, de 1$4, ! $8, Brim azul marinho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homens

d Para Quimono, 2$\ e 3$ 4$500' PERFUMARIAS Camisas Socf'ga Leão, para meninos
Pelucia estampa a

4$000 Toalha!> de banho, legitimas alagoarlas b$500 Leite de Colonia 5$800 Camisae; para homens. li começar de
cores firmes mt. "'5$ Leite de Rosas 6$ C h

Casimiras Angorá para vestidos e Jogos rendados para quarto, 7 peças () 000 000 uecas ,para omens a começar de

Costumes, mt. 15$000 Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens a

Casimiras Xadrez, para Vestidos e
1$

Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Aristoiino 3$300 começar de 39$000
1 000 firmes 32$000 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200 Ternos de Brim para homens a

Costumes, mt. . 1 $ p t GEl 1 2<1t d
Casimiras lisas para VestIdos e Cos Colchas para casal, rec ame 15 000 as a pssy e uca o '111500 começar e 44$000

tumes, mt.
' 15$000 Colchas fustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barb'l 5$500 Pasta de couro para colegiaes a

Casimiras para Casacos, a COID�çar 15$000 Colchas mercerizadas para casal 22$000 I' Talco Malvli 2$900 e 4$000 começar de
Ih nças Colchas de veludo para ca�al 27$000 Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de física rara meninos

cadsa�u$�to0: de ma a para crIei
6$500 C(llchas meio linho para casal 28$000 i Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, cx. de 12 duz.

e .

s 13dtuoo ( Olchas meio linho para R0lteiro 19$500 I Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Terninhos de malha para criança ii'

. d malh3 para Moças 12$000 Colchas brancas, para solteiro 12$000 Hve t:l Gessy 1$500 Sombrinhas modernas em gorgu-

C6Saqu�n�os r et do� para Moças 15$00(J Colchas fustâ, para solteiro 12$000 Sabonete Palmolive, Realce, Col- rão chamalote
Casaqu�nh

os �s adad�us para Moças 17$000 Colchas fustão mercerisadas para gate, Godiva e Cheramy l$coo Escova para roupas
Casaqulll os or

ens a começar de \0$000 �olteir(l 15$00(\ Roug� Adoração 2$000 BoinRs de pura lã

��n�;:�:: �a:��om ra 'homens 22$000 Colch'18 brancas para Casal 16$000 Rouge Realce, com pluma 1$700 Carapuças para chapéos

E �iihares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
Prefira a OASA ORIENTAL e o lucro será vosso:

Vendas só a dinheiro, - Rua Conselheiro �lafra, 15 - 'Florianópolis

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

10$000
13$500
2$000
14$,)00
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$800
3$400

'/'

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agasalhos de

Manteaux-Boléros-Capas
Modelos de alta elegância e distincão

.'

Inverno

Uma fortuna para os pobres de saude I

Gabardines-Sobretudos
para senhoras, homens e crian<as

Grande stock-Mínimos preços
Casaquinhos de crian<as. Novidades

pelos menores preços da praça

RECEBEU
IIA MODELAR'1

SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NO COMÉRCIO AR-
111AZENADOR DE FLORIA-

NóPOLIS

IMPOSTO SINDICAL

10 tesoureiro
-------

Empregado de
escritório

Precisa-se de um empre
gado que tenha conhecimen
tos para auxiliar de escritó
rio de representações comer

ciais. Informações na gerên
cia do ESTADO. . 15vsA

Resfriados
dasCriançasFriccione este agradável unguento

no pescoço e peito. Evita perturbar
o estomago com medicação interna.
Proporciona allivio mais rapido
porque combate o resfriado de duas

"..... maneiras directas.
-�'

Sindicato dos Condu
tores de Veiculos
Rodoviários de
Florianópolis

Qnando
a

a Inglaterra já era povo,
Alemanha ainda era tribo

o empobrecimento do sangue que é con

dição muito séria. As poderosas vitaminas
e o cálcio da EMULSÃO DE SCOTT - do
mais puro óleo de fígado de bacalhau -

revitalizam o organismo e enrriquecem o sangue!
Em qualquer época, não há substitutos para a

EMU lSÃO rk S�OTr

DeclaraçãoI o abaixo firmado comunica ao Comércio desta praça
'e do País. e aos seus amigos, que se retirou, por sua

llivre vontade e na melhor harmonia, da firma MELLO

I & PEREIRA, da qual era sócio. Comunica, também, que
se estabeleceu nesta praça, à rua Conselheiro Mafra
n.> 2 �, com casa de Fazendas, Armarinhos e Perfuma
rias, onde espera merecer a continuidade de suas ordensvs-Lf e a confiança, que sempre lhe dispensaram.

