
Tomariam os aliados represália contra a Itália?LONDRES,29 (U. P.) .. AS RECENTES INFORMAÇÕES SOBRE AS PRóXIMAS OPERAÇÕES DE GUERRA DOS ALIADOS CONTRA A ITÁLIA COIN
CIDEM COM A CHEGADA A ESTA CAPITAL DE PERITOS DOS ESTADOS UNIDOS EM TANQUES E AVIõES, A·FIM·DE COORDENAR OS ES
FORÇOS ANGLO.NORTE.AMERICANOS PARA A ABERTURA DE SEGUNDA FRENTE CONTRA O "EIXO" TOTALITÁRIO. AO QUE SE DIZ, OS ALIA
DOS INICIA�ÃO REPRESÁLIAS CONTRA A ITÁLIA, SE O SR. MUSSOLINI TENTAR APOSSAR·SE DA CóRSEGA, SAVOIA E NICE� PELA FÔR
ÇA. ASSINALA·SE QUE A ITÁLIA SERIA MUITO VULNERÁVEL AOS PODEROSOS ATAQUES AÉREOS E NAVAIS, SE OS ALIADOS EMPREGAS-

SEM UM EXÉRCITO DE 500 MIL HOMENS PARA CONSEGUIR O QUE DESEJAM.
Pris ioneiros do eixo
na Africa do Sul
Durban, 29 (U. P.) - Pro

cedentes de Madagáscar, che
.garam à África do Sul 140 pri
sioneiros alemães e italianos,
juntamente com um grupo de
franceses-senegaleses.

Os alemães e italianos, que
alegam ser marinheiros msr
cantes que afundaram os seus
navios em Diego Suarez, du
rante os ataques britânicos,
procuraram refúgio nas costas
de Madagáscar, mas foram de
tidos. Apesar das suas declara
ções, suspeita-se que não se

trata de marinheiros, mas .Ie
técnicos que faziam propagan
da do "eixo", na ilha.
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o TORP[O[AM[NTO DO "COMANOANT[ liRA"Caspa 1
LHOSA!

Outro «as» abatido

LOÇÃO �IARAVI-

Zurique, 29 (R.) - A agên
cia oficial alemã D. N. B. anun
ciou hoje em Berlim a morte
de outro "ás" das fôrças aé
reas germânicas, o capitão Ro
bert George, barão de Mala
pert, mais conhecido como ba
rão de Neufville, portador das
insígnias da "Cruz de Feno"
do gráu de cavalheiro. O co
nhecido "ás" pereceu em com
bate na frente russa, quando
comandava um esquadrão de
bombardeio.
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Comunicamos ao comércio e ao púbiico que, em virtude
do üeerete-Iel n. 4.328, de 23 de Maio corrente, a per
tir de segunda-feira, 1.0 de Junho p. f., êste Banco ade-
tará o seguinte horário para os seus serviços externos:

Das 12,30 às 15,30 horas
AOS SÁBADOS: -. Das 9,30 às 11 horas.

AVISO

Rio, :\1aio - !:-'U.l \.n..t'J"::U- uc;:;,t:l1YU.lVellUO

ela Amorim Parga) - Mais um navio las vidas ele brasileiros que se perdem, clências vêm sendo tomadas no sentido tripulação compõe-se de 48 homens, sob

brasileiro acaba ele ser vítima ela .msia pelos meios ele transporte por onde c, de elar maior repressão àqueles que ma-
'

as orelens elo comandante Severino Sotero

ele destruição do nazismo. Mais uma vez coam nossas mercadorras que diminuem, nifestam pendores quín ta-colurristas, CODi ele Oltve ira. Viajava com carga geral para
o nazismo vem demonstrar que nenhum servem contudo para demonstrar que, tudo não se póde negar que existe aínda os Estados Unidos e foi torpedeado na

país póde viver em paz, que sua sede ele mais elo que nunca, elevemos estar atentos um grande número que, mais inteligentes noite de 18 do corrente, a 200 milhas do

sangue não tem limites e que se não se e prevenidos contra qualquer eventuatí- fingem-se de democratas de última hor� Cabo de São Roque, no Rio Grande do

lhe opuser um dique intransponível, au- elade e principalmente contra as maquina- para melhor servir os interesses de seus Norte. Saíra no dia 17 do porto de Recif

xll iando de toelas as formas possíveis os ções quinta-colunistas, em grande parte I amos. Inclusive muitos utilizarão os tor- em viagem eliréta para os Estados Uni

países que contra êle lutam; que, se não causaeloras dos fatos que se vêm repetín- pedeamentos de que estão sendo alvo os dos.

fór derrotado dentr do mais curto lapso

I
do com inusitada frequência. navios brasileiros, para criticar as atitu- A referida unidade levava como imc

de tempo possível, procurará, por todo, É indubitável a ajuda quínta-coluntsr '. �es ass.umidas pelo nosso govêrno. A êsses diato Oswaldo Rockert comissário Au
os meios ao seu alcance, envolver todos desde os estrangeiros espiões, até o;

..

ca-I
e preciso desde logo desmascarar.

gusto Fonseca, 20 piloto' Roberto Rezende,
os países que ainda estão afastados da muflados" camisas-verdes � ainda aqueles O navio, que agora foi a.lvo �os torpe' conferente Urbano Varela, 10 rádio-tele
guerra e ensanguentar todos os povos. que se opõem a que o pais adote as me- dos submarmos, bem próximo as nossas grafista Henrique Silva, e 20 Leopoldo
Utilizando os métodos mais ignominio- didas mais que necessárias no momento costas, é o "Comandante Lira", cuja foto- Zytlmewicz.

sos, jamais concebidos, em qualquer época atual. 11:stes for-necem os dados necessá- grafia ilustra a presente reportagem, jun-
e por qualquer doutrina política, os nazi- rios para os submarinos agirem, propor- tamente com a ele seu comandante, per- Mas, desta vez, os nazistas não atingi
nipo-fascistas se lançam contra qualquer cíoriando-lhes indicações precíosissímas, tence à frota do Lóide Brasileiro e

Cha-j
ram os seus fins, completamente. Nosso

país. Fátos como o que acaba de ocozrer, facilitando a localização elos nossos na- mava-se antigamente "Southland", deslo- barco, mesmo torpedeado, foi conduzido
embora sejam motivos para tristezas, lle· vios. Se é evrdade que inúmeras proví- cando 5,092 toneladas, é movido a óleo, a um porto da costa brasileira.

Dr. João de t:.raujo
e"'p� �ja!i ... [H • m do enç- s
t' o ner- ções rlt' olhos.

I ouvido- nur!z, g arg s nta.
avisa aos seus clt- ntes
que reiniciou sua clínica,
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às 12
À tarde: c) às 6

Será mantida a Missão Naval
Norte-Americana

Washington, 29 (A. P.) - O
Brasil e os Estados-Unidos as ..

sinaram novo acôrdo, estabele
cendo a manutenção da Missão
Naval NorteAmericana no Bra
sil. O acôrdo de hoje substitue
o anterior, datado de 1936, e

vigorará pelo período de 4 anos,
com cláusula declarando que
'poderá ser prorrogado, se o go
vêrno brasileiro o desejar.

BANCO DO BRASIL S.A. I Alemães recolhidos à
ilha das Flores

Rio, 29 ("Estado") - Che
garam a esta capital 30 tripu-
lantes do transatlântico alemão
"Montevidéu", incorporado à
nossa marinha mercante, e que
se encontravam retidos em

Pôrto Alegre. Os súditos ger
mânicos foram remetidos para
a Ilha das Flores.

distribui-CASA MISCELANEA,
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas c Discos. - Rua Traja
no, 12. Agência de Florianópolis

Campanha contra os submarinos!
Washington, 29 (R.) - Referindo-se às atividades dos

submarinos do "eixo" nas águas do Atlântico, o contra-almi
rante Andrews, comandante da zona marítima oriental afir
mou que alguns submarinos são afundados, outros afugenta
dos e o resto será perseguido não só pela marinha como tam
bém pelas embarcações particulares que foram encampadas
pela marinha.

"Recolhemos todas as embarcações existentes na costa
_ disse o contra-almirante Andrews, embarcações que dispu
nham da estabilidade suficiente para transportar canhões e

usar bombas de profundidade. Todas essas embarcações estão
agora em serviço e estão sendo equipadas para atuar de uma

fôrma ou de outra".

na A MODELAR

3 v.-l

..

�.

