
Poria-aviões japonês
atacado

Londres, 11 (U. P.) - A rádio
emissora desta capital anunciou
Que informações oficiais proceden
tes de Ceilão fazem saber que
aviões de bombardeio aliados ata

caram urna esquadra japonesa e

bombardearam intensamente um

porta-aviões, mas ignora-se se ê.stc
foi atingido, muito embora se saiba

que as bombas caíram muito perto
dessa unidade. Presume-se que o

ataque foi efetuado na baía de

Bengala e que se trata do porta
aviões de onde saíam os aparelhos
japoneses que têm atacado a nave

gação e a costa da Índia.

Livro oferecido pelo marechal
Pétain ao presidente Roosevelt
Washington, 11 (R.) - O mare

chal Pétain ofereceu ao presidente
Hoosevelt um livro que contém to
dos os seus discursos, desde junho
de 1940. Esse livro foi entregue ao

'presidente pelo sr. Henri Haye, em

baixador da França nos Estados
"Cnidos.

O embaixador opinou que a lei-
1ura dêsscs discursos talvez pu
desse esclarecer o presidente Roo
sevelt, sôbre os pr iucipios gera.is,
seguidos pelo marechal Pétain. O
sr. Hnve acrescentou que o mare

chal Pétain expressara os seus

a oTadecilllen tos ao presiden te, pelos
e�lbanJllCS dos Estados "CnieIos, de
alimentos à França, destinados às
crianças.
EII�. tl'Últe, me. amDr T

Teu bronqaJte? EI�. com tOI'ie'
11: lei de N0••0 8enhorl
86 te .aln o CONTRAT088.B.

UM CLUBE QUE É A EXPRES·
SÃO DE SUA TERRA

A ilha de Sanla Catarina, é apon
tada por todos os viajantes, que a

têm visitado, como um dos loeais
mais encantadores do Universo. As
expressões mais cncorniosas temos
lido, tanto em autores antigos (des
de Sain t-Hilaire), como modernos,
e as mais expressivas referências
se nos têm sido feitas por viajan
tes estranjeiros e brasileiros que
ultimamente aqui têm estado.
A Lagôa, a Ponta, das Pedras, a

Armação, a�o� as

praias ue CanaS'ViClras, aos Ingle
ses, do �he, .s�o os pontos
mais prOCl1l�sevlsltados.

NUÍ1ca. houve, porém, em Floria
nópolis, uma sociedade que, valen
do-se dêsses recursos naturais de
sua terra, procurasse explorá-los
convenientemente.

O "Iate Clube Florianópolis"
veio, justamente, preencher visível
lacuna nesse sctor. Destinado, so

bretndo, a desenvolver o "yach
tíng" em nossas águas, êle tem

possibilitado aos seus associados
magníficas excursões à vela aos

mais aprazíveis recantos das baías
florianopolitanas.
Prestando homenagem, amanhã.

aos rotarianos que· aqui se encon

tram em conferência, o I. C. F. vai
'oferecer-lhes esplêndido "caldo-de
peixe", na praia de Canasvíeiras.
Terão, assim, os brasileiros de ou

tros Estados ensejo de saborear um
prato tipicamente regional, pouco
conhecido no país, mas que póde
ser colocado na lista dos mais sa

borosos da cozinha brasileira. r:
esta a vez primeira que os floria
nopolitanos proporcionam às suas
visitas um almôço regional.
Por tais iniciativas o "Iate Clube

Florianópolis" é bem uma expres
são viva de sua terra.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios RC.A. Vi
ctor, Vávulas e Piscoso - Rua
Tr.:1j;Jno 12

A prata e o cobre
Washington, 11 (H. T. M.) - O

secretário da Tesouraria sr. Mor
genthau Júnior, anunciou que o seu
Departamento f'ôra consultado sô
hre a possibilidade de utilização
dos "stocks" disponíveis de prata
na produção de guerra, dispensan
do assi III as grandes quantidades
de cobre necessárias. O sr. Morgen
thau salientou que não havia razão
por que não fosse empregado êsse
processo. Segundo o plano aprovado
pelo presidente Roosevelt, os
"stoc]{S" de prata seriam utilizados
pelas fabricas da produção de guer
ra, especialmente as que trabaJham
em alumínio e magnésio. A maior
p,arte (!a prata voItari� à Tesoura,-
rIa apos a guerra. Mms de .