Florianópolis, de Maio de 1942.
AGENOR VERíSSIMO PEREIRA

5 v.-4

Londres, (Por John Clive, de B,
I N. S.) - No espaço de 25 anos,

De ordem da Diretoria levo ao ,quantos transcorreram
_ entl:"e as

. 'duas grandes guerras, tao hgadasconhecimento dos srs, e,mpre�ad�- entre si em suas causas e objetos,
res e empregados que este Síndí- os povos britânicos e alemão mos

cato efetuará, durante o corrente traram muito dos requisitos funda
mês até o dia 31 a cobrança do mentais de sua psicologia.

, ,.' Desde cerca de um século, e par-
Imposto Sindical correspondente ticularrnente após a época bismar-
ao ano de 1942, de acôrdo com o kcana, a élite intelectual tedesca
rlecreto n. 1.402 de 5 de julho de vem criando o que se convencionou

'1939.' denominar, n.a Iinguaguem política,
o pangerrnamsmo.Florianópolis, 4 de maio de 1942. A Alemanha 'foi embriagada pelo

Frederico Manoel da Silva FO. delírio de grandeza, que lhe trouxe
o resultado feliz de três guerras
quase sucessivas, e êsse delírio foi
tanto maior quando passou a ser
acalentado por outros povos, em
decorrência de seus sucessos mili
tares.
Houve, na história recente da

Europa, verdadeira cruzada de elo
gios às capacidades germânicas,
realmente consideráveis nas indús
trias, no comércio, nos meios de
comunicações, na agricultura, etc.
Tais progressos não foram, aliás
adquiridos pelos méritos exclusi vos
da Alemanha e para êles colabora
ram quase todos os grandes povos
da Europa e da América,
De nossa parte, não obstante os

queixumes do Reich, manifestos es

pecialmente por ocasião do desen
cadeamento da guerra. de 1914 a .'

1918 (queixumes que se resumiam
na firmação graciosa de que nós,
ingleses, por inveja da expansão co
mercial alemã, fomos os promotores
da guerra), tudo que esteve ao nos
so alcance fizemos para auxiliar a

grandeza econômica da Alemanha.
Aliás, toda a colaboração que
prestámos ao Reich foi reconheci
da por muitos alemães e, entre eles,
o seu próprio embaixador, em Lon
dres, o príncipe Licknowkii, que
considerou inexatas as afirmações
de seu próprio govêrno, quando
nos verberava de procurar, pela
guerra, destruir a potência econô
mica da Alemanha, então nossa, ri
val em muitos domínios do comér,
cio mundial.
Não somente nossa boa vontade

para com a Alemanha foi plena
mente evidenciada no domínio (h

De ordem do sr. Presiden- concorrência reciproca aos merca

te, levo ao conhecimento dos externos, como fomos além em
nossas relações com o Reich com

dos srs. Motoristas esprega- especialidade a, patir do último
dos o aos srs. em}lregadores quartel do seculo passado.
que este Sindicato está co- Quantos conhecem as diretivas de
brando o Imposto Sindical nossa politica exterior, sabem que

chegámos ao extremo dos limites
durante o mas corrente para, estabelecer boas relações com

(maio), de acordo com as a Alemanha,
leis vigentes.

' Chegámos assim a permitir que o

MODESTO GALVÃO Império do Kaiser construisse, di
ante de nossos olhos, uma forte ma-

secretário rinha de guerra, que só poderia ser
9va,6 �rigida contra nós, porquanto, a ..

edificá-la, o Reich não visava a

França, visto como, nessa ocasião,
estava certo de que a esmagaria a

penas com os meios de seu formi
dável exército.
Fizemos, nós, ingleses, em várias

oportunidades, um autêntico "tour
de-force" para a.comodar os interes
ses simultâneos anglo-alemães, es·

