
natro milhões de 'alemães
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WASHINGTON, 10 (R.) .• TODOS OS RELATóRIOS DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇõES MILITARES PROCEDENTES DE VÁRIOS PAíSES, NOS úL·
TIMOS DIAS, SÃO UNÂNIMES EM SAIJENTAR A GIGANTESCA OFENSIVA GERMÂNICA ATUALMENTE EM PREPARO AO LONGO DE TODA

•

FRENTE RUSSA, DESDE O BÁLTICO AO MAR NEGRO, VISANDO ESMAGAR OS EXÉRCITOS RUSSOS. COM ÊSSE OBJETIVO .- DIZEM OS RE·
FERIDOS RELATóRIOS O ALTO COMANDO ALEMÃO ESTÁ EFETUANDO UMA CONCENTRAÇÃO DE QUATRO MILHõES DE HOMENS, META·

DE DOS QUAIS FOI LOCALIZADA NO SETOR CENTRAL, EM DIREÇÃO A MOSCOU.
o major é mãe duma
filha de cinco anos
Kuibyshev, 10 (Reuters) -

Uma das aviadoras mais fa
mosas da Rússia, o major-pi
loto Grizodubova, é agora co

mandante de uma esquadri
lha de bombardeio e tomou
parte em frequentes ataques
contra as linhas alemãs. A se

nhora Grizodubova estabele
ceu o recorde mundial femini
no de distância, voando, em

1938, de Moscou ao Extremo
Oriente. Há outras mulheres
que formam parte das" unida
des de bombardeio, mas o nú
mero mais elevado do pessoal
feminino da aviação russa está!
empregado na aviação de ca

ça. O major Grizodubova está
consorciada com um\oficial soviético e tem uma filha de cin
co anos de idade.

I

Outro «as» que sái
do baralho

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

Florianópolis- Sexta .. feira, 10 je fj bril de 1942

Oonvocação
das classes da reserva

o presidente da República, "considerando que se torna indispensá
YE:j dotar o Exército, na hora presente. de meios compativeis corn a sua

alta missão e finalidade; que os efetivos atuais orçamentários não ror

respondem mais aos novos e pesados encargos cometidos ao Exército na

manutenção da ordem pública e segurança nacional, e, afinal; estas e

outras razões constantes da exposição de motivos apresentada pel o mi
nistro de Estado e Negócios da Guerra", assinou o seguinte decreto-lei:

Art. 10 - É o ministro da Guerra autorizado a elevar o efetivo orça
mentário da tropa das unidades do Exército atualmente organizadas
para o efetivo de paz (efetivo-tipo), convocando-se as classes da reserva

pertencentes ao contingente em disponibilidade do Exército ativo e

abrindo o voluntariado para o preenchimento dos claros.
Art. 2° - A execução dessa transformação para o efetivo-tipo pro

cessar-se-á na ordem de urgência proposta pelo ministro da Guerra, e

segundo as instruções que se tornarem necessárias para execução desta
leL

.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. revo
gadas as disposições em contrário"

ANO XXVII N. 8511

Zurique, 10 (Reuters) - A
morte do "ás" alemão tenente
Meyer, na Frente Oriental, foi
anunciada pelo alto comando
alemão, segundo despacho da
agência oficial de Berlim.
O comunicado nazista parti

culariza que Meyer ganhou a
Cruz de Ferro, chefiava um es

quadrão aéreo e "distinguiu -se
nas campanhas aéreas da Grã
Bretanha, França, Balcãs e na
Frente Oriental".

Linha aérea Condor
Foi reiniciado no dia 8 do

corrente o tráfego da linha
Porto Alegre - Rio, pelos a
viões da Empresa Serviço Aé
reos Condor Ltda., que escala-

Prisão de quinta- rão em Florianópolis às 4as.

colunista na Baía feiras para o NORTE e às 3as.

Baía, 10 (A. N.) _ O vesper- feiras para o SUL. Também já
tino "Estado da Baía" informa se reiniciaram as viagens pa
que foi preso nesta capital o ra o NORTE do Brasil, com es

italiano Giovanni Galfa, ele- calas e horários seguintes:
menta "quinta-colunista", 1,Ô- Rio:- Reci!e, às �as. /eiras;
bre o qual pesa também a acu- .RecIfe - Sao LUIZ, as 5as

sação de ter sido um dos assal- \ feiras; . , . .

tantes do Palácio Guanabara Escalas - Vitória, Canasví
na trágica manhã de maio d� eir�s, Baía, Maceió, Recife,
1938. Acrescenta ainda o refe- Joao �essoa, Natal, Fo�taleza,
rido jornal que a polícia local Parnal�a. Com ba�deaçao em

aguarda informações da polí- �aranalba para ,lmha Toc.an
cia carioca sobre o súdito do tms, trafegada as 5as. feiras
"eixo" que se acha preso ínco- P�ranaiba -:- Terezinha 6a8.
municável no quartel da Guar- reíras Terezma - B�lem. Vol
da Civíl. tas: Bele� - Terezm� saba-

dos, Terezlna - Parnaíba do-
Bonitos, bons e baratos, mingos mesma escala. Voltas
Primeiros entre 08 primeiros./São Luiz - Parnaíba - Reei
São os doces preparados, fe domingos, R'ecife - Rio se
Co 'o bom Fermento Medeir o s.] gunda-feiras.

Forças do
frente

«eixo) para a
de batalha

Clínica médico-cirúrgica do

Dr. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras - Partos.

ALTA CiRURGIA ABDOMINAL: estõmago, vesícula, útero, ovários, anendíce,
fumores, etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO -' Hérnias, hídrn
ceie, varicocele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

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

Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, d�ariamente.

A ação da «quinta-coluna»
Rio Grande do Sul

no

Porto Alegre, 10 (A. N.) - Informam de Santa Marta que
acaba de ser desmascarado pelas autoridades policiais dessa
cidade mais um expediente utllizado pela "quinta-coluna".
De uns tempos a esta patre, certos elementos alí desembar
cados começaram a vender de porta em porta livros aparen
temente religiosos, editados em S. Paulo, numa livraria sita
à rua Eça de Queiroz. Os autores dêsses livros, utilizando-se de
motivos religiosos, faziam propaganda velada do total itarfs
mo. Entretanto, a trama, tão ardiosamente preparada pela
"quinta-coluna", não causou naquela cidade riograndense os
resultados que os seus autores esperavam pois todos os ven
dedores . de livros foram presos e remetidos para esta capital.

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

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

ta fogo - Rio de Janeiro.
Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 10Q9

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

Sidnei, 10 (R) -- "Apesar da
indisfarçável gravidade da si
tuação no Pacífico, pode-se ga
rantir que a po s.ção da Austrá
lia é hoje muito melhor do que
a de dos meses atrás" -- de
clarou c minístro da Guerra,
sr. Farde, acrescentando: "En
tretanto, justamente por isso
e, que temos necessidade de.
nos preparar paci ficarmos em

condições d., entnntar qual
quer ataque".

Essas declarações do minis
tro da Guerra foram feitas du
rante uma visita de inspeção
aos acampamentos norte-ame
ricanos.

. ,Comprai na Cf SA MISCE
LANEA é saber economizar-

A pesca na Lagõa

Hão podem mais comerciar com

pedras preclosas
Rio, 10 ("Estado") - O Pre

sidente da República assinou
vinte decretos revogando igual
número de decretos anteriores,
que autorizavam 14 alemães, 4
italianos e 2 japoneses a com

prarem e exportarem pedras
preciosas no Brasil.

EXCURÇÕES DE RECREIO
O descanso semanal não é uma

imposição arbitrária da sociedade.
E, antes de tudo, uma necessidade
orgânica, como o são a, fome e o
sono. É preciso ter-se em conta
porém, que êsse descanso será tant�
mais eficiente, quanto mais vivido
em contacto íntimo com a natureza
e em locais aprazíveis.
Salnt-Hilaire, viajando pelo mun

do em excursão de estudo, aportou,
em 1820, à então Província de San
ta Catarina. As impressões de sua
viagem estão reunidas em magnífi
cos volumes, quase todos, alíás, játraduzidos para a nossa língua.Com frequência se encontram,
em sua obra, expressões de encan
tamento à ilha de Santa Catarina
que êle considera "um vasto jar�dirn inglês".