1.360.000.000 de onças de prata.
atualmentc ç{isponíveis na Tesou
raria poderiam ser utilizadas, pro
porcionando a utilização, para, ou
tros fins, de mais de 40,000 tonela
das de cóbre.

Providências para
possíveis ceblack-outs»
Buenos Aires, 11 (R.) - En

tre as medidas que estão sen
do estudadas pelas autoridades
municipais, anuncia-se novo
sistema de iluminação da cida
de por meio de querosene, para
a possível eventualidade de um

"black-out", e uma iluminação
apropriada das garages e abri
�os de bondes subterrâneos.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

ANO XXVII

o custo di6rio da
guerra

Washington, 11 (R.) A
guerra está custando quase 11

I
milhões de dólares diários. O
cálculo da Junta de 'Produção
de Guerra, fornecido hoje,
mostra que em dezembro a des
pesa era de 78 milhões de dó
lares, e em fevereiro de qua
se 100 milhões.o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: ALTINO FLORES
Epidemia de tifo

em Berlim
Berna, 11 (R.) - Segundo

telegramas - recebidos nesta ci
dade séria epidemia de tifo
está grassando presentemente
em Berlim, já tendo a terrível
doença vitimado mais de 1.250
pessoas nestes últimos 15 dias.
A epidemia alastra-se assusta
doramente e muitas unidades
da "Wehrmacht" tiveram de
adiar a partida para as linhas
de frente, em vista dos nume
rosos casos de tifo verificados
em suas fileiras.

Comece, boje mesmo,
a usar Cu/ex. Suas
mâos serão sempre ah,o
de admiração geral!
Veja êSles novos /om:

HIJlNKS
GADABOUT
TREVO
TULIPA
RIOT
RUMPUS
SHEER NA TURAL

Florianópolis - Sábado, II de J. bril de 1942 I N. 8512

•

há brasileiros
contra Brasilo

" ,

pnsroneires
britânicos e italianos

Santa Catarina figura no mapa
com denominação alemã
lUontevidéu, 11 (c. P.) - Foi dado a conhecer um rela

tório apresentado pelo sr, De Gregórío à Suprema Côrte de
Justiça referente ao estudo que êste realizou sôhre a ação da
"Quinta-Coluna" e a repressão que as autorídades brasileíras
com as quais se avistou recentemente, exercem contra a mes

ma. De areg'ório declarou que lhe foi �ossível observar o mu

seu de objetos, Insígnias e uniformes que o govêrno do Bra
sil apreendeu em sociedades, casas particulares e em poder
fIe súditos do "eixo". Referiu-se também a um grande mapa
em que aparecem, como futuros pontos de dominação alemã,
toda a região de Santa Catarina e toda a parte Iéste da Ar
gentína,

o destino dos japoneses e seuslTambémdescendentes nos EE. Unidos
t b Ih dda J�g�I:�l!O���� �tl�����reall�, s:�a��!.��� l:�� �::��a���re��;'� ra a an o

anular o perígo da interferência [aponesa no esforço de guer
ra. dos Estados Unidos, programa que será apresentado hoje
ao Senado, pelo senador (�lIr Bullet, no Estarlo de Iowa.

O plano Haan preconiza a colocação de todos os súditos
nipônicos residentes ]lOS Estados T'rrlrlos e suas possessões sob
custódia <lo govêrno norte-umertcano, deixando de reconhecer
o japonês nascido em território norte-americano como na

cional. Estabelece, também a cessação de todos os direitos cí
vís dos cidadãos de (l('scelulênCÍa japonesa, hem ('01110 a cons

crição para trabalhos ngrícolus, de todos os nípônlcos entre
20 e 44 anos. Os que lião foram sorteados para o trabalho de
verão ser sustentados com os fundos [nponeses cong'elados
nos Estados Unidos. l\[edidlls similares poderão ser tomadas
com relação aos alemães.