Iorços que culminaram nas célebres
conferências do Lord Haldane, cm

Berlim, destinadas à redução recí
proca dos armamentos navais.
Finalmente, em 1914 e 1919, a, Ale

manha, que não quebrara sua :U'

rogância e orgulho, nos obrigou a

tomar das armas, não somente para
defender nosso patrimônio históri
co, ameaçado, como, também, as li
berdades da Europa, de que o sis
tema nazist.a, prosseguindo a mes
ma marcha do regime impcrial, é
inimigo categórico.
A despeito de tudo que se nos in

roga (e só o fazem aqueles que nos
desconhecem), somos um povo que

Isabe cultivar a lealdade, somos po
vo que não ilude ninguem, e, com i
jactância, podemos dizer, e fazê-lo I
com verdade, que sabemos zelar,
cultivar e manter nosso brio e or

gulho nacional.
Sabemos que os alemães, nação

inteligente, é também orgulhosa;
mas essa qualidade é apenas super
ficial. Entre o orgulho tedesco c o
nosso orgulho inglês há um abismo
de diferença. Eles, a despeito da a

firmação de sua superioridade, não
acreditam realmente que sejam su

periores a outrem, e blasonam por
que não podem suportar, com a in
veja, que os caracteriza, os valores
de outras nações. Nós, britânicos,
não costumamos alardear o nosso

orgulho, por isso que sabemos pos
sui-lo. Quando os alemães eram

apenas uma dúzia de tribos, c
mais tarde, grupos dispersos, cuja
união foi feita a ferro e fogo pela
Prússia, a Inglaterra já era nação,
a, Inglaterra já era entidade hisló
rica respeitada pela prática no so
lo metropolitano e influência na

Europa, de seus imorredouros ins
titutos de liberalismo político e

salvaguarda das prerrogativas in ..

dividuais.
Durante mais de um século os

alemães não procuraram aprender
os rudimentos da cartilha européia
e permaneceram à margem de to
das as convulsões revolucíonàrms
que estremeceram, abalaram e der
ruiram a velha estrutura medieval
da Europa, Enquanto isso, e não
obstante o fulgor da revolução
francesa, nós, ingleses, podemos di
zer, com justificado orgulho, que
fornecemos o material ideológico
que contribuiu à fogueira do
grande acontecimento de 1789. i)
Reich alemão não possuía, no sé
culo XVIII, nenhum si,nifiea,do po-

Proteção contra fogo e ronbo
Cofres encourciçcdos. Portas fortes
Caixas, Arquivos, Armários de aço, da

fábrica «Nascimento» S_ Paulo
Representante para Santa Catarina:

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

Elegante Novidade 1
O «Salão OXFORD)

Acaba de instalar moderníssimo apar�lho para
ondulações permanentes, tipo WELLA, de luxo, e dis
põe de ótimo cabeleireiro para atender suas clientes.
329 v.5-- 6

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

SÊLOS
Vende-se, Dor um preço de

o câeíão, uma primorosa co

leção universal, com 27000
f'xemplares diferentes, a V8-

Iíada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

Felipe Schmidt, n.v 5, Caixa
Postal, 66. - Ftortanópolís

30v.--29

nma salaAlnga-se
grande e confortável para
na PENSÃO SUIÇA,
Esteves Junior, 135,

casal,
à rua
V 11

lítico na Europa, mas nós, britâni
cos, eramos já louvados por Vol
taire.
São essas as cliferênças, para ro

car nesse grave assunto apenas -Ie
íórrna superficial, que nos trazem,
nesta guerra que sustentamos e

venceremos, o apôio irrestrito de
todos os homens que se respeitam,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são : AVISO AO POVO CATARINENSE I; encontradas nos balcões da ; Linha direta Porto Alegr�-Florilnópoli.• •
• Casa SaNI • BOS•• Empresa Jaeger & Irmão
!. A la _ I Saídas de FlorianópOlis às terças e sábados

• b • Saídas de Porto Alegre para Florianopolis
D'"

II

t
.

ld d às quartas e sábados.• ianamen e rece emos novr a es -
• _ Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 : I Allanla am FlorlanoDoUs: MARIO MOURA