Os f'lor íanopolítanos sabem das
belezas de sua terra, mas não nas
aproveitam C?l110 de desejar, isto
porque lhes tem faltado orientação
e f'acilidades. Nesse sentido, o que
vem fazendo o "Iate Clube Floria
nópolís", é digno de encômios e
de aplauso. Fundado há menos de
um ano, essa sociedade, que tem
sua séde em esplêndido recanto da
Pedra Grande, além de fomentar o

Yach.ting em nosso meio, há pro
porcionado aos seus associados
agradáveis � reconfortantes pas
seIOS as praias que orlam a nossa
incomparável "ilha verde".

no

Angora, 10 (R.) - Informam de Moscou que as divisões A posicão da Austráliaalemãs que foram retiradas da frente russa para descanso, melhoroudurante o inverno, estão regressando às suas posições.
De Roma, também adiantam que já seguiram para a

frente oriental uma divisão de infantaria' e quatro divisões
blindadas italianas.

Por último, uma notícia de Moscou diz que cêrca de 90
divisões alemãs foram transportadas na semana passada para
a região Carcov-Taganrog.

No entanto, acredita-se em Moscou que a ofensiva alemã
da primavera não poderá ter início antes de maio ou fins do
corrente mês, pois o inverno extraordinariamente severo,
atrasou os movimentos das tropas nazistas para os pontos de
concentração.

Artimanhas
de Toko Moto

Porto Alegre, 10 (A. U.) -

Foi preso em Santa Maria e en
viado para esta capital o súdi
to japonês Toko Mato, que via
java de regresso de S. Paulo,
aonde fôra, segundo alegou, I
comprar sementes, pois é plan-

.

tador de cebolas em Jaguarão.
A reportagem daquela cidade,
ao entrevistar êsse súdito do
Micado, ficou espantado quan
do o japonês, demonstrando a
maior calma, declarou que não
sabia que o Japão estava em
guerra com os Estados Unidos,
sabendo apeuas que seu país
estava lutando com a China.

Disse ante-ontem um colega,
desta capital, que malfeitores
estão lançando "pegadores" ao

fundo da Lagôa para rebentar
as redes, resultando daí o fato
de estar faltando peixe ao mer

cado público.
Segundo nos informam, o lan

çamento de "pegadores" não é
obra de malfeitores anônimos,
senão que a reação legítima de
pescadores classificados, contra
os proprietários das "rêdes de
arrasto".
Como se sabe, é proíbido o

uso dêsse tipo de rêdes. No en

tanto, continua sendo sistemati
camente empregado na pesca
em águas da Lagôa, originando
o extermínio da criação e as

consequentes privações dos pes
cadores, propriamente ditos.
Então, estes, antes que vejam
seus filhos perecer à fome, re
solveram inutilizar, daquele
modo, -as "rêdes de arrasto",
cujos proprietár.ios estão a ani
quilar as reservas piscosas da.
Lagôa, sem que haja qualquer
providência das autoridades
competentes.

Os peixes apanhados' com as

perniciosas "rêdes de arrasto"
são vendidos no interior da
Ilha, para não dar na vista ...

Os pescadores da Lagôa, lan
çando "pegadores" ao fundo
dela, exercitam o único meio
do que dispõem para se verem

livres de uma prática que os
está prejudicando a êles e a
uma das fontes da economia
ilhôa.

o marechal Mannerheim
Q. Ci. alemão

Estocolmo, 10 (H. T. M.) - O
acontecimento mais importan
te ocorrido esta semana na
frente léste foi a visita do ma
rechal Mannerheim ao gene
ral DietI, comandante chefe
das forças germano-filandesas
na frente do Ártico, que dirige
as operações no setor que se es
tende atualmente desde Mur
mansk até às proximidades de
Candalati, no extremo noroeste
do mar Branco.
E' a primeira vez que o ma

rechal Mannerheim vai visitar
o quartel general alemão do
norte. A visita reveste-se, pois,
de particular importância, so

.JUNTA COMERCIAL.-Arqui- bretudo porque é sequência das
v�mento d.e contratos - Re conversações que o marechal
gtstro de firmas. �utenticação von List teve, na segunda se
de hvros-Certrdoes- Buscas mana de março, com os co

�tc. Pr�cure a Organização I mandantes-chefes das forçasomercral Catarinense. finlandesas.
,

A cata da divisão naval japonesaNova Delhi, 10 (U. P.) - Por informações extra oficiais
sabe-se que numerosos navios de guerra britânicos estão sul
cando as águas daquele enorme golfo, à cata de uma divisão
naval japonesa, que, desde sábado, está operando contra a

navegação mercante aliada e que com seus aviões bombar
deou os portos de Colombo, na ilha de Ceilão, e os de Cocanada
e Vizagapatan situados na costa oriental industânica. A di
visão naval britânica está acompanhada e protegida por cen
tenas e centenas de aviões de caça e de bombardeio inclusive
"Fortalezas Voadoras" norte-americanas.

' .

SINDICALIZAÇÃO - Mede
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catar i -

nense.

PUDIM MEDEIROS. 8 80-
bremesa inegualável, gostosa,fácil de preparar e que to
dos apreciam.

«-Frente Pró Aliados»Salvador, 10 (A. N.) - Subscrito por professores de es
colas superiores, advogados, escritores, jornalistas comer

ciantes! comerciári?s e estudantes baianos, foi dado 'à publici
da?e vI?,rant� mamfe,st.o a fav_or da organização "Frente próAliados , cujos propósitos estao contidos nos seguintes itens:
1) Cooperar com o govêrno brasileiro e com as autoridades
civis e militares do país na luta contra o "eixo", criando nas
massas clima propício à política do govêrno brasileiro de so
lidariedade aos Estados Unidos; 2) Arregimentar conciências
livres para a cruzada contra os infiltradores fascistas nos
meios populares da Baía e do Brasil; 3) Por meio de confe
rências e artigos de imprensa e discursos pelo rádio, prestar
todo o apôio aos aliados-da América na guerra contra Hitler e
seus comparsas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As Crianças I
Dôres no Ventre, Mau Hálito, língua Suja, Indigestão,

Consequências da Prisão de Ventre I Nova Iorque" (v. aérea) - atirados na estrada. Durante o

Dois fugitivos de Hong-Kong, Do Natal a 28 de janeiro, () período de sua liberdade em

aquí chegados por via aérea, cidadão Marsman foi prisio- Hong-Kong, de 27 de janeiro
tiveram oportunidade de rela- neiro dos japoneses, em compa- a 10 de fevereiro, Marsman foi
tal' ao correspondente

especialj
nhia ele outras 100 pessoas, no testemunha de fuzilamehtos

da Reuters dramáticas histó- hotel de Kowloon, onde viu e diários sob o pretexto de assal
rias a respeito do que viram e ouviu varias vezes atos de 'Ver- tos e, às vezes, simplesmente
sôbre os transes que atraves- dadeiro barbarismo. Acentuou para aterrorizar a população.
saram para fugir das garras dos a testemunha que podia aqui- O cidadão Marsman conse

amarelos. Êsses refugiados são latar o ódio votado aos britâ- guiu escapar entrando em con

os srs. Jan Hendrick Mars- nicos pelos japoneses e

rela-I'
tacto com os guerrilheiros chi

man, cidadão holandês, e tou um incidente ocorrido no neses, dois dos quais o levaram
Arthur Duff, diretor executivo hospital Stanley, onde um rné- em companhia de engenheiros
de uma companhia americana dico inglês foi amarrado e for- russos e chineses, através das
de seguros. .çado a testemunhar a violação linhas nipônicas. Aí embarca-
o cidadão Marsman, que de numerosas enfermeiras ram num pequeno "sampan",

chefiou diversos trabalhos de brancas, as quais, em seguida onde passaram 5 dias e 5 noi
engenharia e empresas de im- à profanação, foram degoladas. teso Desembarcando na China,
portação e exportação, foi, en- Os japoneses destruiram todos fugiram através das áreas ocu-

tre outras coisas, o construtor os suprimentos medicinais. A padas pelos japoneses e, escon
de 17 milhas de túneis para disenteria e outras epidemias dendo-se no interior de tem

abrigos antiaéreos em Hong- grassavam violentamente na pIos devastados, cobrindo a

Kong e esteve aprisionado no cidade. Não existia leite para dístâ.ncia de 25 a 30 milhas
hotel daquea cidade. as crianças e a única alimenta- diárias, prosseguiram a traves
Em companhia de grande ção consistia numa pequena sia por espaço de 250 milhas,

número de outros civís, o sr. ração de arroz, duas vezes ao até Keilin, onde tomaram um

Marsrnam viu-se obrigado a es- dia. avião para Chungking.
cutar as estúpidas arengas de Noutra ocasião, na transfe- O sr. Arthur Duff procurou
um comandante japonês e, além rência dos prisioneiros que se escapar ao internamento, es

disso, foi testemunha de inú- encontravam no hotel, ao atra- condendo-se numa residência
meras brutalidades cometidas vessar a baía, Marsman arran- chinesa, até o dia 8 de janeiro
pelos amarelos contra os ho- jon um substituto para respon- e durante êste tempo, por qua
mens, mulheres, crianças e sol- der à chamada em seu nome. tro vezes, esteve a ponto de ser

I
dados britânicos feridos, que Mais tarde, êle se encontrou descoberto pelos japoneses. Fi
foram, com selvageria, fuzila- com oficiais japoneses, aos nalmente, conseguiu atravessar
dos ou picados por pontas de quais, ousadamente declarou as linhas nipônicas, 'disfarçado

I baionetas, que havia sido libertado por em chinês, embarcando num

������������
__
������������

__ ��__ ���__������������������������- ordem. superior. Temporari� pequeno barco pesqueiro. D�i

MEO I O mente, ficou em liberdade na foi êle transferido para Piha
cidade de Hong-Kong, até que te, onde passou seis dias num

conseguiu fugir através das li- ancoradouro secreto, à espera
nhas japonesas, a 10 de feve- de temperatura favorável.
reiro. Eventualmente, foi êle ataca-

Os japoneses haviam recolhi- do pelos guerrilheiros chineses,
do os corpos dos soldados seus que o aprisionaram, libertan
compatriotas, afim de serem do-o em seguida, mediante o

sepultados no dia de Natal, mas pagamento de 50 dólares escol
a 8 de fevereiro Marsman viu tando-o até o quartel-general
numerosos corpos de britânicos dos seus companheiros.