Rio, 11 (C. M.) - As di ligências policiais desenvolvidas, cm to
dos os Estados, visando a eliminação ela vasta rêde em que se desdo
brava a espionagem estrangeira, entre nós, vão colhendo os melhores
resultados, graças a trabalho inteligente de repressão, conduzido com

a habilidade indispensável, fazendo surgir, por toda parte. núcleos em

que individuas, recebidos hospitaleiramente, aprcsentando-se sob o

disfarce mais variado, penetraram no pais c aqui se lancaram ao tra
balho sub�errâneo de corroer as instituições nacionais que lhes permi
tiram a liberdade ele -vida melhor, numa sociedade em que não havia
distinção de credos ou nacionalidades. E o melhor, para nós, é que
também se têm identificado, de envolva com êsses elementos pcrnicio
Sf)S, brasileiros natos que se prestavam a f'ir-ar a servico dc interesses
estranhos, con tra a própria segurança nacional.

"

--------------------------------------_._------�--�============���

Dominadas, por fim, as defesas de Batá
Washington, 10 (R.) - O Depar- lidade da posição das Filipinas, o diação de São Francisco para as

tamento de Guerra acaba de an un- IJOVO norte-americano estava orgu- Filipinas. Êle ouviu palavras de
ciar, que "as defesas da penínsu- lhoso da defesa do general Mac Ar- sua esposa e, também, latidos de seu
la de Batã foram dominadas". thur e depois da ação do general cachorro "Seal".
Washington, 10 (R.) - Sabe-se Wainwright, na mesma península. A senhora Wainwright enviou

nesta capital que, depois que os Os vespertinos publicam a notí- urna mensagem que foi traduzida
japoneses envolveram o flanco or i- da em grandes títulos negros. para os filipinos, na qual pedia aos
ental das forças que defendiam O general Wainwr ight recebeu filipinos conservassem sua fé, pro
Batã, as tropas norte-americanas ontem "urna carta radiofônica de metendo que os Estados Unidos
ainda tentaram um contra-ataque sua casa", no curso de urna irra- nunca os esqueceriam.
que; no entanto, malogrou devido
ao estado de completa exaustão f'í- P t dsica dos defensores. Assim, a ação ermu a enipônica foi coroada de êxito.
Washington, 10 (R.) - O secre

tário da Guerra, sr. Stimson, de
clarou que as forças do general

�NTROU COM 7 E PERDEU 5 Wainwright, envolvidas em Batã,
C, pelos japoneses, atingiam o núm e-

I
1'0 de 36.853 homens.

Londres, 11 (R.) - O Almirantado distribuiu o seguinte comunica- O secretário da Guerra. acresceu-
.

o: "Um cruzador italiano, armado com canhões de oito polegadas, foi tou. que o grosso ?es�as forças foi

orpedeado e posto a pique no Mediterrâneo por um submarino britâ- aprIslOnad«? ou am.qUIlado.
.ico, comandado pelo capitão-tenente E. P. Tomkuson. O cruzador

í

ni- Os americanos ficaram chocados

ligo navegava escoltado por destroyers e aviões. Oito minutos depois co.m a notícia sôbre êsse êxito iní
'e lançado o torpedo, o vaso de guerra italiano afundou". mrgo, Apesar de conhecer a fragi-

A IHOPÓSitO do afundamento d êsse cruzador italiano, os meios na

·ais desta capital acentuam que a Itália entrou na guerra dispondo de
ete cruzadores do tipo de 10.000 toneladas, dos quais 5 já foram me

idos a pique pelas unidades inglesas.

Angora, 11 (R.) - As negociações relativas à permuta de prisio
neiros ingleses e italianos, feridos e doentes, que chegaram a Esmirna,
no navio britânico "Landovery Castle" e no vapor italiano "Grandís
ca", prosseguirão ainda por 1 ou 2 dias. Informa-se que o navio ítalia
no traz a bordo 129 prisioneiros britânicos e o barco inglês !H 7 italia
nos, embora nenhum. comunicado oficial tenha sido distribuido quan
to ao número de prisioneiros.

A polícia e as autoridades militares proibiram que o povo se apro
ximasse dos navios-hospitais e sómente funcionários consulares e ofi
ciais do exército turco tiveram permissão para subir a bordo das em-

barcações,
.

Devido às péssimas condições atmosféricas, os navios não pude-
1':1111 ancorar ao longo do cais, como havia sido planej-ido, tendo anco
rado a 450 metros ao largo da praia do lado oposto ao cais.

A organização "Crescente Vermelho" forneceu médicos, enfermei
ros e produtos medicinais, e seus membros estão trabalhando no servi.
ço de transferência.

.