:••••••••••••_••••••_•••••••••••••••: • P_RAÇA 1r> DE NOVEMBRO
4"""_-"4...0 IIO!IiS,""",_..ç.""".. !I>'1............"""'�".;•.•'11121111&__2

r�o ESTADO�
DURIO :nSPUTDrO
Redaçio e Oftcln.aa 1 Rua

Joio P1D.to L 13

�tLl�-Cx.�m
-

�ATURA8
1... Captt.ah

ADe •••• ••••••• RISOGI
Semestre •••_.. B5$OOI
TrtmefÂJ."e • • •••• 15$008
Hêa •• •••••••••.• I$0OI

No lDterlor.
}loo .••••••••••• IS$OOO
Semestre .•••••• lO$0OI
Trlmesá'e .. •• • • I0$00O

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo Rio pu
blicados, nAo serão de'VUlvidos

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

Esteves Junto r. 48.
------

S a no uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS,CALeIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
OI Pálidos. Depeuperldol,
Esgotedol, Anêmicos, Mã.s
que criem Megroa, Criança,
r.quíticllf, receberão I tcni-
ficação g.,.1 do olgani,mo

com o

SangUp. nolLlc. D,N S.P. n: 199, da 1921

Ui .""1,4.-

Clube dos Caçadores
de Florianópolis

De ordem do sr. Presiden
'te, tenho o prazer de anun

ciar, para quarta· feira vin
doira (dia 27), uma sessão
extraordinária, afim de tra
tar de uma excursão a Bom
Retiro. Ficam, portanto, con
vidados todos os srs. sócios.

Fpolis., 22 - 5-42
José Valle Pereira. secretário

4vs-3

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeitos e mo'
dernos de ímnúía com
pensada, de canela.

de pinho. etc.

Rua João Pinto, 34

30v· 11

Farmácia N'. senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a pn-fer ên
cia e comunica que fechou
a farmàcia, deixando encar

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

Farmácia Esperança, no Edi·
Iícío do Mercado.
245 30v.-18

NÃO SEI COMO POSSO
TRABALHAR, SENTINDO
ME TÃO MAL! DEVE SER
tr'lf1J fJGADO! /'

o cansaço, indisposição, mal estar, que tanto
perturbam aos que trabalham, são muitas ve

zes, resultado do mau funcionamento do Fí
gado. Em casos tais ha um remédio cuja efici
ência é mundialmente conhecida: as Pilulas
de Vida do Dr. Ross, que descongestionom

o Fígado e garantem o bom funcio.
namento de todo o aparelho digestivo..

SI E ESTE SEU
CASO, POR QUE NÃO
EXPERIMENTA AS
PILULA5 DE VIDA?

PILULas O ROSSDE VIDI DO R.

....

....

• Snr. ALCIDES MODESTO SOUZA, sócio da firma Alcides Modesto &

• Cia. - Remanso

., Snr. RODOLPHO VALDETARO - Vila Velha
Snr. D. SABOIA, Rua Alfandega, 80-4° andar• Snr. SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, Av. Copacabana, 1391

• Snr , SEBASTIÃO PACHECO, corretor da Cia. de Seguros Metrópole,
• Rua 13 de Maio, 905 - Coritiba
• Snr. DEMETRIO MALOSSI, industrial, fábrica de Calçados-Brusque
• 3 - Snr. DR. SEBASTIÃO CAMPISTA CESAR, advogado-Carmo

do Rio Claro
• 4-Snr. DR. PAULO MACHADO DE CARVALHO, advogado,
• Presidente da Rádio Record
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baía
Espírito Santo
Cap. Federal
Cap. Federal

Snr-

fimortizados com 10 contos:
84 títulos no valor de 840 contos

Amortizado com 5 contos (Premio Unico)
Chafti Sabbak, sócio da firma Sabbak & Ciso - S. Luiz

Até Março p/passado [à foram amortizados 98.550 contos de réis.
Solicitai a relação completa dos tuulos amortizados, na Séde Social ou ao

Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Flortaüópolis, Hua Felippe Schmidt
(Edifício Amélia Neto) da

Sul América Capitalização
o próximo sorteio de amortizução será realizado em 30 de Maio

de 1942, às l4 horas

l-Este título faz parte da Roda ABA a ABZ e foi emitido em 12/35; este
já teve mais dois títulos de 100 contos amortizados, em 2/38 e 7/39.

2-Esta portadora já teve outro título amortizado em 9/41.
3-Este portador já teve outro título amortizado em 9/41.
4-Este título faz parte da Roda ZPA a ZPZ e foi emitido em 4/40.