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

pressa e fóra de horas, para que tenham indigestão, dôres no ven

tre, moleza, arrepios, calafrios, tonturas, máu hálito, dôres de
cabeça, vontade de vomitar, lingua suja e até febre.

Convem dar Ventre-Livre sem demora.

I
Ventre-Livre é um remédio brando e suave, de gôsto agradá

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

ventre e suas consequências: máu hálito, lingua suja, indigestão,
dôres de barriga e outros desarranios do estômago e intestinos.

1�8TITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)

I Com prática nos huspltals europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho geníto-urtnarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radldogla Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Cam nanarto
São Paulo). Especializado em Hí
gIene e Saúde Pública, pela Uníver
sidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pare
dlagnódlcos das do-ncas Internas

I Coração, pulmões, vesícula bllíar
estômagos, etc

Radlogratías õsaeas e radlogralías
dentárias

Electrocardiogratia clínica
Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

(Determínação dos dltúrblos da!
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químlco e microscópico do

suco duodenal e da bflls).
Gabinete de tisioterania

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
�a108 lnlra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
l<xames de sangue para diagnóstico
ia sífilis diagnóstico do ímpaludís
mo, dosagem da uréa no sangue,
-te. Exame de urina, [reação de
A.schein Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
ouz, escarros, líquido raquíano f

luaiqner pesqulza para eíucídacã.
de díaznôstíco.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

PlORTANOPOll"
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Tenha Venlre-Livre sempre em casa.

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

passos
•

mais •••

APROVADOS PELO O·Nos·p·ses Nt? 569 DE 19,3$

INDICAOOR

IAntônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULT6RIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das IS às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 75l.

II Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS
,Atende das 9 às 12 horas

C:�INICA ESP�CIALlZADA DAS MOLESTIAS DOS Negócio à venda
Ouvldos-Narlz-Garganta-Cabeça-Pescoço Vende-se a -;;asa de negó-

O ARMINIO TAVARES cio no largo General Osório-
(•• 40 (Casa Chicão). Bom ponto

_ (Assistente do prof. ôanson) e bem afreguesada. Vende-
ACOMODAÇOES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS se, também, o mesmo pré-
Consultas 20$000 - Opereções a combinar dio. Tratar no local.

T 30v-3 O
Consultório: Rua João Pinto, 7-Tel. 1461.-Resictência 145ó

Camisas. Gravatas, Pijam es,

;���������������;.;����������Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS. rn _,e ,.,.. RP"'''W-'''''''N d61Ol'N«bUC

CELANEA. Rua TraianO.17.

Produtos CATEDRAL.VENDE-SE ávendanaFARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 � FONE 1.642

(Defronte à casa Hcepckel
um automóvel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações no gerência do
ESTADO, 30va-3D

Uns
e comprem mais barato!

A EXPOSiÇÃOF E L I P E SCHMIDT, 3 8I

Ex-chefe de cJl
nica do

'Hospital df1
Nu r jbRrg

(Proflil. L Burknardt
e B. Kr�uter)

Especial is la em

Lirnrgia Gp" ui �

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

li
1� Al1ta ,Ciru(drgta, gyndeco ogia oenças e

senhoras) e partos.

I�Cirurgia do systema
nervoso e oporaçõe«

de ptastíca.I'

!1IA Consulrorlo é rue Traje-

�.!
00, 18 (dae 10 DIS 12, e
des 1!'l á� t 6.bO) T il!lt'

ph. ne -- 1.285

�.
Resld encía li rua EB
teves Junlor. 20, ---

Tetepbone -�- l.1jl

Situada em lugar aprazível, tranqínlu e saudàvel

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas
Casaqufnhos o Colchas - Toalhas - Perrhoais

Para instruir o

ataquesRio, 9 (C. P.) - Acaba de ser encaminhada ao presidente da
República, pela secretaria geral do Conselho de Segurança Nacional,
uma obra completa sôbre a defesa passiva anti-aérea civil, intitula
da "Alerta!" Elaborada e oferecida pelo coronél Orozimbo Mar�
tins Pereira, essa obra, que deve ser em breves dias impressa e dis
tribuida ao público visa, de um lado, instruir a população sôbre o

que deve saber para poder enfrentar possíveis ataques aéreos, com

elevado moral, e reduzir ao mínimo os seus danos e efeitos; e, de
outro, proporcionar aos diferentes órgãos governamentais interes
sados, normas e dados indispensáveis à organização e proteção co

letiva do povo brasileiro.

povo
,

aereos
contra

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORtO:
Rua Felipe Schmtdt=-Edíft
cio Amélia Neto-- Fone 1,9iJ
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDE:-.CJA·
Av Hercuio Luz, 186

- l 'uune: 1392 -

I Laboratório de análisês clínicas

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

I Farmáçia ((Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS I

Attende a chamados
14

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

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

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

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

Perfumarias.--Artigos de bo rrilchd.
Garanle se a exata observância no receituário médico

Especialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu ta!: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

PREÇOS MÓDICOS

Dr. MADEIRA NEVES - midic� especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado, frente à Casa Hcepcke),

FONE 1.642

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janelro

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

Consultórlo: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467
Resldêuoía: Rua Presidente Coutinbo, 23.

Josephina S(hweidson
M E O I C A.

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

Rua F. Schmid1. 39 (sob.)

Dra.

SAVAS LACERDA
Oculista' do Centro de 'Sa.úde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOlO
servíces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas.

. Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Dr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• chegar o fogo ao rastilho para que
batível, aí estão os aplausos com a explosão se produza. Qualquer
que são recebidos os avíões da RAF, lentativa de desembarque encontra
quando vão bombardear objetivos ria imediatos e poderosos auxílios
militares nas zonas ocupadas pelos internos.
exércitos inimigos� E, por muito
exata que seja a pontaria as víti- O acontecimento feliz da unidade
mas inocentes são inevitá�eis. A I americana foi a determinante do

aviação, na guerra, é uma arma ter- .1 amor que os povos do Hemisfério

rivelmente injusta. I consagram
à liberdade e a lodos os

Toda a Europa de hoje é um re- princípios humanos. A unidade eu

gueiro de pólvora; basta apenas ropéia, amassada em dôr e saci-ííl-

Washington, março (Serviço es

pecial da Interamericana) - O De

partamenlo de Agricultura dos Es
tados Unidos acaba de publicar um

extenso relatório sôhre a situação
da Europa, nos seus aspectos eco

nômico e alimentar. Depreende-se
dêsse triste documento que, nos

países ocupados pelas fôrças ale

mãs, é onde o panorama apresenta
aspectos mais calamitosos. A digna
e corajosa Grécia caminha, estoica
mente, à cabeça dêsses povos des
venturados. Seguem-se, em ordem
de penúria alimentar, as próprias
nações do Eixo, o que vem demons

trar como Deus continua escreven

do direito por linhas tortas. .. Na

Finlândia, e sobretudo na Itália, as

consequências da guerra fazem-se
sentir pesadamente. Faltam os gê
neros mais essenciais para uma ali

mentação sofrível. O sr , Mussoli
ni, que já perdeu um Império na

louca aventura, tem agora um ex

celente campo de experimentação
para pôr à prova de fome o espírito
espartano de seus aguerridos cami
sas pretas. A besta apocalítica, com
todas as suas pragas terríveis, já
assola as augustas terras de Roma.
O fascismo soltou-lhe as bridas.
Nos países ainda neutros, é onde,