Um .Garibaldi. que
degenerou

Istambul,29 (R.) - O gene
ral Italo Garibaldi, que ainda
em março do ano passado subs
tituiu o marechal Graziani
nas funções de comandante
chefe das forças italianas na

Líbia, foi nomeado para o co

mando das forças expedicioná
rias fascistas que se encontram
em operações na frente russa.

Como se sabe, o referido ge
neral esteve ainda há dias em
conferência com o "fuehrer",
no quartel-general dêste.

Cabelos brancos � LOÇÃO
MARAVILHOSA!

Outro comandante dos exércitos
alemães na Africa

Cairo, 29 (R.) - O tenente
general Walther Nehring, no
vo comandante dos corpos ale
mães na Africa, sob as ordens
do marechal Rommel, é um
dos mais destacados especialis
tas germânicos sôbre defesa
anti-tanque, tendo escrito sô
bre o assunto de sua especiali
dade um livro realmente notá
vel.
Anteriormente o general

Walther Nehring comandou a
80 divisão blindada na frente
oriental, onde as tropas russas,
capturaram documentos por
êle assinados, nos quais se or
denava que não se devia fazer
prisioneiros russos.
A 23° "panzer-division" da

Líbia é comandada pelo velho
amigo do marechal Rommel,
major-general Bismarck, ex
chefe da 7a divisão de infanta
ria mecanizada. A 230 divisão
é considerada como a melhor
das duas divisões blindadas
germânicas atualmente na Lí
bia.

Dr. Nilo Venturini
dará consultas à rua

João Pinto, rt? 7 (sobra
do), até o dia 30 de
Junho. Diariamente,
das 2 às 4 horas.

lo vs.-9

Terror na
'

Albânia
Angora, 29 (R.) - Informa

ções aquí recebidas revelar.n
que foi proclamado o estado de
sítio em Tirana, capital da Al
bânia, depois do atentado rea
lizado contra a vida de Musta
fá-Krua, chefe do govêrno fan
toche albanês.
Foi proibido o agrupamento

nas ruas e, a despeito do regi
me de terror implantado pelos
italianos, a atividade dos guer
rilheiros é cada vez maior.

Satisfação pela chegada dos americanos
Londres, 29 (J:l.) - A recente chegada de mais um grande

contingente d-e fôrças norte-americanas à Irlanda do Norte
abriu novas oportunidades para a cooperação cordial entre as

autoridades inglesas e americanas e, também, entre os respecti
vos serviços e a população civíl" - declarou o chefe do govêr
no da Irlanda do Norte.

Uma moção na Câmara dos Comuns Irlandesa de satisfa
ção pela chegada das tropas norte-americanas foi recebida pe
lo sr. Andrews, em nome do govêrno.

O sr. Andrews declarou que a Irlanda do Norte e os Esta-
Atendemos com presteza serviços de dos-Unidos possuem interêsses em comum e estão ligados em

regularizações, registro de firmas, de sua determinação de conseguir a vitória final, afim de estabe-

livro s, petições, etc. lecer uma paz que não possa ser rompida por homens brutais
e demoníacos.
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ense "Tenho confiança em que um dos efeitos desta guerra se··

rgaDlza�ão uOmerCla Ua arln . rá o fortalecimento da amizade entre os povos de língua ingle-
Rua J"oa-o Pmto n. 18 _. Fone 1467 sa em todo o mundo. Assim, êles nunca fraquejarão e tornarão México, 29 H. T. M.) - A suspensão do direito de greve

ainda mais seguros aqueles ideais. sôbre os quais o progresso
foi aprovada pela Confederação Mexicana dos Trabalhadores .
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e a felicidade podem ser baseados" .

A tensão existente nesta capital póde ser aquilatada pelos

S k
movimentos de tropas em todo o país e pelas medidas tomadas

I eceram OS lu as
. contra sabotagens e ataques de surprêsa às regiões costeiras

esapar «» O LAURO DAURA MEDICINA e do México. A polícia tem ordem de prisão contra os boateiros (!

r. CIRURGIA as pessoas que possam dar pormenores sôbre os planos de
Moscou, 29 (R.) - Telegramas recebidos da fre.nte d� ba-

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade guerra do México ou os recursos bélicos do país.
talha revelam que nos ataques desfechados afim de impedir os

de Medici na. Ex estagiário do. serviço de Prcetologla Iavanços das tropas russas, os alemães exerceram pressao so-
do H .suítal Humberto I, de São Paulo. • O Instletuto A P dos "omerc·lárl·osbremaneira violenta, sendo repelidos com grandes _perdas;, ÉspeciaUsta em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento, •• U

Além disso desapareceram inteiramente dos ceus os stu-
sem operação e sem dOr'tde Varizes e HEMORROIDES. Método moderno de AVISA aos Srs. Comerciantes que a Tesouraria des-

kas" germânicos, ao mesmo tempo em que aparel�os de �0ll1- trata�el!to da GO.NORR IA .CRONI.GA, no. hom�m e na mulher, p!lr proce- ta Delegacia, estará aberta nos dias 28 e 29, das 12 às
bardeio da "Luftwaffe" são agora obrigados a deixar carr as ses elétríces..Eletrlcl�ade médica � DIatermIa - Dlatermo - Coag_ulaçao e Infra 18 horas e no sábado (dia 30) d 9 às 12 horas
bombas de uma altura de 12.100 pés, ou mais, dada a extrema Vermelho. Pelos sunérfíucs, Sondagem duodenal. Transfusao de sangue. recebím t SEM MULTA d'

as

'b
. - d

' ePardQCONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5. .

I en os, , as contrl urçces oms e

eficácia das defesas anti-aéreas soviétic�s. . " CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. _ Tel. 1663. abrIl p.passado.
. ,

Durante uma dessas investi?as alemas, uma u.l1ldade de ;'- RESIDÊNCIA: Rua João Pinto, 9. _ Tel. 160i. Florlanopolis, 27 de m.aio de 1942
tilharia russa conseguiu destruir 18 tan<!ues na.Zlstas � ..,00 Frank da Barros MonteIro. Delegado.
veículos, além de exterminar dois batalhões de ínrantarra. . ..._ .ooq

veja os preços excepcionais de

Scbretudes-ãebardínes-Ternos

No México faz-se assim

Antes de

Firmas do Interior do Estado

comprar.

•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rentado". O quisling cheque, Ema
nuel Mora vec, antigo coronel, atu
aImente ministro no govêrno do
protetorado, está já falando de ta
refas que devem ser levadas a ca
ho em conjunto pelos cheques e os
seus "parentes", os alemães. Já os
alemães na Letônia e na Lituânia
formaram, cada, um batalhão de
milícia com deveres semelhantes
aos SS. Chegaram recentemente ,I

Londres noticias da Silésia poláca
de que não só oficiais, mas' tam
bém sargentos, foram selecionados
sem se fazer o menor caso da sua

nacionalidade polaca, e enviados
para a frente russa. O fato de os
russos terem feito prisioneiros po
lacos e cheques confirma esta no

ticia, a qual acrescenta que os po
lacos que se recusam a cn trar no

INDICADOR MEDICO
2 O ESTaDO Sexta-feira. 29 de Maic de 1942
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I !r �m r![I�aO � � I[lal�Londres (Por Joseph Kalmer, de
European Correspondente, especial
para, "O Estado") - Em 9 de feve
reiro o Governo alemão fez uma

proclamação na qual dava instru
ções a, todos os oficiais "de sangue
alemão ou aparentado", que tives
sem servido nos exércitos alemão,
áustr-o-húngaro, italiano, polaco,
checoslovaco. belga, iugoslávo OH

lituano, a dirigirem-se à estação de
polícia mais próxima, an tes de 25
de fevereiro. (
Não há dúvida alguma a respeito

da veracidade desta noticia, Se fos
se apenas um boato, o correspon
dente do "Svcnska Dagbladet" em
Berlim não teria tido licença para
telegrafar para. Estocolmo.
Qual e o significado da procl-i

mação? A resposta t· que Hitler
tem precisão de oficiais. As enor
mes perdas sofridas pelo exército
alemão na Rússia têm dizimado 11:11)
SOl1ll'IÜC os soldados e sargentos,
IlJa', lambem os oficiais. O corpo de
oficiais foi sempre UIlL ponto vulne
rável no exército alemão. O Reichs
wehr - com o seu efetivo de .....
100.000 homens - tinha um núme
ro correspondente de oficiais. Mui
tos outros foram treinados em se