Machado & (ia.
)s Lo�!�!i���) m�!!��e.� q�Ovo:(�!��:') ,�� ,�!���I»rca de cêrca de duas divisões blindadas e uma divisão motorizada Ie ··illfantaria ligeira, enquanto os italianos dispõem de seis divisões.]
-lclusive a famosa divisão "Aríete".

O inimigo recebeu reforços desde a última batalha da África do
rorte, mas seria erro dizer-se que conta agora com novas divisões
lindadas em tal frente.

O tempo será propício à luta até meiados de maio, quando, então,
, calor se torna insuportável. Mas tudo póde acontecer, e, nesta guer
'a, ignoram-se as estações do ano,

Agências e

Representações
C.IXI pOltl1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS SINDICALIZAÇÃO - Mode
los - Explicações.-Procure a

Organização Comercial Catari
nense.

PUDIM MEDEIROS, 8 SO
bremesa inegualãvel, gostosa,
fácil de preparar e que to�
dos apreciam.Süb-Ig.nt•• no. principlh

muneiples do E.tldo.
17P.

Homens dos tambores surdosA populacáo de
.

Nova Iorque
Washington, 11 (Reuters) -

Informa-se que mais de ....
11.690.500 pessoas vivem den
tro de 2.561 milhas quadrada.';
de Nova Iorque, e nordeste de
Nova Jersey, de acôrdo com
dados publicados hoje, sobre a
densidade da população nas
áreas metropolitanas dos Esta
dos (Tnidos,
Dentro da cidade de Nova

Iorque, viviam 7.454.9Hj pes
soas, numa área de 299 milhas
quadradas, em 10 de abril de
1940, quando se efetuou o últi
mo recenseamento.

Salvador, 11 (A. N.) - Proccdentes da cidade de Bomf'im, chega
ram aqui, presos, vários próceres intcgralistas, que ali se dedicavam
a atividades subversivas, tendo realizado, ultimamente, dernonstracões
públicas no arraial de Itacuruçá, com tambores surdos e injuriand� as
autcr idad es. Trata-se dos indivíduos Armando Boaventura, João Boa
ventura, Edgar Santos Silva, Florêncio Santos e João Ferreira, os

quais responderão a processo.

UNHAS QUE INSPIRAM

ROMANCE!
JUNTA COMER:::IAL. -Arqui
vamento de contratos - Re
,gistro de firmas Autenticação

I
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Organização

I
Comercial Catarjnense.

As perdas alemãs nos meses
de fevereiro e março

Cubichev, 11 (u. P.) - o
rádio de Moscou anuncia que
os alemães tiveram durante os
meses de fevereiro � março,
137 mil mortos e 400 mil feri
dos. Durante o citado período,
os russos capturaram 1.052 ca
nhões, 3 mil metralhadoras,
759 fusis-metralhadoras e 134
tanque�,

Para dar um co�orido lindo às suas

unhas, use ° Esmalte Cutex nos
tons Tulipa, Rosa Antigo e Trevo.
Para dar às unhas um toque que
expresse «feminilidade», eleja en�

tre êstes maravilhosos tons Cutex:
Hijinks, Gadabout e Rosa,

Se deseja o matiz que mais se

aproxima do natural, encontrá-lo-á
no tom Cutex Sheer Natural.
Dê às suas unhas um contraste

exótico, porém distinto, enfeitan
do-as com as novíssimas tonalida
des Sugar Plum e Gingerbread.
Há, ainda, êstes outros lindos tons,
Lollipop, Burgundy e Black Red,

Qualquer tom que' desejar, a Sra.
encontrará entre os do Esmalte
Cutex - o mais conhecido e usa

do no mundo inteiro - porque é
sempre vistoso e dura muito mais.

ESMALTE
PARA UNHAS �UT�X

Cientistas norte-americanos
visitarlio o Brasil a convite

do Govêrno
Washington, 11 (R.) - A convi

te do govêrno brasileiro, dois emi
nentes especialistas em moléstias
tropicais estão a caminho do Bra
sil, em missão re1acionada com o

desenvolvimento da borracha e de
outros recursos econômicos da ba
cia amazônica. Esses médicos são
os drs, George Dunham e George

_______�-
. Saundl:rs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Moscou, 10 (Reuters) - "Os campos de aterrissagem
dos alemães, nas vizinhanças do lago Ilrnen, converteram-se

I em cemitérios dos aviões "Junkers 52" - asseverou o prtsio
I neiro alemão, tenente Erich Fros, citado pela emissora local.