segundo o mesmo Relatório, a si
tuação, "relativamente favorável",
apresenta melhor aspecto, a-pesar
do excessivo dos preços, inacessí
veis às classes menos favorecidas.
O princípio do isolamento e das
"escrupulosas neutralidades" fa
lhou ruidosamente nesta faceta do
problema. Em certas fases da vida
dos povos, como as consequências.
têm que ser fatalmente as mesmas
- é tudo uma questão de tempo -

bem vale mais o heroismo que dig
nifica do que a "prudência" que
avilta. A Grécia, que tem um bri
lhante futuro garantido com a vi
tória das democracias, oferece-nos,
sôhre êstc aspecto, um exemplo elo
quente.
Eis, em linhas sucintas, mas su

ficientemente dramátícas para im

pressionar os menos impressioná-

veis, a situação alimentar da Euro-

pa, após o 'triunfo pirrico do

na-I
conveniências da defesa o perrui

zismo. É nessa base de conciências tem, mas muitas vezes, c, na melhor

oprimidas e de corpos minados pc- das hipóteses, quando não há con

la tuberculose que o sr. Hitler pre- luio na demanda, os alemães arran

tende edificar a sua "Nova Ordem", cam à fôrça, 'para a alimentação dos

para a qual deseja contar, à viva seus exércitos, o que é apenas des

fôrça, com a colaboração das [u- tinado a aliviar a sorte dêsses des-

ventudes francesas. graçados povos.

Vem a propósito recordar aqui O bloqueio tem a aprovação de

um Relatório apresentado à Acade- todos os povos submetidos no Con

mia de Medicina de Lyon, por uma tinente europêu . Como prova írre

comissão de médicos incumbidos de
levar a cabo um inquérito sóbre as

condições sanitárias da juventude
do país, que era um dos melhores
alimentados da Europa. É um do
cumento verdadeiramente trágico.
A tuberculose, por falta de alimcn

[::lçi'ío, vai minando a [uventude da

França em proporções alarmantes.
�. "panacéia universal", que o na

zismo prometia aos homens no roo

dar das suas fôrças motorizadas,
converteu-se num grasnar de cor

vos.

Mas a fome não é "colaboracio
nista"; é má conselheira. Os ódios,
contidos pelas brutalidades da lres
tapo, dirigem-se, em elevado 1JO-
tencial, para os responsáveis, que

.procuram lavar os seus pecados
nas águas bloqueadas pelas esqua
dras das democracias. Sabem bem
êsses povos submetidos que o blo
queio é uma das armas mais efica
zes lançadas no caminho da sua li

bertação. Se êles estão sofrendo as

consequências dessa arma dirigida
contra os seus opressores é porque
não há fôrça humana, dentro rl.!;lS
leis inflexíveis da guerra, de esta
belecer distinções capazes de ali
viar a terrível situação que lhes foí
criada pela invasão germânica. Em
todo o caso, algumas tentativas têm
sido feitas nesse sentido. Por parte
dos Estados Unidos, a boa vonta
de é manifesta. A França tem rece

bido carregamentos de gêneros ali
mentícios de procedência america
na. A alimentação da Espanha é
hoje feita, em grande parte, na ba
se dos "navicerts" ingleses. Têm
se feito exceções, mais do que as

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I

Perfeicão!

I

f'
Vendas em ótimas condicões de

pagamento

Rua Trajano, n' 13

cio, vamos devê-la ao sr _ Hitler. O

repudio ao nazísmo congrega todas
as vontades. Os povos europeus ain
da não perderam, por. completo,
nem o instinto de conservação, nem
o instinto de defesa. Os que não
souberam defender-se a tempo, ar
rancam hoje, de arrependimento, o

cabelo às mãos cheias. O nazismo
está forjando, pelo desespero, as

melhores condições psicológicas
para a libertação da Europa.

�
....

I Crédito Mútuo Prt'di��
Proprietários: J. Moreira & (ia.

19 DE MARCO
Foi entregue ar s prestamtsta Maria, Célio e Cellna ..

Nunes Lopes, residente em Florianopolis,
possuidores da caderneta D. 19188 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Março de 1942.

20 DE ABRIL

, -

mpoes
Melbourne, 9 (Associated ceptar o raid aliado e foi espa

Press) - C. Yates Mc Daniel tifar-se no solo.
- Pelo terceiro dia consecutí- A Austrália nunca esteve em
vo os aviões dos Estados Uni- melhor posição do que hoje
dos e da Austrália lançaram-se para repelir a invasão japone
ontem contra os japoneses na sa com a produção de muni
Nova Guiné, deixando cair em ções e equipamentos de guer
ataque baixo, feixes de bom- ra em Incessante e rápido au
bas contra os aeródromos e menta. O conselho aliado de
aparelhos pousados no solo. abastecimentos, que está reali
Também foram atingidos vá- zando o que o ministro de
rios edifícios e estradas. Os abas��cimentos John Beanley
correspondentes dos jornais de qualifícou de "a mais impor
Moresby, base australiana da. tante reunião", resolveu ado
Nova Guiné, informaram que t�y um plano para a coordena
vários incêndios irromperam çao dos abastecimentos e equí
em consequência dêsse ataque, pamentos provenientes dos Es
tendo sido causados muitos ou- tados Unidos para a Austrália,tros danos. Os bombardeiros com o material aquí dísponíaliados operam escoltados pe- vel e com o que ainda está
los aparelhos de caça, os quais para chegar em virtude da lei
abateram um aparelho de com- de empréstimo e arrenda
bate japonês que tentou inter- I menta.

o !CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

.
.... ...... rebeI ....aç. _ .....

__ oe "-pies. grippea. ,. Id6ea. _
�. sangulneos, dona .. peite e �t 0.....
• Ir...-z. geral, fa"a ::..:tpetJte • featre. • CONTRATosiíI
•• ro••dlo ehao'uto, co, ....... ta...... Efflcaod.. '

•
lia do. tuberculosos to oll4lo_ __" ..
COIeTaATOSSE .. rec.beu maJa" 24000 ...
*dl.'''' Tenha .. cuidado! �N.... cIc!zese Ae ut
.... sé. CONTaATOSSE. que • _...... aAo --.
...... "oHm '

... T....h·__ .•_ .- _ .....

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
AO COMÉRCIO

Levamos ao conhecimento do comércio exportador
desta praça que o Instituto Brasil-Estados Unidos está
aparelhado para efetuar traduções de cartas, de ingl�s
para português e vice-versa, facilitando assim a corres

pondêncío comercial com os Estados Unidos. Garantimos
o mais absoluto segredo sôbre a matéria traduzida. Os
pedidos devem ser dirigidos à nossa séde provisória
último andar do prédio da Confeitaria Chiquinho.

•

A SECRETARIA.
15 v. alto 3

Previdência Nacional Lida,

Mais um fo r rn idá vel sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no did 6 de Abril (segunda-letra),

com prêmios no valor de

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

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
d'e Ouro Preto n° 13 .

....................................................

A maior lula aérea do ano
Londres, 9 (Associated Press)

- 'Noland Norgaard - Noti
ciou-se que a maior luta aérea
do ano, com crescente número
de tanques, tambem, está-se
travando na frente oriental de
ambos os lados do lago Ilmen,
onde os russos estão intensifi
cando a campanha para dizi
mar o 16° exército nazista, que
se acha. desde há muito encur
ralado na staraya-Russa, na
região do mesmo lago.
O comando alemão, em co

municado, admite que ,os rus
sos quebraram as linhas alemãs

a suleste do lago, num grande
ataque de tanques, apoiado
pelo preparo prévio da artilha
ria. Acrescentou o comando
nazista que a fenda aberta
pelos russos nas referidas li
nhas só poude ser fechada após
violentíssima luta corpo a

corpo.
Os despachos de Estocolmo

declararam que grande parte
dos aviões derrubados pelos
russos na semana passada
eram do tipo-transporte, que
iam levar suprimentos à fôrça
cercada do general Busch.

Se V. S, desejar ter bôa renda mensal com pouco trabalho,
procure colher informações à Praça 15 de Novembro

n, '23 10 andar Sala 45 das 1,30 às 17 horas.

I

COMBATA A CASPA A QUEDA

l O� CABEL05 BRANCO!>
COM

tfjg.etiD
��������� ��!