gredo, mas não em número sufici
ente para um exército de milhões.
Só quando Hitler subiu ao poder e
restaurou a "soberania militar" da
Alemanha, violando o Tratado de
Versailles, é que começou o treino
de um grande corpo de oficiais, na
maior escala e a toda a velocidade.
Nessa ocasião o exército queixava
se já do baixo padrão de educação
entre os cadetes recrutados das
i órças nacionais socialistas. Os pe
ritos militares de todos os países
estavam concordes que mais tarde
ou mais cedo os nazis iam sentir a
falta de oficiais para o exército.
Parece ter chegado êsse momen

to. O Estado-Maior Alemão previu
essa falta e, logo após a ocupação
da Checoslováquia e da Polônia
começou a exercer pressão sôhre
antigos oficiais dêstes países. Nos
primeiros dias da guerra, ex-ofí
ciais das classes mais antigas. que
tinham servido anteriormente no
exército áustro-húngaro, foram cha
mados ao Quartel General. Reco
mendou-se-lhes então quc se decla
rassem alemães, mesmo que tives
sem sido registados como cheques
no último censo e mesmo que tives
sem recusado o direito de serem
considerados cidadãos do Reich, de
pois da invasão nazi. Como bem se

vê, o fim em vista era apanhar ês
tcs antigos oficiais para a reserva
do exército alemão. Quem escreve
estas linhas tem conhecimento de
um caso em que um oficial cheque
foi informado de que, se não ado-
tasse a nacionalidade alemã, talvez Sindicato dos Condu- PARADA MONSTROo seu negócio sofresse com isso. Na tores de Veiculas"ida civil conhece-se pelo nome de
I t 'd

A

t Rodov.-a· r.-os de. c ran age o processo segui o a es e Nova Iorque, 28 (R.) _ Meiorespeito pelos Comandos do Exér- Floriano·pol.-scito Alemão. Agora, quando há f'al- milhão de pessoas se reunirá
ta de homens, e especialmente de De ordarn do sr, Presiden· para tomar parte em uma de-
oficiais, podemos imaginar perf'cí- te, levo ao conhecimento monstração de guerra que dutarnente que os nazis não se conteu- dali' srs. Motoristas esprega- rará desde a manhã até a noítarão com fazer chantage, mas obri- dgarão até os ex-oficiais à entrarem os o aos �rs .. em}.>regc:,dores I te, e evidenciará o que está
à fôrça no exército alemão. que este Siridâootc esta co- sendo feito pelos Estados Uni-
Na realidade, em certos territó- brando o ImposAto Sindical. dos, tanto no próprio territó- (

rios incorporados no Reich durante dur�nte o mes corrente rio como em ultra-mar paraa guerra atual, os nazis já recruta- (rncrio}, de acordo com as ser conseguida a vitória. To-ram ou chamaram para serviço tan- I' .

t Ito oficiais como soldados que, DO eis vlgen es.
_

. marão parte nessa paradapassado - e mesmo durante a guer- MODESTO G�LVAO I monstro "representantes das
ra atual - serviram nos exércitos secretário classes armadas, serviços civísnão alemães. Isto aconteceu, por 9exemplo, na Alsácia e na Lorena, no vs-B : e divisões da reserva".
Luxemburgo e nas regiões belgas de

--------------,Eupen e Malmedy. Escusado será Precisa-se

I
dizer que os nazis não tiveram n ACiAPITO ICOMOMOS e
menor hesitação em chamarem of'i- de um casal moço, sem fi-· FAM'ILIAciais do exército poláco, naturais lhos, para trabalhar na chá-da Pomerânia, Posen e Silésia. cara da {<A Floricultura», nartícínem às pessoasA caraterística mais sinistra, dês- d I

N

te novo decreto alemão está na ex- preferindo-se casal morador

I
e suas re açoes e aos

pressão "de sangue alemão ou apa- de sítio. 15vs-4 parentes que com sua
---------------------- filha WANDA contratou

/" casamento o sr.

#.� .\\ ��
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A falta de vivacidade, a msteza ou so
bretudo a indolencia que torna o trabalhador
incapaz de produzir o que se espera de11e -

e que e11e. de resto, póde dar - não é a Pre-
quica -Vicio; é peOI: é a Preguiça - Doença, a caracteris
tica da "OpUação", da qual é um dos symptomas mais
expres5ivos.

Para combater essa preguiça doentia. basta tomm
a "Neo - Necatorinc", que restitue ao enfermo a saude e
a disposição pma o trabalho.

A Neo - Necatorino é um vermifugo poderoso, acon
dicionado em capsulas roseas contendo tetrachloreto de
carhJno erJ1 soluto solido e optimamente tolerado pelo
organismo humano.

fASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SAO SEBASTIAO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudAvel

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

�I ras) e partos. Cirurgia
'

.. 1 do sistema nervoso e

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

'1 Junior 20. Telefono 1.131.

tl
� Dr. BEZERRA LEITE

I" CLÍNIC�MEDICA"

II Consultas das 5 horas
em deante.

I------ , ..

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às Doenças dos ouvidos. nariz e garganta, e

I
17 horas.

I
d" d b b 'dHESID�NCIA: ores e ca eças re el es

Al{1l:f:f.�. !�vm. 36
A••;steP. fo· pr�!o��à'.Y;�����r?�.p.da.

1·
---- ----.----� lista do Departamento de Saúde do Estado.

Consultas -das 14 às 16 horas, diariamente

Dr. Remigio Rua João Pinto - 7 (sobrado)

I CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em

� CONS�r�IORIO :
"

t<ua Felipe Schmidt-Edifl
(lO Atr12ila Neto-·Pone 1592
9 ás !::: e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av, l1ercilio Luz, 186

- Pllone: 1392 -

IISTITUTO �ti DIAGNOSTICO
CLIFjICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça) . Icom prlUlca nos hospltaís europeus
CHolca médica em geral, pediatria,
doenças do ststema nervoso, apare-

lho gentto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clfnlca com o
dr. Manoel de Abreu Oampanerlo
SAo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pllbllca, pela Uníver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Ralo X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de Iísloteranla

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

flOR!ANOPOlIS

j

exército alemão são severamente
castigados, mesmo até com a pC1la
de morte.
Seja qual fôr o êxito que oh

lenha esta esperteza alemã, PÓde
ser cousa, bastante perigosa para
o exército alemão quando os novos
oficiais e soldados aparecem nas
primeiras linhas de batalha. Na
última guerra, 21.000 polacos da
Silésia combateram sob o comando
do general Haller na França; 113
Rússia foi constituida uma Legião
Checoslovaca. Não é dificil advi,
nhar que atitude adotarão os pola
cos e os cheques obrigados a ser
vir no exército alemão, quando che
gar ao seu conhecimento que estão
combatendo ao lado dos russos um
novo exército cheque e um novo
exército polaco.

--------------------------.

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 Trajano, 55.

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

._.

- _ ... _

�:[�O'�ECATORINA
• vs·l�

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, 28 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.

mm Ai91." mm

DR.RICARDO
GOTTSMANN

Praça S. Saba·sUão - Fone 1.153 - Florianópolis

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA------------------

Dr.
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às 12
on�u ta 5: A' tarde, das 3 às 6

I
Consultório: Rua Vitor Meir�les, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rro de Janeiro

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas larJamente à tarde: das 15 às 18 horas

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

Dôres nas Costas

CONSULTÓRIO:
Rua Trajano,· 33

Sobrado

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

Ora. Josephi:lB Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das I,. às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS
I

Ouvidos-Nariz-6arganta-Vabeça-Pescoço
Dr. ARMINI() TAVARES

(Assistente de' prof. ôauson)
I ACOMODAÇÕES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS

•,1 Consultas 20$000 - Operações a combinar

rOD'Ult�:. RU�J:�:�-:���;��DCi'
1450

Oculista do Centro de Saude e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente
A

mes ..