I Êste oficial foi testemunha ocular de vários ataques devasta-
dores, levados a efeito pela força aérea russa. Durante 3 dias,
de 3 a 5 de abril, mais de 139 transportes de tropas germâ
nicas foram destroçados, dos quais 123 se encontravam no

solo. Prisioneiros alemães asseveram que, em vista da preca
riedade em que se encontra o 16° exército alemão encurralado,
o AltQ Comando teve de transferir, a toda pressa, aqueles
aviões pesados da França e norte da Africa, para serem usa

dos nas tentativas de reabastecimento às tropas famintas .

�
-

A importação suspeitaNunca foi uma coisa rigorosamente exata a fiscalização
de rendas. A fiscalização pouco via. A imposição de multas
interessava muito mais. Desde que os volumes desciam em or

dem sôbre o cais e a documentação conferia, a curiosidade
murchava e as mercadorias logravam a licença para sair. O
importador afirmava e bastava. Uma metralhadora, um ca

nhão, um submarino, um avião de caça ou bombardeio, um

tank, desmontados em várias peças e distribuidos por vários
caixotes, uns chegados por um determinado navio, outros
mais tarde, por um vapor subsequente, mas tudo recebido pelo
mesmo comprador ou seu preposto, eram apresentados ao con
trole aduaneiro como peças de máquinas a montar. Fossem
para automóveis, fábricas de dôces, serrarias, olarias, fundi
ção etc. etc., o certo é que desembarcavam e ninguém dava
pelo jogo escondido.

Percebe-se porque à revelia das autoridades militares, às
quais nada se informava, estão agora surgindo armas de com

bate, como em plena guerra, nas mãos de elementos alienige
nas e suspeitos.

�r. Antônio Moniz
de Aragão

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

de .senhnras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

IHESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone o. 751.
:-----

EX�'chi"(J de clt
ntce do

Hospital dfl
Nu-ruberg

(Ptor�. L. Burknardt
e R. Kreuter)

Esoecialista eJ'/'4J

tirurgia Oel ai '

I A.lta cirurgia, gyne

I
eologla (doenças de
senhoras) e partos.

I. Oírurgía do systema ,
nervoso e op�raoõe8

de ptastíea.
IConaultorto ó rui'! Trale

no, 18 (des 10 68 12, e
da.'1 1 b lÍ::! i 6,;;0) Te!e

pb� ne - 1,286

I
Residencla t\ rUA Es
teves Junior, 20. --

Telepbone _•• 1.1.,1

I Dr. Remigío
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidf-Edifi
cio Amélia Neto-- Pune 1;)92
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDP ... CJA·
Av Prrcllio Luz. 186

- j-'iwne: 1392 -

Attende a chamados
14

("Correio da Jlfall]lã")

Cemitério de --

avioes «Junkers»

Previdência Nacional Ltda_
Se V. S. desejar ter bôa renda mensal cum pouco trab s lho,
procure colber tntormações à Praça 15 de Novembro

n. 23 10 andar - Sala 45 das 1,30 à" 17 horas. LL\ ilha de Cfilão
MEDICO

I INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra lSulça]

I Com prática nos hospitais europeus
ClInlca médica em geral, pedlatr ía,
doenças dI' sistema nervoso, apare-

lho genlto-urtnarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radh-Iogta Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Cam nauarro
São Paulo). Especializado em HI·
gtene e Saúde Públlca, pela Uníver
Illdade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêtho moderno SIEMENS para
dtagnõstícos das doencas internas
Coração, pulmões, vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radiogratías

dentárias
Electrocardiografia clinica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meío de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determinação dos ültúrbtos da!
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico d«

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralos Infra-vermelho e eletrlcídade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
�xames de sangue para díagnôsnco
fa sífIlis díagnésttco do ímpaludís
mo, dosagem da uréa no sangue,
.. te. Exame de urina, (reação de
Asoheín Zondeek, para díagnôstlco
precoce de gravidez). Exame de
ouz, escarros, líquido raquíano f

qualquer pesquisa para elucídaçãr
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

PlORTANOPOLIS

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Dr. ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

e= specialista. assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã. das 10 às 12
on!u tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dôr'de dente i, "

......_ _
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população de cinco e meio milhões
de habitantes.
Pela primeira vez, desde quando

os britânicos desalojaram dali os

holandeses, há 150 anos passados,
Ceilão é hoje um campo armado.
Por sua vez, Ceilão havia sido

tomada, pelos holandeses, aos por
tugueses, seus primeiros coloniza
dores no século XVI.