F/OIlJJNOPOOJ"': �.,., ••". D." ,I""" ...
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I':;;-��'E�R'�� prepara um inverno I� de GUERRA ••• 8

I GUERRA !E PREÇOS I
� ALTAS SURPRESAS .•. i� Aguardem, de 20 de 8
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o falangismo espanhol é um dos redulos do I ROMUill��A P���ESe PIRES

!J:�R����:.���t���f�:�:n:����::'j��ã����I��l��,d�:���!�n��\� ::r�ji��i:J��:l�r�Y Ilangismo espanhol vai-se tornando da sua terra, no intúito - mais tar- quio, o que obrigou alguns países ocorrido a 1-,.-lt2.
cada vez mais suspeito pelas suas de. confessado oficialmente por go- americanos, em especial, o Uruguai, :.,"".... ....._................. _

atividades anti-americanas. Muitos vernantes de Madrid, Berlim 'e Ho- Cuba, México e Pôrto Rico a torna- 4 v.-4
dos países do nosso Hemisfério, es- ma - de começarem a invadir os rem contra essa organização pseu-

PI-ano de ocasl-a-opecialmente após o rompimento da outros países da Europa. do-espanhola as medidas que as

América com o Eixo, têm adotado Na Espanha havia uma legalida- circunstâncias impõem. Motivo de viajem urgente
medidas de precaução contra essa de constitucional, ganha em boa l i- Não foi sómente como uma san- vende-se um piano de con
organização hispano-germânica, que de, que foi derrotada pela coliga- ção de ordem moral que a América certo, novo, rnoder'no , Valor
mantém com Berlim as mais estrei- ção elo Eixo, a que os falangistas rompeu as suas relações com os 8 :000$000 por, 3 :000$000.
tas relações. De inspiração italia- espanhóis já pertenciam desde 19:;3, países do Eixo; foi também como V�r e tratar à .rua Alvaro
na, no tempo do jovem Primo de Hi- como se demonstrou, anos depois, uma medida de precaução aconse- de Carvalho n. 6.
vera, foi-se, a pouco e pouco, trans- pela revelação de 1111l famoso acôr- lhacla pela sua própria clefesa. O , _

formando numa delegação do Reich, cio de auxílio, assinado em Roma falangismo espanhol não nega, an

sob a égide do atual Ministro das entre Mussolini e os generais cn- les proclama, suas afinidades políti
Relações Exteriores de Madrid, sr. carregados de se sublevarem em cas e suas simpatias ideológicas
Serrano Sufier, homem de frequen- 1936. Ninguém, na América, (lois, com as nações do Eixo. É,)la Eu
tes viagens a Berlim e que, nas suas confunde a verdadeira Espanha ropa, já hoje, uma fôrça militante
declarações oficiais, não dissimula com êsses tontos sonhadores de im- que luta no lado dos soldados do
identificações profundas com a périos. Mas o caso não deixa, no cn- "Fuehrer"; tem-se tornado suspei
equipe que dirige o nacionul-socia- tanto, ele merecer certa atenção, so- ta na América, a ponto de inspirar
Iismo alemão. bretudo nas circunstâncias especiais medidas de ordem repressiva. Não
Da iniciativa da Falange, que (em em que se e�lcontra a América, pois é, portanto, nenhum despropósito

li sua representação no govêrno do que os falangistas espanhóis, os aconselhar todas as prevenções con

general Franco, é a criação do f'a- quais, repetimos, têm a sua repre- tra as suas expansões retóricas,
moso "Consejo de la Hispanidad", sentação no governo do general

I
destinadas ii América, aparen lemen

núcleo da velha mentalidade "colo- Franco, se cncarr cgam todos os te apenas ridículas, mas que podem
nizadora" espanhola, destinado a

dia.s
de demonstrai" pela sua im- visar objetivos de derrotismo, per

reverdecer os frutos das raizes his- prensa de Madrid e pelas suas ati- turbação, espionagem, ordenados
tóricas que ligavam a América de vidades suspeitas na América, [, sua por Berlim.
língua castelhana ao remoto Impé-
rio de Fernando e Isabel. Em tôr-
no dessa retórica sediça, renascida
ao calôr de uma ignorância crassa

sôbre o que é hoje a inteligência e

a sensibilidade dos (micos homens
que no mundo ainda conservam in
tala a conciência da sua personali
dade política - os americanos, tem
a secção do dr. Goebbels, destinada
particularmente a fomentar a pro
paganda do nazismo na América,
afiado as melhores armas da sua
dissimulação e perfídia. O "Con
sejo de la Hispanidad", pese à in
coriciência e à boa fé da meia dú
zia de americanos, que receberam a

sua criação com simpatia, não pas
sa, pois, de uma grotesca, mas mal
intencionada tentativa para estabe
lecer na unidade americana uma ca

beça de ponte, através do qual os

países do Eixo, expulsos da nossa

convivência diplomática, possam
prosseguir o seu trabalho de con

fusão, espionagem e derrotismo.
Mas a Falange, embora de inspi

ração italiana e de contrôlc alemão,
nasceu em Espanha, e como tudo o

que nasce naquela terra de tão for
te personalidade étnica e de Ião ex

traordinário poder criador, tanto
para as grandes obras do espírito
como para os grandes absurdos hu
manos, não podia escapar às regras
da originalidade. E a sua pecularie
dade mais marcada é o delirio com

que sonha e com que mata. Os fu
zilamentos em Espanha ainda estão
hoje na ordem do dia. Quanto ao

sonho, basta apontar essa concep
ção delirante do "Iinpério Azul",
da melhor estirpe Filipina, que tem
por objetivo a incorporação de Por
tugal e Gibraltar à Espanha Impe
rial e a submissão às suas frechas
imperialistas dos países americanos
de línguas ibéricas.
Evidentemente que não há ne

nhum americano, COIll a verdadeira
noção das suas responsubí lidados e

ai? com o sentido cio seu próprio
dccóro, que vá dar ao "Império
Azul" mais importância do que êle
realmente tell1': sonho delirante de
uni grupo ele energumenos de ten
ra idade e miôlo duro, exarcebados
com o triunfo da fome I do tifo

I'

BALNEARIO (Ponla do Leal)Sábado à tarde e domingo de manhã
Grandes atracões:

Números de sucesso do "Lira 'I'êriis Clube": Douglas
Borges Maciel. A Mascote (a menina encanto da PRB-2
de Curitiba) cantará para todos nós. Alberto Snége (o
Pedro Vargas paranàense). Ao piano, o assombroso

Pirolito'lNota: - As mesas poderão ser reservadas com ante
cedência, no local.
_N'lM'i ne A • 'MM*''''M4M*41
���,---------------------------------------------

Interessa a 8 et'fl'e 10 IImHwres:
Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
critica", as irregularida
des no funcionamento 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,
snn-doloroso, A SAUDE
DA MULHER represente
uma gaiantia de nor

malidade pare a seude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio Que traz no
nome o resumo de suas

virtudes.

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis
JOSÉ PHILlPPI e SENHORA Empresa Jaeger & 'Irmão
participam a seus paren- Saídas de Florianópolis às terças e sábados
tes e pessoas amigas o Saídas de Porto Alegre para Florianonolts
nascimento de sua

I
às quartas e sábados

primogênita. Saidas de Araranguá às quartas.
Fpolis., 8 -lt - 19lt2 sáoados e domingos

Cha-caraS
vs.-l

1"-.-__
AQente em Florianopolis: MARIO MOURA

_

_

PRAÇA 1() !"E NOVEMBRO

Funcão do Rádio_,

Á SÁUDE DA MlJLHER

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, uma primorosa co

leção uoiversal, com 27000
exemplares diferentes, a V8-
Iluda em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Ga rdolinskt, à rua

Felipe Schmidt, n.» 5, Caixa
Postal, 66. - Flor lanó nulls.

30v.-IO

ESTABILIZADOR
Vende-se um estabilizador

em perfeito estado. Tratar à
rua Marechal Deodoro - 85
(Estreito). 5 vs.-3

Vende-se casa
Vende-se à Rua Bocaiuva,

125, uma casa de moradia,
com terreno dando fundos
para o mar, medindo 11 me
tros de frente, por 80 de
fundos. - Tratar no local.
159 lOIl�' O

Principalmente num país como o nosso, imenso, semi-des
povoado, com populações separadas por longas distâncias,
privado ainda de comunicações fáceis na máxima extensão do
seu território, o rádio exerce função cuja benéfica complexi
dade é fácil compreender.

Assim sendo, a expansão das transmissões e recepções
radiofônicas pertence a uma. categoria de conveniências na

cionais inquestionáveis, e deveria, portanto, ser estimulada
pelo poder público a sua propagação, sem embargo de vigilân
cia contra deturpações perniciosas, infelizmente frequentes,
do seu verdadeiro finalismo.

O chefe do serviço do registro de rádios informa que em

todo o país é de 449.502 o número de rádios registrados.
O Distrito Federal tinha em funcionamento, em ] 941,

com a taxa paga, 137.746 aparelhos, e a taxa rendeu mais de 700
contos. Está acima do Estado de São Paulo, que 110 referido
ano registrou 126.326 aparelhos e pagou um poueo menos que
os rádio-ouvintes do Distrito.