Synonimo de
Disturbios Renaes

Milhares de homens e mulheres
que se queixam de rheumatismo
ou de dôres chronicas nas costas
soffrem, de facto, dos rins, sem
o saber. Centenas de soffredores
gastam dinheiro com remedios
inuteis, porque não cornprehen
dem que o unico remedio que os

p6de ajudar deve actuar directa
mente sobre os rins e auxilial-os
a libertar o sangue das impurezas
e substancias toxicas que são

a causa dos padecimentos que supportarn.
O tratamento do rheumatisrno, das dôres chronicas nas costas e das

dôres nas juntas deve começar por fazer voltar os rins á sua acçãorevigorante, e é por esse motivo que o afamado remedio Pilulas
De Witt tem obtido tanto exito na eliminação das dôres e dos
soffrimentos.
As Pilulas De Witt não encerram mysterio algum. O seu modo

de usar e�tá c1ara��nte impr�sso em cada caixa e qualquer
pharmaceutico lhe dirá como sao efficazes. 24 horas depois da
primeira dose verificará V.S. que já .começou. o seu effeito re

vigorante, recuperando a sua saude por interrriedio dos seus rins.
As Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga podem ser tomadas

em qualquer occasião por homens e mulheres, velhos e moços, até
mesmo pelas pessoas muito fracas. São um remedio especificamente
para os rins; não são purgativas. Porque continuar a soffrer
quando as Pilulas De Witt estão ahi para trazer-lhe allivio?
Compre um vidro hoje mesme e acabe com as suas dôres, recon
quistanto saude, força e vigor.

Pilulas DEWITT

'!

�
ij AUende a chamados
l, 14

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

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

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas ãe adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel, 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

I Dr AUGUSTO DE PAULA o.i�tot!.?t�.��S��:1. ����
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Flsíeterapia: Diate rmía, infra-verm e lho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Às 11.30 e das 5 horas em deante. AS 4a8. e

Sábados: Das 3 às 6 horas, - Fone 1 644

PARA OS RINS E A BEXIGA
indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, enfermidades produzidas

por excesso de acido urico.

Farmácra N. eenhor a
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece fi todos que sempre
lhe dispensar-am a pr+Ierêu
cia e comunica que fechou
a farrnàcia deixliOdo encar

rt'gado de receber s/contas
o �r .•Joo,ué 11 i Bt'rnardi, na
F.·.rmácJ E"p rl:loça, no Edi�
rido do Mercado.
245 30v.-22

PIANO
VAnde-se um piaDO, BORO,

\ em ótimas condições. Rua
Esteves Junior, 48.

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

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inauguráàa em Florianópolis

A CASA «A METRÓPOLE-
Com calçados para todo gôsto e todo preço.

V. S. também é convidado parf1 visitar-nos sem com·

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

Silva, à rua Joio Pinto, 4. 26v-S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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80 p r os on t an t 0\ oAi '''êm:�����dO �""' �'u, :::,���:,.ov (J v V dirige na politica do EIXO, imagi- suprema do gabinete, nada de es
nau que seria cuisa de grande a.l- sencial o sr. Hitler poude conse
cance dividir a França. Ele sabia guir, e a tal ponto as coisas che
que o elemento popular era contra- gararn que já se fala em desconfi
rio ao nazismo e estava decidido a anças de Berlim com relação ao seu
resistir mesmo depois da derrota mais leal servidor francês ...
militar. Entretanto, esperava do Entretanto, nem isto ainda é tu
quislinguismo, que desde logo co- do; há mais. A Itália fascista, inati
meçou a, apoiar, uma cooperação �- va desde que se fez beligerante,
ficiente no que respeita à orgam- salvo o -caso das atividades em que
zação industrial e ao resto apreciá- perdeu sempre, prepara-se para dar
vel da Marinha de Guerra f'rance- um golpe, retomando as armas can
sa. Era preciso que houvesse uma tra a França. Pretende a Côrsega,
França oficial com alguma fôrça, Nice, Savóia e a Tunísia, e assim
para neutralizar a vontade de rea- enfrenta a moderação axial com que
gir da verdadeira França. Pétain sonhou e que o nazismo sem

Quando ainda era ponto fóra _de pre esteve a prometer como pre
dúvida para Vichí que os alemaes ço de uma grande traição aos anti
torceriam o pescoço à Inglaterra gos aliados.
como a um frango, os componentes A França que pensa fóra do
do govêrno do arranjo tudo fizeram balcão das transações indignas do
para demonstrar ao Reich as suas seu passado, nada tinha a temer e
"boas intenções". Mas a partida tudo tinha a esperar das nações
contra as Ilhas Britânicas falhou, democráticas. A outra sabia que os
e a dúvida entre os governantes "novos amigos" pensavam numa

gauleses determinou a saída do sr. extensa mutilação dos seus dorní
Pierre Laval do grupo colaboracio- nios territoriais, mas assim mesmo

nista, pelo manifesto desejo dêsse confabulava.
mesmo grupo de negacear quanto Agora, o gesto italiano anuncia-
à colaboração. do reveja que a desorientação está
Parece que os primeiros êxitos atingindo o Eixo a fundo, e é de

japoneses abalaram o ânimo da di- ver o que acontecerá se o propósito
tadura Pétain de oferecer resistên- hostil de Roma fôr por díante.Ber
cia às mais sériás pretenções ger- lim terá que decidir-se. Mas princi
mânicas. E a primeira concessão palmente caberá a decisão a Vichí,
nessa nova fase de "entendimen- diante daquela afirmação de não há
tos", foi a volta ao poder do poli- muitos dias, feita pelo sr. Laval, de
tico excluido antes. uue seria defendida a honra france
Parece, porém, que tudo ccnspi- sa e o seu enorme domínio colo

ra contra os vichienses. Os aconte- nia1.
cimentos europeus, na frente da E, como tudo, é para estranhar ve
guerra do léste e ação brilhante da [amos se o fascismo terá a coragem
RAF. vieram mais uma vez desnor- de atacar a França que êle apunha
teá-Ios, Dêste modo, o próprio La- lou quando já ferida, e ainda, assim
val está tergiversando. Já não pa- debaixo das maiores cautelas ...
rece aquele "amigo incondicional"... (Correio da Manhã)

44 • ""7 m17

Procura-se um para trabalhar por conta própria com

p�eparados farmac�uti�o�. Exige-se que tenha organiza
çao de propaganda rnêdícn com viajantes para o inte
rior. - Pedem-se refer�ncias. Cartas a: "Laboratório".Caixa Postal 2554, São Paulo.

3 v. alto - 2

Seja sua propria
---=

��E"'YiiÃl
/'

-

-, ; .... ;.

'Hfcl'eSsa ii 8 CflfI'e 10 J11I1Uwres:
Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
critica", as Irresulertde
des no fun<ionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem
poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as
que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUOE
DA MULHER representa
uma gMa n t i a d e n o r .

mal idade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas
virtudes.

I Farmácia «Esperança))do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigcs de borr;lchd.

Garante se a exata observância no receituário médico

MÓDICOSPREÇOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

o Instituto A. P. dos Comerciá�iosAVISO aos Srs. Comerciantes que a 'I'esourcrrIc des
ta Delegacia, estará aberta nos dias 2� e 29, das 12 às
18 horas e no sábado (dia 30), das 9 as 12 horas, para
recebimen�os, SEM MULTA, das contribuições do mês de
abril p.passado. .

Florianópolis, 27 de rnoro

Frank de Barros Monteiro,
de 1942
Delegado.

fi
- _" "'_-'

P�ITORAL D[
---_
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I
Quem achou?
Perdeu-se, no trajeto da Pra
ça Getúlio Vargas ao largo
Benjamin Constant um ro

sariosinho de ouro. Será
gratificado quem o achou e

o entregar na redação do
ESTADO. 5vs-3

o RI;M[DIO INOI[ADO

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaege·r & Irmão

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
ACJente em Florlanopolis: MARIO MOURA

PRAÇA lI'> DE NOVEMBRO

AVISO AO POVO CATARINENSE

Respondi lhe qU8 a noite não seria apenas bOa, mas sim esplendida. óti
ma, uma vez que as paredes do hotel já não me pareciam tão tristes. tão

vazias, pois ela ali estava, muito perto de mim.

I
Dr.

IIU"", <J u.u;Ov. ",,"d d 1;11,10, lS':IhlUao CIH"U .prazer
sádico em verificar que o meu truque haVia

dado bom resultado

CAPíTULO 3 escolal'. Ninguem suspeitava de mim, é

claro. Quem iria admitir que um adulto,
com ar inteligente e respeitoso, era res

ponsável por semelhante brincadeira de

máu gosto?
Como não era possível aprontar o car

ro antes do dia seguinte, sugeri a Míss

Brown uma idéia: que ela e os meninos

passassem a noite no HotElI Esperança,
dormindo nas cadeiras e nos sofás do

vestíbulo. As circunstâncias obrigaram-na
a aceitar a minha sugestão ... pois não

havla mesmo outro recurso. Ajudei o sr.