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

Companhia • Aliança �a. Bai�
Fundàda em 1870 Side: BAIA

Seguros Terrestres e Maríüm09

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

Diretores:
Dr. Pamphilo 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 Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

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

Ca�. postal IQ- TeleohontI083-1!.nd. tu. cALLlANCA,»

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. ltajaí, IBlumenau e Laqes.
!-----

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Perfeicão I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1[1
i'
I"
,

. 1

I ,
!'

li
1'1I,

II:

I.i

tj.� �O: ESTADO 26 de Maio de 1942
m _...,.....,."dtr:�"1I..,.m

MAIS REFORÇOS CANADENSES
EM UM PORTO DA GRÃ�BRETANHA, 26 (UNITED) .. CHEGOU A ÊSTE PORTO OUTRO CONTINGENTE
DE FôRÇAS AÉREAS E DE ARTILHARIA .CANADENSES. O COMBOIO ATRAVESSOU .0 .ATLÂNTICO ·SEM

INCIDENTES.

IEcos e Notícias I
o almirante Aristides Gui

lhen, ministro da Marinha, em

aviso datado de 21 do corrente,
dissolveu a tlotilha de navios
mineiros, incorporando-os, entre
tanto, à Divisão de Cruzadores.
Os seis navios mineiros deno

minados «Carioca», "Cananéia",
«Cabedêlo», "Camocim", «Cara
velas') e "Carnacuã" são, hoje,
unidades auxiliares da Divisão
de Cruzadores e sob o comando
geral do almirante Jorge Dcds
worth, comandante da Divisão.

*
Constituiu acontecimento iné-

dito, na Capital da República,
o grande destile efetuado no

dia 21 do corrente, em que to
maram parte todas as enfer
meiras voluntárias da Cruz Ver
melha e da Escola Ana Néri.

Esse desfile verificou-se exata
mente no dia em que se lembra
va a passagem de mais um ani
versário do falecimento de Ana
Néri, cujo nome, neste momen

to, tem alta significação histô
rica.

*
O general Francisco José da

Silva fez, no dia 20 do corren

te, demorada visita à Fábrica
Nacional de Paraquedas «Swi
tlik», situada na estrada Vicen
te de Carvalho, tendo percor
rida, em companhia de seu aju-'
dante de ordens, todas as de
pendências e instalações moder
nas da fábrica.

Foi baixado decreto fixando o

horário para os bancários. Será o

seguinte: 11,30 t\s 17,30, com in
tervalo de 30 minutos para descan
so. Aos sábados começará o ser

viço às 9 horas e terminará às 12.

Ser!' plantações de eucaliptos
não será fácil obter carvão vege
tal abundante e barato, em nosso

país. O eucalipto é justamente a

madeira mais indicada para o for
necimenio de carvão.
Afim de atender a grande pro

cura de interessados no assunto, o

Serviço de Informações Agrícolas,
elo Ministér-io da Agricultura está
distribuindo instruções mimeogra
fadas sôbre "como fabricar carvão
vegetal", trahaU{o êsse que póde
ser obtido gratuitamente, desde
que seja solicitado, pessoalmente
ou pelo correio.

Diversos profesosres de colégios
particulares, vendo-se ameaçados
nos seus direitos, dirigiram-se ao

Departamento Nacíonaí de Ensino.
Sabe-se hoje que a reforma se fez
nnicamcnto no ensino sem atingir
a questão econômica dos professo
res, que continua regida pelas leis
trabalhistas, em virtude elo quê, é
vedado aos estabelecimentos de en

sino particular diminuir venciruen
tos, dispensar ou inferiorizar pro
fessores, sob pena de incorrerem
nas sanções da lei.

,TOSSE,� BRONcHlteS?, • • I.. •

.rLlM1N�.f FOPTAUCE!

Cabelos brancos 1
MARAVILHOSA!

LOÇÃO

I

A !,�V!o�!de�!!�êr.�!�e�al�oit�P.! Vida SocialIneendíada a tradícíonal Favela (lo R. de Janeiro. O Iogo foi
ateado em dez focos diferentes, soh a orientação dos soldados
(lo corpo de bmhelros (lo Distrito Federal. O Ineêndío foi de anrversértos s
efeito extraordíuárío. A população da Fuvela foi transferida
para um haírro da eídade.