(Não deixa de ser curioso, o fato: há sete milhões de pau
listas contra menos de dois milhões de cariocas, e as possibili
dades econômicas são lá maiores do que no Rio; deveria, por
tanto, marchar São Paulo na vanguarda, com várias centenas
de mil receptores).

Outras curiosidades da estatística divulga: o Amazonas,
lá no extremo do setentrião, com uma cifra demográfica quase
igual à de Mato Grosso, registrou 1.594 aparelhos, contra ape
nas '293 do último Estado; Minas, com oito milhões de habi
tantes, contribuiu sómente com 25.000 aparelhos; a grande
Baía não passou de 7.861, ao passo que o pequeno Espírito San
to se aproximou de 4.000.

A -taxa produziu, em conjunto, 2.714: 890$000. Que aplica
ção se dará a essa quantia e às dos anos anteriores? É verdade

que o Departamento dos Correios pretende montar uma gran
de estação transmissora ? ..

Vende-se uma, com casa e

gara]e, em local aprazlvel,
com água corrente, luz elé
trica e esgõto. sita à Praia
do Meio (Co quetros) Fuclll
ta-se metade do pagamento.
Informações com o sr. Zaní
ni, rua Tiradentes, 8.

r zvs-ô

rASA Vende-se uma, à I'" rua San tos Sa-
raiva n. 129, no Estreito, com

16 ms. e 1/2 de frente por
68 ms. de fundos. Tratar com o

sr. Luiz Soares Ventura, na
Diretoria de Ob ras Públicas.

15 vs.-4

Organização de escrttas=-In-s
peções periódlcas.Yertficação
de balanços (e atestado) AS
slstência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Oatarluense.

Gratifica-se a quem achar
e entregar à redação do ES·
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercilio Luz ao 1"08tO de Co n
trôle Policial de Arf riú

15v.- 12

( "Diário de Notícias", Rio)

IAVISO AO POVO CATARINENSE
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�O ESTADOI/b
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficioas à Rua
João Pinto n, 13

TeL 1022 - ex. poatal139 I"j
ASSINATTI'RAS

Na Capital:
Ano .......••..

Semestre •••••.

Trimestre ....••

Mêa ••.•••••••••

50$008
25$000
15$000
5$000

No Interior,
Ano ...•...•••••

SemeStre ...•••.

Trimestre ..•••.

15$000
10$000
I0$00O

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí-

lUza
pelos conceitos emitidos

Jo!J.\
nos artigos assinados

'W �

IS���!�OIOITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENiATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálido.. Depauperado.,
E'Cjotado., Anêmicos, Mãe.
que criam Magrol, Criançal
r.quílicu, receberão II toni·
ficação geril do olganilmo

com o

Sa ngue n 01
Llc. D.N S.P. rr 199, da 1921

VENDE-SE
otima casa, própria para re
sidência e ccmércio, no cen
tro urbano. No andar supe
rior tem sala de visitas, va

randa, copa, cozinha, 4 quar
tos e otimas instalações sani
tárias; todos os comparti
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Informações na

redação do ESTADO.
194 v-lO

VENDE-S'E

Chácara
Vende-fie uma chácara, com
fundos para u mar, na estra
da geral dos Barrei. os. -

Informações na Redação do
»Estado». 20vs 19

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen

tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Arf Santos Pereira
que Sê acha encarregado da
venda dos lotes.

No Estreito
Vende-se um Café. comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos Ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdir Losso, no
mesmo Café. 25v·23

tres
o ESTADO- Sexta ·feira, 10 de Abril de IBt! 5

:.••....••••...•••••.•.••••••••.••••:

i sa%)"$, i• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :

=

encontradas nos balcões da •
•
•
•
.....

•
•

Díáríamente recebemos novidades :
Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :

• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMPORTADORA AVA - RADIOS EDITAL DE PRA-
s. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063 ÇA E LEILÃO

Todos os rádios têm alcance mundial o ioutor Osmundo Wanderley
em ondas longas e curtas. Garantia da Nóbrega, Juiz de Direito da I",

de 2 anos.
Vara da Comarca de Florianópo-

AVA . Gladíator 5 val v. 530$ }�;m��td�olel,ee�:.nta Catarina, na

7 valv. 593$, para pilhas 500$, para Faz saber aos que o presente edí-
acumulador 700$. tal de leilão com o prazo de vinte

Catálogo grátís. 400 réis em selos para a remessa. Con- dias virem, ou dele conhecimento
tiverem que, no dia 15 de abril

sertos, peça orçamento. próximo vindouro, à frente do edi-
fício do Palácio da Justiça, à Pra
ça Pereira Oliveira, o porteiro dos
auditórios dêste Juizo, trará a pú-
blico pregão de leilão e arremata
ção, fi. quem mais dér e maior lan
ço oferecer, o seguinte: _ Uma par
te da casa edificada à rua Presiden
te Taunav, nesta capital, construida
de alvenárfa, coberta de telhas,for
rada, assoalhada e envidraçada.com
diversos compartimentos, edificada
em um terreno que mede 43m,60 de
frente, por fo7 metros ao sul que
extrema com herdeiros do dr. Her
cillo Luz{ confrontando pelo norte,
onde r�e 46 metro�, com terras
do desefnbargador Mileto Tavares,
extremando aos fundos com pro
priedade de quem de direito, onde
mede 34m5. Todo o imóvel foi ava
liado por vinte e cinco contos de
réis ,25 '000$000) e a jarte acima
em um conto tresentos e doze mil
e quinhentos réis (1 :312-500). Este
imóvel (parte, foi penhorado a La
disláu Romanowski e sua mulher,
'na ação executiva, cambial que lhe
move d. Ana Nicolich do livramen
to. E, para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou expedir o
presente edital que será afixado no
lugar de costume e publicado na
fórma da lei, ficando por êste meio
citada a Prefeitura Municipal de
Florianópolis. Dado e passado nesta
cidade de Florianópolis, aos vinte
e um dias do mês de março de
ano de mil novecentos e quarenta e
dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Es
crivão, o subscrevi. Selos a final.
(as.) Osmundo Wanderley Nóbrega.
Juiz de Direito da lã. Vara"

E�tá conforme.
, O Escrivão
Hygi:no Luiz Gonzaga

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

Compannia----�-----------------------------------------

•
•
•
•
•
•

cm

•
•
•
• Casa SANTA ROSA

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e
serrarias

Tratar à. Rua João Pinto
n. 5 (sob.)

FLORIANÓPOLIS

II( Aliança �a Hara»

__ EQITAL 10-:1
..... iJ_.�

BAIAFundadtJ em 1870 Séde:
Seguros Terrestres e Marítimoa

O Doutor Marcílio João da Silva
Medeiros, Juiz Substituto, em
exercicio do cargo de Juiz de Di
reilo da Comarca de Tijucas, Es
tado de Santa Catarina, na forma
da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal com o prazo de vinte dias, vi
rem, ou dêle conhecimento tiverem
que, no dia 22 do corrente, s 11 ho
ras, à frente do edifício da Prefeitu
ra Municipal, à rua Santa Catarina, o
porteiro dos auditorios deste juizo,
trará a público pregão de venda e

arrematação a quem mais der e
maior lanço oferecer, sôbre a res
pectiva avaliação, o seguinte: Um
terreno, lote n. 4 da linha Trinta
Réis, em Nova Trento desta comar
ca, com a área de 271.098m2 extre
mando ao Oeste com o Ribeirão' a
Leste com Carlos Minati; ao No;te
com Angela Montuani, e ao Sul com
Mar-ia Pifer Belleti, avaliados por
quirihentos mil réis (500$000). :E:s
te imóvel vai a praça para paga
mento de custas e imposto do in
ventário do espólio de Dante More
ti. E para que chegue ao conheci
mento de todos mandou expedir o
presente edital que será afixado
no lugar do costume e publicado
na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos 2 de
Abril de 1942. Eu, Rodolpho Luiz
Buchele, Escrivão, o subscrevi. Se
los afinal. (as.) Marcílio João da
Silva Medeiros, Juiz Substituto em
exercício. Eu, Rodolpho Luiz Bu
chele, Escrivão que o subscrevi.
Está conforme.

O Escrivão
Rodolpho Luiz Buc!1�It: ,

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
� 54.700:000$000
• ;1.929.719:000$000

28.358.'717$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Dados relativos ao

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

I

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freiie de Carvalho, Epiphanio Jose

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

Em sua toíh tte Intima somente o MEIGYPAN, de
grande poder hlgleníco. contra. molés'las contegtosas
suspeues, Irritações ng'Dab, corrimentos, molé s
ttS& urero-vegtnals, menítes e tode sorte de doenças
1 roa s e grende preservetleo. Drogaria Ps checo, RIo.