Flores e Miss Brown a improvisar algu
mas camas. ficando os alunos, -em pouco

tempo, pllrfeitamente irultalaqo� nas mes-

De ordem do sr. Presiden
te, convido a todos os sócios
para assistirem à reu rucio Caspa 1
de Assembléia Geral Extra- LHOSA!
ordinária, a realizar-se no

dia 4 de Junho eSIl-feira), em

I
uma das salas da Guarda
Moria da Alfândega desta
Capital, afim de tratar de
in teresses de urg�ncia.
Secretaria, em 28 de Maio'

Ide 1942.
Marciliano A. Roberge

lo Secretário 7vs·Z ':- _

Dr. ALDO AVILA I Camisas, Gravatas, Pijames,
DA LUZ Meias das melhores, pelos me-

ADVOGADO I
nores preços só na CASA MIS-
CELÂNEA. - Rua Trajano. 12.

Rua Vida I Ramos, n°. 30 Cabelos brancos � LOÇÃ�
MARAVILHOSA!

FÁBRICA de MÓVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

CI8rno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone VI6B.

Empregado de

pre�.�.�er�!Ó!!�mpre.1gado que tenha conhecimen- t
tos para auxiliar de escritó
rio de representações comer

ciais. Informações na gerên
cia do ESTADO. 15vs-7

LOÇÃO MARAVI-

Faça isto
.

para rápido
alívio do

. ,narIz ••••

IA. roa�A Da oo-ao (HolII Back lhe Dawn)

A confusão originada pela dasapar ição
da peça do motor deu lugar a uma desa

gradável cena no vestíbulo do Hotel Es

perança. Os mecânicos contil1u�vam
acusando os rapazes e Miss Brown Já se

sentia prestes a perder a paciênCia. Ela
acreditou nos alunos, quando êles asse

guraram não haverem tirado a tal peça;
entretanto, o fato era irrefutáv-el: a peça

havia desaparecido. .

Eu ouvia e observava a cena, S8ntmdo
certo prazer sádico em verificar que meu

truque havia dado bom resultado, ou

�eJa, logrou retardar II partida do ônibus

1a.Convocacão

Pingue umas gotas
de Vick Va-tro-nol
em cada narina.
Rapidamente, sua estimulante me

dicação desprende a estorvante mu

cosidade, alivia a irritação, contrai
as membranas inchadas. Nuns se

o;undos,V. S. pode respirar outra vez!

Nesse momenio notei seu anel de casamento e. com presteza. retirei-lhodo dedo. Ao pel'guntar-me para que o queria. respondi-lhe que estava
precisando de um anel daquele tipo.

Voltei ao vestíbulo e fui silenciosamen
te sentar-me numa cadeira fronteira à
de Miss Brown e fiquei observando como
a pobrezinha tentava, em vão, conciliar
o sôno, depois de algumas aventuras que
por certo lhe pareciam tão estranhas ...
Míss Brown mostrava-se inquieta em

.seu leito improvisado, seu coração batia
aceleradamente e era evidente que seu
natural equilíbrio mental a abandonára.
Depois de mais algum tempo, adorme
ceu docemente. Um pouco antes de ama
nhecer, moveu-se na cadeira, vIrando
seu rosto para mim. Entreabriu os olhos
e, de súbito, percebeu minha presença I
Flto\.\-me cem cel'tQ çon$tr1;1niim'i:n\Q e

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

de pinho, etc.

Rua João Pinto, 34

perguntou o que eu fazia ali. Sem espe
rar resposta, cobriu-se mais cuidadosa
mente com a colcha que a abrigava e a

seguir queixou-se de que eu não devia.
ter ido para ali.
Sorri lentamente e concordei que real- -,

mente eu não devia estar naquele lugar.
Sim, não tinha o direito de estar senta
do naquela cadeira, observando seu res

to, fixando-a cada vez mais em minha
memórIa; não tinha O mínimo direito de
ouvir o bater apressado de seu coração;
nenhum direito de lhe dizer que a ama
va, loucamente.

I 30v 13

Aluga-segrande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlÇA, à ma

Esteves Junior, 13S. V 13

«Caixa Beneficente dos Emprega·
dos do Ministério da Fàzenda no

Estado de Santa (aterlne»

uma sala

(1.. /J. �
Rua Deodoro. 33

Florianópoli.s
§ 'ih"�'. St,eeH*W!t

mas. Miss Brown agradeceu-nos com um i brigára com o homem que a estava
sorr-Iso simpático e bondoso e deu as acompanhando, de modo que estava li
boas noites. vre e podia ficar comigo. Anita não es-

Respondi-lhe que a noIte não seria ape- tava porém incluída nos meus planos.
nas bôa, mas sim esplendida, ótima, uma Não queria tê-la ao meu lado e assim
vez que os muros do hotel não me pa- supliquei para que me deixasse em paz.
recertam tão tristes e vazios, pois ela Mas não era fácil desfazer-me dela. Nes
ali estava, muito perto de mim, quase se momento notei seu anel de casamen

r.esPirandO o mesmo ar.

SegUrei.
sua

de-I
to e, com presteza, r-etir eí-o do seu dedo.

Iicada mãozinha e ao tentar beijar seus Ao perguntar-me para que o queria, res
dedos finos, ela afastou-os com timidez, poncli-Ihe que estava precisando de um

murmurando um sincero bôa noite. anel daquele tipo. Meus pensamentos
Subi ao meu quarto e tive a surprêsa I voaram célere de Anita para Mlss Brown.

de encontrar ali Anita. Perguntei-lhe o

I
A "minha" romântica e ingênua Miss

que desejava e ela me respondeu q\l.e Brown,.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Manleaux-Boléros-Capas
Modelos de alta elegancia e distincão
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Agasalhos de inverno
para senhoras, homens e criancas

Grande stock- Minimos preços

Gabardines-Sobretudos
Casaquinhos de criancas. Novidades

pelos menores preços da praça

,

RECEBEU
IIA MODELAR"

J\or���q�?!�roP�!!����?É ��iS��:m!q��e� Antônionazista tente encobrir a reali- ainda, que, apesar dos rigores
dade dos fatos, a verdade é que e crueldades. da Gestapo, o
os alemães se encontram nu- número de descontentes na
ma situação moral e econômi- Alemanha é, hoje, infinitamen
ca perfeitamente idêntica à do te superior ao de 1914-1918. Is
inverno de 1917-1918. As difi- to tem uma enorme importân
culdades se acumulam e o po- cia, porque graves aconteci
vo dá sintomas de grande can- mentos poderão surgir a qual
saç�. O sistema de �acionamen- ! quer momento. Se em novem
to e cada vez mais apertado, � bro de 1918 os generais de Gui
podendo mesmo dizer-se que' lherme II se recusaram a mar
os alimentos destinados a cada í char contra Berlim, para aba
indivíduo são insuficientes e' far a revolta popular, também
maus, o que altera profunda-' agora poderá suceder o mes
mente a capacidade de

resis-I.mO,
tanto mais que há sérias

têncía da nação. divergências entre o Fuehrer e
O chefe do govêrno sul-afri- . os generais. Também agora os

cano, general Smuts, em recen- : exércitos poderão sentir-se ex-
te entrevista concedida duran-] haustos e sem ânimo para lu-
te sua visita às posições da Li- - tar contra os adversários do i=tEi9me!liii:=;;;;R."I;m::c:::::r.mm:m:=:nmlllum:mm==I!If::::. . . .- ..9�""III.eJJ.a•••IU ·0;;;111 111==............... .. •..•bía, expresou a opmiao de que: regime que desencadeou esta Ir.::

••• ••• •••••••••". .::

I
a guerra não terminaria êste

I' segunda
zuerra mundial. �"I·;I Eia

ano, mas "estava convencido Admite::'se, por outro lado,
. t T EN H J YI

de que 194� será o ano decisi- f que os britânicos e norte-ame- !!li A U I ZO I!!
vo da luta . E acrescenta: --I ricanos realizem um desem- :1 liia

I, "Acho _9ue tanto Hitler corno I barque em qualquer ponto do !ãH ;;;;
o Japao merecem os nossos

I continente, afim de criar um :1 GR AN D E CRIM E �=
'I agradeci�entos. !li�ler por ha-] novo ':fr�:mt". Êles contariam, ia:"I CASAR DOENTE :;;;
I
ver trazido a R?sSIa para: a sem dU.Vlda, com o apôio das ii!! �!;

I guerra, e o Japao por ter im- respectivas p opu I a ç õ e s. A ::! FAÇA EXAME MÉDICO ==,.