Fazem anos hoje:
Rio, 25 (A. N.) - O juiz Mário Pinheiros, julgando a ação I sra. Engênia Alves Costa;

movida pelo sr. Renato Alencar contra o Casino da Urca, a-j
sra. Nelsina Pereira;

fim-de obter indenização por ter descoberto o truque empre- srita. professora Zita Moritz;
gado para iludir o público, com o burro "Canário", visto não srita. Maria de Lurdes Luz
ter sido pago o prêmio que o Casino anunciava, decidiu não Medeiros;
tomar conhecimento do caso, pois a justiça não póde perder sr. Antônio Sbissa, alto tun-

tempo com questões dessa natureza. cionário do D.R.C.T.;
sr. Heitor Bittencourt da

Silveira, funcionário do Bc. do
Brasil;

sr. Afonso Liberato;
sr. Antônio Rodrigues;
sr. Júlio José Floriano;
menino Nilton, filho do sr.

Andiro Vaz;
o jovem Silvio Brasil da Sil

va, funcionário dos Correios te

legrafas;
o menino José Walter Brasil

da Silva.

�E SÓLIDA PARA U�A
EXISTÊNCIA SADIA

I>

,

e a dezenas de estabelecimentos
Visitas: de ensino.
Acha-se nesta capital e deu- No ensino da geografia, é de

nos ontem o prazer de sua visi- grande utilidade o emprego de
ta o sr. prof. Antônio M. Fran- mapas em relevo. Tão banal é
ça, competente fazedor de ma- êsse conceito metodológico, que
pas em alto relevo, dos quais, i não perderemos tempo a pro
conforme vimos a respectiva vá-lo. Por isso, são de grande
documentação, já forneceu exem- utilidade os trabalhos do prof.
pIares a repartições públicas França, os quais são preparados
federais, estaduais e municipais de massa lavável e inquebrável.

..,�..\;;;;""
Senle dÔloes nos

RIl\JS E t:AI\JSfltO?
Verifique estes sintomas!
• Aos rins cabe a tarefa de eli
minar as impurezas do organismo .

Com os anos ela se torna mais
árdua e nem sempre mantém plena
eficiência. Dôres nas costas, dôres
reumáticas nos músculos e juntas, uri�
na turva, escaldante, escassa, pés in
chados, olhos empapuçados - podem
indicar uricemia, envenenamento
do organismo pelo ácido úrico.
Para isto, tome as P Il ulas de
Foster. Ajude a remover o exces

so de ácido úrico prevenindo-se
de graves enfermidades e conser

vando o prazer de viver.

Pihdas de rOSTiR

o burro ··Canário··
Para os Rins e a Bexiga
Preferidas porque são:

• Diuréricas e balsâmicas- pielires. uretrires e cistites.
desinjetam e atrvarn os rins. tJ Fáceis de tomar. In-
• Combatem o ácido úri- sisra nas legitimas Píl»-
co e manifestações. lasJ� Foster (invélu-,
• Indicadas também para cro vermelho).

'---'-'--' ----------------_._------

Peças üonuinas FORD
Só , , II

com os cencessionanes:
Tuffi Amin & Irmão

Cons. Mafra, 54-Caixa postal, 1'11-Fone 1665

Diversões \

7êm RECEIO de SfJIl/IIÁ,f

Faz anos hoje o sr. Dorival
da Silva Lino, telegrafista da
Estação de Joinville.

Vida Esportiva
Realizou-se ontem, com nume

rosa assistência, no "Parque
Salim", no Estreito, o anunciado
"concurso de amadores". Toma
r'arn parte 2 conjuntos, sendo
um desta capital e outro daquela
localidade, saindo vencedores

o
'

em 1. lugar, Roberto M. Silva,
em segundo, a dupla de Onor
& Vadico, e. em terceiro, o
cantor de "jazz" Brasil.

No tempo de Mona Lisa as pes
sôas receiavam sorrir porque

poucas tinham bons dentes. Mas
quem usa Kolynos tem orgulho de
sorrir porque pode apresentar
dentes claros e brilhantes, que são a

mais preciosa dadiva da natureza,
Kolynos limpa os dentes melhor

e sem causal' damno-c-restauran
do rapidamente o brilho e bran
cura naturaes dos dentes.