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L 0.8 O &
RUA FELIPE SCHMIDT 39N

Caixa postai 19-- Teleohont'1083--l!nd. Tel. c ALLlANÇA.,

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itcioí, IBlumenau e Locres.
I���� Mole -tias dos rins e coração

o 1'ONICARDIUM tônico dos rins e do coração llmpa a

bexiga os rins as neíeltes, areias, ró ucas renais, aumenta ae

urln8s: Tira 8S' Inchações dos pés e rosto, hidropsías, falta de
ar. palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-esclerose.

Remédio

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito PopUlar e Agrícola
.

de Santa Catarina
das senhoras

E' o tônico útero-ovárlo SEDANTOL que restitue a saüde
perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, f1ôres. brancas.
regulador das visitas, das doenças dO útero, ovâríos, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enler
mldades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especttíco

contra hidropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artérras, bronquite asmátíca,

sijllís e reumatlemo, lesões, cansaço, unnas escaaeas e dôres
no coração, pontadas nos rins e Inchações.

Aos fracos e convalescentes

Rua Tralano n.� 16 _ Sêde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtütcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

Emprestimos _. Descontos - Cobranças
e ordens de pagamento.

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para a vende

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. administração de
-

prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

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

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

Devem usar o STE�OLlNO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos n.üsculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas peso
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito � n�s costas, pernas fracas,
língua suja. Para a ntnrastenla, o desânímo e a dispepsia, a
convalescença é rapída.

Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue siflli8,

ecsemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações, Ierí
das, CHucros, escróíulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Deposltartas: todas as drogarías de Silo Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USA.R

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

12 mezes de estudos. Mensalidade míuíma. Preciso de (gentes e re

presentantes 12m todas as cidades, Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e Notícias 'Desistiu do ataque à .TurquiaViD�entas �emonstrações em Atenas IEcos
Londres, 10 (A. P.) - Tele

gramas retardados, de várias
procedências, recebidos nesta
capital, mostram que os gregos
- ou pelo menos os atenienses
- fizeram sentir claramente
ao "Eixo" que não podem es

quecer a data de 6 de abril, em

que os alemães atacaram a

Grécia, um ano atrás. Houve
várias demonstrações durante
as quais foram mortos vários
italianos. Registraram-se con
flitos sangrentos que estudan
tes gregos e carabineiros italia
nos, em Atenas, bem como en-

Alemães quinta-colunistasSalvador, 10 (A. N.) - Numa eficiente diligência, a polí
cia local acaba de deter dez alemães, sôbre os quais pesam
suspeitas de pertencerem à "quinta-coluna". As prisões foram
efetuadas na pensão existente no largo dos Aflitos n. 49 e na

casa número 12 da rua Almeida Antunes, no Bairro da Barra.
Nesta última casa, foram apreendidos diversos materiais elé
tricos e vários aparelhos de rádio, pois o morador da mesma,
Ewald Frick, se diz técnico de rádio. Em poder dêsses súditos
germanrcos, quase todos comerciários, a polícia apreendeu
também considerável quantidade de material de propaganda
do Eixo e alguns aparelhos elétricos cnjo emprego ainda não
está esclarecido.

Pecas �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tufli Amin &: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- C:aixa poslal, 111

Grande contrabando de armas
Curitiba, 10 (A. N.) - A imprensa matutina desta capital

regista a sensacional apreensão de um grande contrabando de
munições no posto fiscal de Pinheiros, em São Paulo, enume
rando váriás firmas importantes envolvidas no caso, sendo
que o material de guerra possivelmente era destinado aos

grupos de espiões alemães distribuidos pelo território na

cional.
Há pouco tempo a imprensa de Curitiba chamou a aten

ção de quem de direito para as cargas suspeitas de trânsito
para Santa Catarina e São Paulo, nas rodovias de ligação di
réta. Os jornais revelam que a polícia paranaense já andava
vigilante sobre o assunto.

tre gregos e alemães no porto
do Pirêu.
Um despacho para o "Daily

Herald" diz que houve também
violento conflito entre alemães
e italianos, numa casa de bebi
das, ficando feridos três dos
envolvidos na rixa.
Outros despachos' dão a en

tender que "são péssimas" as
relacões entre alemães e italia
nos das tropas de ocupação. di
zendo uma informação para o
"Herald" que os principais ca
fés de Atenas ostentam letrei
ros que rezam: - "Proibida a
entrada de italianos".

xm-. CONFERÊNCIA DISTRITAL
"Rotary Clube de Florianópolis"

BOLETIM N. 3
Dia 10 - VI". Feira

Das 9,00 às 12,00 horas:
Sessão Ordi núri a.
Presidente: Pedro Cahú, Governa

dor D. 2(j.
Teses dos Distritos 27.
Leitura c discussão da lese de

Niter-ói.
Leitura e discussão da Tese do Rio

de Janeiro.
Apresentação de propostas e mo

ções.
12,000 horas:

Almôço das 4 grandes comissões.
Locais: Lista na Secretaria (No

me Presidente).
Das 15,00 às 17,00 horas:

Sessão Ordinária.
Local: Clube 12 de Agôsto.
Presidente: A. J. Renner, ex-Go-

vernador D. 29.
Leitura, votação, discussão, pare

ceres e conclusões das teses.
17,00 horas:

Plantio da árvore da amizade.
Local: Jardim Dias Velho.

17,30 horas:
Será prestada uma homenagemelas Senhoras rotarianas à heroina

dos Dois Mundos - Anita Garibaldi.
Local: Jardim Gustavo Richard.
Serão colocadas flores no pedestal da herma e falará na ocasião a

exma. sra. Ciro Lustosa.
17,45 horas:

Será prestada homenagem ao he
roi local - CeI. Fernando Machado.
Pelos rotarianos do Congresso serão
colocadas flores no pedestal de sua
estalua. Falará na ocasião o com
panheiro Davi Carneiro.
Local: Praça 15 de Novembro.
Visita dos rotarianos ao sr. Inter

ventor federal.
Local: Palácio do Govêrno,
Jantar Iivrc.

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

Quem casa com
a noiva 1

Com JOAN BENNETT e

FRANCHOT TONE
Complemento nactouat D.F.B

CAÇA AO OVO·
(Desenho)

A VOZ DO MUNDO
(Atualidades)

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

Entra no cordão
(E' Hora da Música)

Com RUDDY VALEE e

ROSEMARY LANE

Complemento nacional D.F.B.

Madame Ganso em tempo
de dansa.-(Desenho).

Preços: 2$000 1 $500 e 1 $000
Li v r f'! de Censura

A's 7,30 horas

Berna,10 (R.) - Em Sofia diz-se que a Alemanha desis
tiu do plano de atacar a Turquia, depois que o embaixador ale�
mão, em Angora, von Papen esteve' de visita a Berlim, onde
convenceu seus chefes de que, inevitavelmente, a Turquia re

sistiria à agressão, o que viria oferecer aos aliados nova fren
te contra a Alemanha.

Acaba de sair o n.v 38 do
"Mensageiro Paroquial", editado
nesta capital sob a direção do
revmo. monsenhor Harry Bauer.

Somos gratos pelo exemplar
recebido. Conlra a ··quinta-coluna"s. Luiz, 10 (A. N.) - O espírito público está animado do

mais vivo sentimento patriótico, de apoio ao govêrno, contra
a "quinta coluna". A cidade amanheceu cheia de cartazes,
contendo dísticos, destacando-se o seguinte i "Ajuda a defen
der l?ara teus netos o Brasil de teus avós".

A Sociedade Beneficente Caixa
dos Empregados no Cornér cio
empossou sua nova diretoria
para o período social 1942-1943,
ficando na presidência o sr.

Nabuco Duarte Silva e na secre

taria o sr, Antenor Borges. se- H tmos gratos à comunicação rece- or as
bida a êsse resp*eito. pontos estratégicos, ,Decreto recent� do presidente

I
Belém 10 (A. N.) Numerosos japoneses se registra-da República, assinado na pasta ram na Prefeitura desta capital como proprietários de hortas

da Agricultura, autorizou o sr. situadas em várias localidades desta cidade, notadamente nas
Norberto Domingos da Silva a proximidades do quartel do 26° B. C., Base Aérea, Serviço
pesquisar mica e associados no de Águas e Esgotos e Quartel da Fôrça Policial. Também em
município de S. José, neste Es- extensas faixas de terras na zona Bragantina os amarelos se
tado.

.

instalaram como horticultores. A polícia investiga ativamen-
""

te o caso em virtude dessas hortas não existirem apesar do
Foi designado o sr. dr. Nelson

registro efetuado na Prefeitura. Quatro nipônicos acham-seCominese da Rocha, delegado de detidos na polícia civíl.Higiene no município de Rio do _

Sul, para intervir na Sociedade
de Beneficência Bela Aliança
(Hospital Cruzeiro), dando-lhe
direção e orientação compatível
com os interêsses nacionais.