[j.elído os Estados Unidos para "frente subterrânea" poderia, iEi iii
a luta". então, revelar-se em toda a sua i555 ANTES DE CASA 11 SE E �=

Trata-se, evidentemente, da i plenitude. IS!! :::!
opinião de um militar ilustre I Existe, pois, uma série de fa- !Zai TOME O POPULAR �me de um grande chefe de go- ! tos que poderão determinar o JS!; ==.
vêrno. Devemos, porém, ter I

colapso da Alemanha ainda �!i: DEPURATIVO Hii
em conta que a situação inter-

'I
êste ano. Poderão os nazistas í�M ii

renda n� da Ale�anha se agrava. de resistir às contrariedades que isãi I{'I IX [R 914 ··EI
dia para dia e que, por ISSO se acumulam e às inclemên- 55!! .' _:.... � .._ Pt!mesmo, poderão repetir-se os

I cias de um novo inverno? ma ::�
d d

· " mesmos fenomenos políticos e Não queremos ser profeta. mI A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO Eil

es
'

e Ja milit�res de 19�8. A prometid� I Longe de nós ,tal pensamento. IPliI 0p FI i�ado, o Baço, o Coração, o Estômag«, os iê5i
ofensiva da primavera podera I Achamos porem que o pano-:I u moes, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres i551

do P€jSSOe.s resid�n!es dem qualquer pr8�a dest� Estado ou ter a mesma sorte da grande, rama da 'guerra 'se torna cada iiii no" Ossos, Reumatismo, Cegueira Queua do CIi _iipe s, sem prejuizo as SlHiS ocupaçoes, �er.ao sua f_en- \ arrancada de Ludendorff. Se t vez mais sombrio para o Reich iii; belo, Anemia, Abôrtos e íaz os illdi vlduos idiotas. .iI"da aumentada imediatamente, num ra.mo dlstID.to, faCll.e l.na, p::imavera daquele ano os I e que êsse fato poderá trazer ilil Inofensivo ao organismo. A agradavel IIele futuro. Escreva-nos sem compromisso, pedindo mais exércitos da Alemanha impe-' à superfície diversos fenome- =�:. como um licôr
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo. rialista fizeram o seu último nos idênticos aos que determi- !!S! O E.L.IXIR 914 està aprovado pelo O N.S.P. como

I'·esforço, por que não admitir naram a quéda da Alemanha !!ii auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

P t
- que_os soldados do Fueh!e! [o- de Guilherme II. leai da mesma origem IIro e�ao contra fogo e roubo garao, durante os proxrmos :::i Fr\L·�M CELEBRIDADES MÉDICAS U" meses, a sua derradeira carta- . ("A Gazeta", de S. 'Paulo) i�; S9('lb4redo pdtjl:'p>irHdo ELIXIR A c' mpoblçllo e o sabor a-

IIICofres encouraçados. Portas fortes Im
c • evo zer-lhes- senn.r- gradavel do ELIXIR «!U4, re- II

Fábri�:a:;Nr��v�i.;���SOd: açSo,_dapaulO
IUI' ....

I-··.,...,O·""'_F'�-I':L'� ��";;."" ; �:,:��"'!("Jf�II!�{��J.;:r:�; �?��';;;!:OA{,�� i��:à�� II e cristais m: suas m�n1fe�taçõe.) os Te ui deI! que f equent- riJ. nte a- IR:
Representante para Santa Catarina: PRA·TleO e :m ladlos �ern Sl�od sl.1lit·fatorl0S, "rovelto D" Ao, bula torio da =.:9J. eRAU�!SPERGER :m po 8 sao rapi os. e du-aveís. Maternntade dt: Santa Maria.

ECONÔMICO 'I Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. III
Flo�ianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 13S0 1M

...__,:willh.A IIIIS -lIIlbtilll·.weilil!ll%-__aeWiit'll!IIhH__uask_·.2; Im•••••IIII••IlDüHils.lliiiIlUiilliiiulUlI.1

...

Matos Arêas
Belmiro Matos, Pedro e Noêmia Goulart,
Antônio Matos (ausente), José e Luiza
Matos (ausentes), Jací Matos Arêas (au
sente), Joel e Edite Sousa, Júlio e Arcinoé

Silva (ausentes), avó, tios, irmãos e cunhados de ANTO- /

NIO MATOS ARÊAS, vítima, no cumprimento do dever,
I

do covarde atentado ao "PARNAIBA", convidam os de
mais parentes e pessôas de suas relações e, bem assim,
todos os que foram amigos do extinto, para assistirem
à missa, de mês, que, em sufrágio à sua alma, mandam
rezar na Catedral Metropolitana desta capital, no altar
?o Sagrado Coração de Jesús, dia 1.0 de junho próximo,
as sete e meia horas. Profundamente penhorados, agra
decem a todos que comparecerem a êsse ato de piedade
cristã. 3 vs.·2

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

6 DE MAIO
Foi entregue as prestamlsrus Norma Menezes Reis e

Nodyr Reis residerte em Rio do Sul,
possuidora da caderneta D. 10 82.1 o prêmio

que lhes coube em mercadorlas, no valor de rs.

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

4 DE JUNHO
Mais um Io rmídável scrte i» rea lizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de Junho (õa feira),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sede da

Crédito Mútuo Preríial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

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

Con�ulta médica greti, !

Contribuição apenas 1$00
� == -

Aumente· sua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. O ESTADO Sexta-feira, 29 de Maio de 1942.;l;rn w.';"�"'iI��m�i'6II1Ik6iIi:"" lia' "R nr e ...

o ESTADOttb
DURIO VESPERTINO

Redação e Orícínas à. Rua
João Pinto Jl. 13

81. 102.2 - ex. postal 139

ASSINATTJRAS

Na CapitaIs
Ano .......••.. �
Semestre •• •••. !5$OOO
Trimestre •••••• l5$000
)fêa •••••••••••• 1$000

No IDterlors
Ano ..••.. •••••• m$OOO
Semestre ..••••. 10$001
Trimestre .. • • • . I0$00O

Anúncios mediante contrato

S ertgínaís, mesmo não pu
licadoa, não serão devolvidos

A direção não lJe responsabi
za pelos conoeítos emitidos

.Ilh
nos artigoe assinados

'f1I �

••••••e••••••••••••••••••••••••••••••• •

15 $80 .. 8 i18 •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
• d

- •

I!
das melhores fábricas o país, sao :.'i encontradas nos balcões da e

• •

i asa ANTA BOSA i• .1
• Diáríamente recebemos novidades •
• •

: Rua=Felipe Schmidt, 54-Fone 1514 :
• •
••O•••••e•••�••••••••••••••••••••••••

---- -

San U u e n jl
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
O, FOSF OROS.CALCIO

ETC.

TOMICO DO CEREBRO
TOMICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperados,
'IJoladol, Anêmico" Mã ••
ue criam Magro.. Criença,
.quíticu, receberão • toni·
ficação gelll do orgenilmo

com o

5a ngue n 01
lc. DN S.P. rr 199, da 192-1

nde-se OU aluga-se
asa sita à rua Frei Cu
a ri." 70. Tratar no Bon
de Crédito Popular e

ícola de Sta. Catarina.
a Trajano, 16. V-24

-" ._-_._--

SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NO COMÉRCIO AR
MAZENADOR DE· FLORIA-

NÓPOLIS

IMPOSTO SINDICAL

5
w. _-

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Perfeicão I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Ftortanõ

POiiB à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)--

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Clube Civil Catarinense, sob a presidência do .sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklm Gonzo.

Dlr etcr-Pro prletário: Otomar Bõhm. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

Matrícula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Ràdlo-telegraíta: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

V.-· 7

I

- _

•A�-----�-----�-�-;·.111=11:::::::: 1;;;Eii5=Eiiii!iiiiE I:� !Eii5i!!5iU;;Q•••••••••••••"•• IÚÜiEEEililili liiEliii!h!ili5irüiiiili!i!lii!:liiiil:!i!.uu:::::::JJIU_I iil.i_•••••••••_1GIi •
iDi
•
UU••••Iii!... �ii:
li!
li-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-I•
•
•
•
•
•
-

II
•
•

O Rádio de grande alcance.-Faixa ampliada em anarelho de baiXO preço. a
•.,SOMORlDADE-BELEZA-DURABILJDADE _ •

VENDAS A LONGO PRAZO--Distribuidores: .I0AO GOMES & Cla. II Caiu postGI lU-TtleDhondOB3-l!nd.Tel. cALUANCA.
• CASA RADIOLAR R. TtiAJANO-6 •
• FLORIANÓPOLIS.. Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí,

Blumenau e Laqes.