Futeból
Ante ontem (domingo), reali

zou-se em S. José o encontro
amistoso entre as equipes prin
cipais e secundárias do «Nacio
nah e do «Palmeira).
Ambas as partidas foram ven

cidas pelo <Nacional> com os

scores respectivos de 3x2 (se
cundárias) e 5xl (princiais)

O quadro vencedor era for
mado por: João; Cid e Godinho;
Orlando, Carlos e Turíbio; Bebi
ta, Mário, Neném e Aucí,
Marcaram os tentos: Mário,

Neném, Ami, Carlos e BRga.

Aluga-se uma sala

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. José Dryll e srita.
Bogdana Angulska.
Noivados:
Com a gentilíssima srita, Van

da, filha do nosso prezado con

terrâneo sr. Agapito lcônomos,
contratou casamento o sr. Am
leto Cerri.

Nascimentos:
Pelo nascimento de um me

nino que na pia batismal rece

berá o nome Manoel, acha-se
em Festas o lar do sr. Edgar R.
de Sousa.

grande e confortável para casal
na PENSÃO SUIÇA, à fl:l�
Esteves Junior, 135. V 11

Cabelos brancos �
MARAVILHOSA!

LOÇÃO

Use Kolynos e lenha o bello
812

sorriso da epoca!

É mIA DOENÇAMUITO PERIGOSA
PAR� A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA
-

Caspa �
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI.

Outra violação! DECLARA-SE
para os devidos fins que a ho
menagem prestada pelo Tiro de
Guerra 40, no dia 24 do cor

rente, na Praça 15 do Novem
bro, nesta Capital, não foi ao

14° Batalhão de Caçadores, mas

aos Heróis Catarinenses tomba
dos na Guerra do Paraguái, me
diante autorização e programa
aprovado pelo Sr. Comandante
do '14° Batalhão de Caçadores,
que se fez representar nas sole
nidades pelo Sr. 1° Tenente Hé
sio de Melo e Alvim, e a quem
o referido Tiro está subordinado
para efeito de disciplina, admi
nistração e instrução.
Florianópolis, 25 de Maio de 42

Fernando Campos de Faria
Presidente

Cartazes do dia
-

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

Londres, 26 (Reuters)' - No
tícias recebidas aquí infor
mam que as autoridades na
zistas da Polônia. decretaram
que todos os membros não
germânicos de 18 a 60 anos,
em todo o país, com excepção
dos judeus e dos ciganos, estão
conscritos para os serviços de
"reconstrução". O fato é con
siderado pelos poloneses como
"uma conscrição militar ca

muflada, representando uma

violação ao flagrante do direi
to internacional".

Corações humanos
Com Margaret SuJlavan e

Charles Boyer
Complemento Nacional (D.F.B.)
Na Terra dos Pagodes (Viag.

Colorido)
Preço 3$000 e 2$000

Livre de Censura

COMBOIO
Com Clive Brook e Judy

Campbell
Coração de soldado
Com Mari-Tere (A Shirley

Temple Espanhola)

ACiAPITO ICOMOMOS e

FAMluA
participam às pessoas
de suas relações e aos
parentes qU8 com sua
filha WANDA contratou

casamento o sr.
ANLETO CERRI

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços 1$500 e 1$100Preços: 2$000, 1$500 e 1$000

Imp. até 14 anos Livre de Censura

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

I VAC:R;íN;;6n�ULU'��������

WANDA e ANLETO
apresentem-se noivos

Fpolis., 23-5-"2

De WETZEL & CIA.-JOI:\fVILLE Marca registrada
TORNAA ROUPA BRANQUISSIMA

o Sahão

FOI EXTINTA
Por decreto recente, foi extin

ta a Sub-Jnspectoria do Porto
de Florianópolis.

Os funcionários receberam ins
truções para aguardarem ordem
de remoção para outro Estado.
Também' foi extinta a repar

tição idêntica do porto de S.
Francisco.

Fugiu da Praça Getúlio Var
gas, da casa do sr, Jacó Salum,
uma cachorrinha lulú, toda bran
ca (com uma pequena infecção
nos quartos traseiros) e que aten
de pelo nome de "Bijú". Será
gratificada a pessoa que a entre

gar na loj a "Jorge Salum" , à
rua Conselheiro Mafra - 44.
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