:(.

Dando prosseguimento ao pro
grama de assistência aos alunos
dos nossos estabelecimentos de
ensino público, o sr. Interventor
Ner êu Ramos, à semelhança do
que já fez em outros educan
dários do Estado, acaba de
dotar o Grupo Escolar "José
Boiteux", no distrito de João
Pessôa, município de S. José,
de uma cozinha, que habilitará
a direção daquele estabeleci
mento para fornecer diariamente
aos alunos a sopa escolar.
No dia 6 do corrente, às 10

horas da manhã, foi feita a inau
guração oficial dêsse novo ser

viço, que representa grande em

preendimento a prol da melhoria
das condições físicas das crian
ças matriculadas nas escolas
estaduais.

de japoneses perto de

Reforços aéreos japonesesSidnei, 10 (R.) - Sabe-se, agora, com absoluta certeza,
que as forças japonesas da Nova Guiné estão recebendo refor
ços aéreos,' o que pode afetar a superioridade conquistada
pelos pilotos aliados nos ares. Essa informação foi transmiti
da pelo correspondente do jornal "Sun", junto ao quartel go
neral aliado.

•

A Bulgária não vai à guerra
Berna, 10 (Reuters) - Os dido para que o exército de seu

alemães fracassaram em obter país tomasse parte na luta can
a participação ativa da Bulgá- tra os russos, seria contrapro
ria na guerra contra a Rússia, ducente, pela simpatia de gran-
quando o rei Boris, recente- i de porção do povo búlgaro, tncorpcredos 3 mil oficiaismente, visitou Berlim, - são I para com a Rússia.
as informações colhidas nos Segundo rumores correntes, argentinos da reserva
círculos diplomáticos e neu- a Bulgária ficou livre de tro- BueAnos L\ires, . �O. (Re�ter3)
tros, de Sofia. pas alemãs no seu território, -. T_res mil OfICIaIS nao-co-

Acredita-se que o soberano exceto da presença de uma: missionados da reserva .apre
búlgaro tenha conseguido con- grande comissão naval e mili- I se:r;taram-se aos quarteI�, de
vencer os alemães de que o pe- tar nos portos do Mar Negro. I

acordo com o plano ?O .governo
---------- para aumentar o exercIto.

Indesejável a volta de Lavai Morl:I'::�a��=I�iICOXWashington, 10 (U. P.) - O
Berna, 10 (Reuters) - Os observadores políticos em Vi- Departamento de Marinha co

chí acreditam que a volta do sr. Pierre Laval para o Gabinete! muníca que o contra-almtran
redundou em fracasso, devido a que nenhuma base de acôrdo I te J. W. Wilcox caíu ao mar,
podia ser encontrada entre êle e o marechal Pétain. O reto r- ; onde desapareceu, de bordo do
no de Laval para o poder ameaçava envolver Vichi numa: seu navio, durante forte tem
ruptura com os Estados Unidos, em que o marechal Pétain e5- 'paraI.
teve recentemente empenhando seus esforços para melhorar! O acidente verificou-se du
as relações. Os ataques de Paris sobre o govêrno de Vlchí e rante um cruzeiro normal que
sobre o embaixador dos EE. UU., almirante Leahy, são consi-j estava efetuando, mas ígno
derados como sinal do péssimo humor dos alemães pelo fra-/ ram-�e o.s detalhes da trágica
casso da volta de Laval. .ocorrencta.

Homens sem alma
Com ROBERT BARRhTT
Emocionante!. .. Arrebatador! ...

No Programa
Complemento naciunal D.F.B.

,

Natural.

PRECEITOS DE BOM HUMOR
(Short)

Preços: 1 $500 e 1$100
Imp. até 14 anos

Berlim reconheceu
êxilos russos

Berlim, 9 (Assocíated Prcss)
- Irradiação oficial - O rádio
de Berlim reconhece êxitos so

viéticos nas contra-linhas na

zistas ao sudoeste do largo de
Ilmen, quando poderosas uni
dades russas de ill iantarra,
apoiadas por um número subs
tancial de tanques pesados, es
magaram as posições alemãs.

,

Unidades navais,
holandesas

Curação, 10 (R.) - As uni
dades navais holandesas em

águas da índia Oriental foram
colocadas sob O' comando nor

te-americano, segundo foi re
velado nos meios locais.

Vida Social

É :MAIS QUE UM
NOME, É UM
SIMBOLOI

-

..._ I

Nova unidade
lancada ao mar

Nova Iorque, 10 (R) _. A
nuncia-se nesta cidade que foi
lançada ao mar, 111.ny. porto da
costa ocidental) m-:a das maío
res unidades norte-americanas
terminadas nesta guerra.

IIlIlUII trtste, IDe. am&r 1
TeD.1iI bronqR.lte? EstA. eo. to...",
81 Iet de N0••0 Senhorl
M te .aln o CONTBATOSS•.

VENDE-SE1 grupo de couro, 1 a-rmário
para livros, 1 balcão, 1 escri
vaninha, 1 geladeira, 1 cadeira
balanço, 1 filtro e rnésa , 1 grupo
de avarandado, 1 carrinho de
criança, 2 espinhéis, 2 quadros
de frutas, 2 cadeiras amarelas,
1 mesa de copa e 1 quarto de
casal (com as seguintes peças:
1 guarda-vestidos, 1 penteadeira,
1 cama de casal, 2 mesas de
cabeceira, 1 camiseiro e 1 môcho
estofado). Informações com o sr.
José Rodrigues da Fonseca.

5 v.-l

ÚLTIMA HORALondres, 10. - Foi descoberta
vasta conspiração na Hungria,
destinada a fomentar os atos de
sabotagem contra as estradas
de ferro, indústrias bélicas, etc.
Foram efetuadas numerosas

prisões em Budapeste e outras
cidades húngaras, acrescenta a
rádio de Berlim que forneceu a
notícia.

Buenos Aires, 10. - A Argentina está estudando as possi
bilidades de adquirir 5 navios
do "eixo", paralisados em seus
portos, num total de 15.262
toneladas.

Sabão

8E.
d. WETZEL &

Fazem anos hoje:
O jovem Sílvio D'Alascio;
- o sr. tenente-farmacêutico

Ildefonso J u venal, figura mui
estimada em nosso meio por
seus dotes de coração e de
espírito;

- o sr. Jovita Lisboa, fun
cionário do Tesouro do Estado;

- a exma, sra. d. Marília
Ferro Barata, esposa do sr. cap
Risoleto Barata;

- a exma. sra. d. Nadir Ama
ral Ferrari, esposa do nosso

colega de imprensa sr. Flávio
Ferrari;

- a prendada senhorita Lur
des Maria Córdova, filha da
exma. viuva Maria Pizani de
Córdova;

Agência:
RUA DEODORO, 33

Flurianópolis
�!WJiiiíii4

ALEGRIA E
OTIMISMONo estado normal há sempre mo-

tivo para encarar a vida com ale
gria e otimismo. Os tristes devem,
pois, fazer um auto-exame para des
cobrir a razão do desanimo e com

batê-lo. Quando não obtiverem re

sultado, torna-se necessário recor

rer a um médico. que verificará<se
a tristeza e a depressão nervosa cor

rem por conta de alguma doença ou

de simples alteração do quimismo
humoral. Neste último caso bastará,
muitas vezes, modificar a alimenta
ção e usar um medicamento de ba'
se fosfórica para restabelecer-se.
Simples desequilíbrio da glicemia

ou do metabolismo dos açucares
causa desordens nervosas que pó
dem resultar, também, da falta de
elementos fosforados no organismo.
A medicina atual tem recursos para
ambos os casos. Em se tratando de
deficiência de fosforo, a medida é
facil e consiste em algumas injeções
de Tonofosfan que concorrem para
que o paciente apresente animado
res resultados logo nas primeiras
vinte e quatro horas.

- a menina
d'Acampora;

- o jovem Otávio Pereira
Brito, gerente do afreguesado
Café "Rio Branco" e pessoa
geralmenre estimada.

'

Norma Staél

Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua' Frei Co.
neca n.> 70_ Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

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

A frota do Pacífico
Chicago, 10 (H. T. M.) - O

comandante da Região Ameri
cana, sr. Lynn Stambaug, fa
lando sobre os rumores que cir
cularam sobre a frota norte
americana no Pacífico, decla
rou: "Estou autorizado pelo se
cretário da Marinha a afirmar
agora que a frota do Pacífico
entre navios e homens, é mais
poderosa que antes do dia 7 de
dezembro de 1941.

)�&Ã� .�/�C(A,• •

[S,PttlAUOAO(

'IUI"·11 • j, .

tJIA.=Joinville (Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