1 11111••••••••••••••••••••••••••••••••••••••------ IIIII!lIl!IISII_.__.....
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Rua Trajano n. o 16 - SMe própria
Registradu no Mínistério da Agricultura pelo Certitlcado

n. 1 em 20 de Setemr.ro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLOH,lANUPOL1S
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestlmos - Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os I Mumcíplos do Estado
H.epresentante da Caixa Economica Federal para fi venda

da" 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 cartelru el-pecllil para aumtrustraçao de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C Ayiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

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

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B
A�--

-

,,�
I_ �� )
�/

APROVADOS PELO O'N'S'P' SOB N� 569 DE 19313

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

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA . Gladiator 5 val v. 530$
7 vaiv. 59;1$, para pilhas 500$ para
acumulador 700$.

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

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

Companhia c Aliança �a Baia-
Fundada em 1870 Side: .BAIA

Seguros Terrestres e Marítimos

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:(hlO$OOO
Reservas, mais de Ir 54.700:000$000
Responsabilidades assum idas, Ir il.929.719:000$OOO
Recei ta Ir 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro • ll5.964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) Ir 22 354:000$000

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

di 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 África.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & (ii.

/

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida EsportivaCAMPEONATO CARIOCA
Rio, 29 ("Estado") - A rodada

de domingo está muito interessan
te, pois três jogos se apresentam
equilibrados. Daí o interêsse que se
vem notando nas rodas futebolísti
cas da cidade. O Fluminense, líder
do campeonato enfrentará o Ma
dureira, que está em terceiro lugar
na tabela e que tem brilhado con
tra os fortes. Basta dizer que o Vas
co perdeu por 5 a 1 para o trico
Ior suburbano. O Botafogo terá
pela frente o América que, apesar
de não estar bem colocado. é sem
pre adversário perigoso 'quando
enfrenta os quadros fortes e COIl
siderados prováveis campeões. O
Flamengo terá de se defrontar com
o São Cristóvão. As possibilidades
do rubro-negro são maiores, mas
não IlOS surpreenderá a vitória do
São Cristóvão. Completando a ro
dada, serão realizados os encon
tros Vasco da Gama vs. Canto do
Hio, e Bonsucesso vs. Bangú.

Como êles respeitam
nossas Deis •••

Rodeio, 28( o Estado) - O sr.

Guilherme Hilário da Veiga assu

miu o cargo de delegado destê
município com o propósito de
cumprir e fazer cumprir as ins
truções do governo, atinentes
à segur ança nacional.
Nesse sentido transmitiu ordens

severas aos soldados do destaca
mento policial e ao corpo de a

gentes amadores, de que se cer

cou, para exercer melhor vigilân
cia sobre os elementos suspeitos.
Há dias, logo, no início das

diligências, a polícia deitou mão
aos seguintes indivíduos que,
desrespeitando a lei e as ar

dens do Chefe do Governo Na
cional, foram surpreendidos quan
do ousadamente, falavam, em

público, a língua alemã: Manuel
Martins, Leopoldo Nienberg, Jo
sé Knop, Bruno Baucke, Pe
dro Vogel Leopoldo Metzger,
Bertoldo Kopsch, Engelberto
Weter, Fritz Knop, Reinoldo
Lingner, Walter Metzger, Edwin
Metzger, Alfredo Schweder, Max
Lindner e Curt Stroisch.

e Notícias
........"'9t�.

•

A SURDEZ CATARRAL
PóDE SER ALIVIADA

o Gremio dos Alunos da So
ciedade Brasileira de Cultura
.Inglesa, em São Paulo, ccnti
nuando suas atividades, tará
realizar hoje, na sede da Socie
dade, à rua José Bonifacio, 110,
2,0 andar, um recital de música
folclórica brasileira do conheci
do compositor Osvaldo de Sou
sa, executadas por Antônio Ma
rina Gouvêa, Os acompanha
mentos ao piano serão feitos pelo
autor. -'�0j�i

*
N a pasta do Ministério da

Justiça, íoi assinado decreto,
declarando que Júlio Martins
Serra, professo da religião cató
lica romana, perdeu os direi tos
políticos de cidadão brasileiro,
pela isenção do serviço militar,
obtida por motivo de convicção
religiosa.

Eis aqui um modo simples, seguro
e comodo de consegui-lo

Ter surdez catarral é muito
incomodo e aborrecido; por is
so muitas pessôas, que têm
essa afecção, muito se impres
sionam quando se toca nesse
assunto. Com efeito, são mui
tas as pessôas que sofrem de
surdez catarral que usam apa
relhos de ouvir, os quaes cha
mam a atenção sôbre sua

doença. Por essa razão - pô
de-se afirmar - que quando
não ouvem bem, sofrem zum
bidos nos ouvidos e estão pade
cendo de surdez catarral, essas
pessôas muito se alegram de
saber que ha um simples re

médio, realmente eficaz para
aliviar a surdez catarral e os
zumbidos nos ouvidos, causa
dos pelo catarro. :Êste remédio
§ conhecido sob o nome de
PARMINT, e é obtido em qual
quer farmácia e sua dóse é
de uma colher de sopa quatro
vezes ao dia.

:Êsse tratamento, por sua

ação tonificante, reduz a infla
mação do ouvido médio que
causa o catarro, e uma vez eli
minada a inflamação cessarão
os zumbidos nos ouvidos, a
dôr de cabeça, o aturdimento
e voltará a percepção ao ou

vido, gradualmente. Toda pes
sôa, que sofre de catarro, sur
dez catarral e zumbidos nos

ouvidos, deve provar PAR
MINT.

John Barrymore
Hollywood, 29 (U. P.)

Agravou-se o estado do ator ci
nematográfico John Barry
more.

'!t;

Pelo menor Carlos da Costa
Pereira Junior foi depositada em

nossa redação uma chave, tipo
«Yale» , encontrada nas imedia
ções do jardim Oliveira Belo.

•

A Secretaria de Relações Ex
teriores do México acaba de e

ditar, em magnífico volume, os

discursos pronunciado na Con
ferência Inter-Americana, do Rio
de Janeiro, por s, excia. o chan
celer Ezequiel Padilha, quetan
tas e gratas recordações nos

deixou. Contém, também, êsse
volume comentários da imprensa
brasileira com respeito à atua

ção do ilustre titular, precedidos
de apreciações bastante desvane
cedoras ao jornalismo pátrio.

•

Segundo informa a Comissãc
de Defesa da Economia Nacio
na1, a satra de arroz de Goiaz,
dêste ano, está estimada em dois
milhões e meio de sacos, ha
vendo disponível para exporta
ção, cêrca de um milhão de sa

coso sem pre iuizo para o consu

mo local.

A Agência do Banco do Br a

sil, desta capital, teve a g en ti le
za de nos comunicar que, a par
tir de 2" feira, dia Iode junho,
seu horário de trabalho será das
12.30 às 15.30 horas; aos sába
dos, das 9.30 às 11 horas.

�

Gentilmente convidados pelo
seu digno diretor, sr. dr. Ver
gílio Gualberto, estivémos, on
tem, no Departamento Esta
dual de Estatística, a-fim-de
apreciar vários mapas e grá-

Chegam muitos feridos e doentes
Londres, 29 (Reuters) -- Segundo despachos recebidos, os

poloneses não têm mais permissão de entrar em Varsóvia, pro
cedentes de outras partes do país - de acôrdo com um decre
to do govêrnador Fisher ..

A razão dessa medida é que grande número de soldados
alemães, doentes e feridos, está chegando da Frente Oriental,
faltando, em consequência, acomodações na cidade.

Os poloneses que infligirem essa "zlotys" ou passarão três
meses detidos.

Cartazes do dia.

Com Clive Brook e Judy
Campbell

Complemento Nacional (D.F.B.)
Sorteados na E�lação (Comédia

em duas partes)

Preços: 2$060, 1$500 e t$ooo
Imp. até 14 RDOS

Com Alice Faye, Cesar Romero,
Nicholas Brothers (A dupla má

xima do sapateado)

Complemento Nacional (nF.B.)
Pequenos Furacão (Desenho
Colorido de Walt Disney)

A VOZ do mundo

A partir de
Preço 2$000 e 1$500

Livre de Censura
7 de junho: A PORTA DE OURO, (om Charles Boyer, Olivia de Havilland

e Paulette (jodard

o que uma grande artista I Vida Social
diz de Santa Catarina

��--------------------------------�-------��a��

RepresentaçõesOrganisação largamente relacionada no paiz interessa
se em ampliar o quadro de representações já existentes.Cartas por obsequio ao Escritório Comercial c<CIVER»
rua Barão de Itapetininga, 50-Sala 516-SAO PAULO:

Acha-se em Porto Alegre, onde já realizou com grande êxito
uma récita de canto, o famosíssimo soprano srita. Narina Greco, do
teatro da "Opera Metropolitana", de Nova Iorque, e a quem tam
bém aqui tivemos o prazer de ouvir e aplaudir.

Falando, na capital gaucha, ao "Correio do Povo", disse que
"gostou tanto de Santa Catarina, que resolveu voltar a Florianópo
lis, centro artístico que, aliás, oferece muita resistência aos itineran
tes"; e que teve aqui "apreciável recepção dos apreciadores da
,. "

musica

esp reito-vos,
ela pairo pelo ar.

Preservai-vos
com uso habitual das

Su�marino nazi· fascista IEcos
afundado por um avião brasileiro

Rio, 28 (A. N.) - o Departamento de Imprensa e Propagan
da distribuiu- aos jornais a seguinte nota que lhe foi fornecida pelo
Ministério da Aeronáutica: "Os ataques de submarinos, em águas
territoriais brasileiras, a nossos navios mercantes determinaram uma

ação da Fôrça Aérea, no sentido de resguardar nossa soberania, a

liberdade de nossa navegação e a vida das tripulações indefesas,
que vinham sendo metralhadas e canhoneadas, mesmo depois de
torpedeados os navios e impossihilitado o prosseguimento da via
gemo Após a agressão ao vapor "Comandante Lira", foram locali
zados, perseguidos e atacados três submarinos, nas costas brasilei
ras, tendo sido um deles afundado".

��0UI:XUlDIG �iI:IOIXIOO1DOEXDJaaOI�QDOQ:XIaDOIDDIDX1a�.ooooaDDl.DOIlCXXXXXICXODUDOD��C!IJDalCJOQ

CINE ODEON I CINEREX IMPERIALFONE 1 FESTA DA TRINDADE
- FONE 1602 - - FONE 1587 - 587 Prometem estar notável-
A's 7,30 horas A's 7,30 horas

I
A's 7,30 horas mente animados os festejos da .

COMBOIO Alô· América ! Teimosia de amor I��nt�����}�oTI�;���dedOêS�e��O�
C G R d W d 1 nome.om ene aym�:>n e en ye J Amanhã haverá "barraqui-Barne I nhas "

com leilão de prendas,
Complemento Nacional (D.F.R)

i no�e!1� e queima de fogos-de-
.

I
artifício modernos e de grande

Alualidades R.K.O. Palhá News efeito. Domingo, pela manhã,
(Jornal) missa solene rezada pelo frei

Felix; à tarde e à noite "bar-
Pre�os 1$500 e 1$100 raquínhas " e novena.
Livre de Censura A festa terá o concurso

Clube dos Caçadores
FlorianópolisDe ordem do senhor Presiden te, faço ciente todos

os senhores sócios de que, em sessão de 27 do corrente
ficou resolvido realizar-se uma excursão a BOM RETIRO'
no dia 7 de Junho p. vindoiro, para a qual são convi:dados os aludidos associados.

Os interessados deverão procurar O Tesoureiro se
nhor Pedro Fortkamp, até o dia'S de Junho para a' n .

cessária inscrição, sendo indispensável, para' essa form�lidade, estar quites com o Clube, e com os RESPECTIVOSDOCUMENTOS .e rn perfeita ordem.
de, Esclareço mais que, sem tais requisitos nenhumafinada banda musical.

I inscrição
será feita.

,a

Haverá, amanhã à noite e O ponto de reunião será o "Café do Com' ."d t t d d'
, . -

d d I
erClO e

uran e ° o o omingo, varios I a parb a, o mesmo occd, no dia 6 às 12 horônibus em tráfego constante. 1 O secretário: JOSE VALLE PEREIRA.
as.

7vs-l

o sabão

PASTILHAS

VALDAMas' exigi sempre as

VERDADEIRAS VALDA
Vendidas só em caixas
com O nome VA LDA

po licença do D. N. S. p, No 186 ,.
r'>J. de 26de Fevereiro Qo."•

lt1enl de 1935 . 000<' \lo

hO/0.002, EucalyplO\ O.

Conferência e filmes educacionais
O sr. dr , Rone Amorim, secretário geral ,3,0 União

0ultural Brasil-Estados Unidos, de S_ Paulo, esperadc
is 16.30 horas de hoje nesta capital, realizará no salão
-lObre do Instituto de Educação uma conferência sob rc
'Aspectos culturais dos Estados Unidos"', exibindo, ao

:nesmo tempo, excelentes filmes educacionais com legenda
ern língua portuguesa. Essa conferência será amanhã

ficos, trabalhos daquele de- l

partamenta estadual. Repre
sentam aspectos estatísticos da
indústria, produção agrícola,
hidrografia, orograria, geodé
sia, além de variado documen
tário fotográfico sôbre as rea

lizações do govêrno do sr. In
terventor dr. Nerêu Ramos.
Êsses notáveis trabalhos des

tinam-se à Exposição de Edu
cação, a realizar-se, em Goiâ
nia, ainda êste ano.

*

Foi concedida ao Hospital de
Caridade de Urussanga a subven
ção de 3:600$000, para o cor

rente ano, pela Interventoria
federal.

*

Foram criados, pelo ato do sr.

Interventor federal, os cargos de
comissários de polícia, subor
dinados à Secretaria de Segu
rança Pública, nas Delegacias
Regionais de Polícia, com séde
nas cidades de Blumenau e Join
ville,

*

Vem de ser promovido por
merecimento o sr. dr. Cantídio
do Amaral e Silva, Juiz de Di
reito de La entrância, para idên
tico cargo na comarca de S.
Bento, de 2.n entrância.

*

Foi removido para a Laguna o
sr. dr. Valdir Pederneiras Tau
lois, ora servindo na Promotoria
Pública de Biguassú.

Prisões em massa
na Franca

Berna, 29 (Reuters) - In
formam da fronteira francesa
que foram efetuadas prisoes
em massa em París, Cherbur
go, Ruão e Tours.

.1mversáríos s

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
SIMBOLOI

Solidariedade do
ex-presidente (alies
México, 29 (Ie.) - o ex-pre

sidente do México, sr. Plutar
co Elias Calles, e seu anteces
sor, sr. Abelardo Rodrigues, as
seguraram ao atual presidente
Camacho sua solidariedade na

política adotada em face dos
afundamentos de navios mexi
canos por submarinos do
"eixo" _

01, II

de WETZEL & elA .--JOINVILLE
recornrneuda-ge tanto para roupa fina como para

Completa hoje seu primeiro
ano de vida o galante e traves
so garotinho Henrique Hudson,
encanto do casal sr. Jonas Car
valho e sra. Dilma Veiga Car
valho.

Ocorre hoje a data natalícia
do nosso estimado conterrâneo,
sr. Osvaldo Pereira, acatado re

presentante comercial.

Festeja hoje sem natalício o

galante menino Hermes Ataíde,
estudante.

Faz anos hoje a menina Ma
ria da Glória Ferreira, filha do
'ir. Francisco Agaipo Ferreira.
funcionário da Saúde dos Portos
desta capital.
Noivados:
Com a prendada senhorita Ve

ra Gallotti. filha do sr , major
dr. Aquiles Gallotti, ajustou núp
cias o sr. dr. Hildebrando Mon
teiro Marinho.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Euclides Schmidt e a
.ta. Emília Boas,

Enfermos:
Encontra-se enferma, em Curi

tiba, a exma. sra. d. Cândida
Nunes Pires da Cunha, esposa
do nosso prezado conterrâneo
sr. Antônio Francisco da Cunha.
Falecimentos:
Na Capital Federal, onde re

sidia, faleceu o sr. des. Manoel
Cavalcanti de Arruda Câmara,
membro. aposentado, do Supe
rior Tribunal de Justiça e que
durante largos anos serviu em
nosso Estado.

Marca registrada

roupa comrnnm.

I CÉSAR SEÁRA e SENHORA ,Iparticipam o nascimento de

CÉSAR SEÁRA JUNIOR,

II ocorrido a 21 do fluente
nesta Capital,

3 V.-l

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