Londres, 10 (R) - Os nv.õcs ja
peneses pagaram caro o ataque a

Colombo, capital do Ceilão, reali
zado no dia 5.
Segundo a declaração oficial dis

tribuida em Colombo, 27 aparelhos
inimigos foram derrubados e 25 tb
nificados.
Colombo está situada a cerca de

1..140 quilômetros das Ilhas Andamã,
que os japoneses ocuparam a 1.930
quilômetros de Rangum e a 2/(00
quilômetros de Singapura. Essas
distâncias sugerem que o ataque
inimigo tenha sido desferido por
meio de porta-aviões.
Desde a queda de Singapura c

Java, o Ceilão tem sido o bastião
da liberdade no Oriente. Colombo,
que se acha na costa ocidental da
ilha, tem uma população de 244.163
habitantes. Ocupa o décimo-primei
ro lugar entre os portos do mundo
e o sexto entre os portos do impé
rio britânico. Não é sórnente a ca-

Durante o ano passado, vastas

INI:)ICAOO
I

Laboratório de análisês clínicas

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

Secçãa 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. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de- Janeiro

Consultas diariamente peta ta�:e�h:�sd�� \� 1� 1�!)rh::as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Jesephíne
MEDICA·

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Ora. S(hweidson

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

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

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

Dr. SAVAS LACERDA'
Oculista do �ntro de Saúde e do Hospital de Caridade I O ALDO DA lUZEx-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário do:> r.

Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gômes (S. Paulo) ADVOGADOClínica e cirurgia de: OLHOS. OUVIDOS,
NARIZ e GARGANTA Rua Trajano, 33

Coos: Vítor Meir.eles, 28.-Das 16 às 18 boras. FLÔRIANuPOLlS I·Rss.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS, I ,Atende das 9 às 12 horas
-----------------------------------�-----------------,

..--------..-.------�---- .�--------------------�------..----------------���

Negócio à venda
1Vende-se a casa de negó

cio no largo General Osório-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
.e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
dio. Tratar no local. �

30v-30

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, Delos me

nores, preços só na CASA MIS·
CELANEA. - Rua Traiano, 12.

quantidades de material de guerra,
inclusive aviões originariamente
destinados ao Extremo Oriente, fo
ram desembarcados naquela ilha
conhecida como a ilha elas "Folhas
Escuras". :I!

Novos aeródromos foram cons

truidos e as defesas dos estaleiros
aumentadas. Foram abertas ruas

através da cidade, pela demolição
de blocos de habitações, sobretudo
nas áreas dos cortiços.

O quebra-mar da capital do Cei
lão fornece bom ancoradouro em

pital administrativa, como o maior qualquer época do ano, para na

centro comercial de Ceilão. Como vios de qualquer calado. Existem
base naval e aérea é de grande irn- bons portos no Ponto de Gales e

portância para a guerra nas ilhas
do Pacífico, como guardião estraté
gico não somente da índia, mas da
rota de suprimentos procedentes da
índia e através do Oceano Indico

em Trincomali.
Ceilão possue ainda, ruais uma

potente estação de rádio-transmis
sora - meio de comunicação que
se tornou de incalculável valor de-

para o golfo Pérsico e para a Nova pois da queda de Singapura. Refor
China. A ilha de Ceilão mede 434 ços imperiais não cessam de desem
quilômetros de comprimento e 234 barcar naquela "pérola do Oceano
quilômetros de largura e abriga uma Indico".

COMBATA A CASPA A QUEDA
E 0$ CABELOS BRANCO.s

COM

r/!J9.c�
�M'������� ��!�

ru'odulo de:
'PERFUMARIA SANTA CATARII'iÁ

fltJI11ANDIOUJ·· A.�.,,,,.F. t>#•• JIn'"

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

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de bo rrachd.

-

Garante se a exata observância no receituário médico
.

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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() lSTADfI- Sábado, \ t te Abril d� �942
& @ry4''i",*eW4J44ttt.mn··:,,-rA Sf&ê'e1V ,m.

Fundad� 1870 BAIA

ALIANÇA DO LAR (LTDA_)
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5 andar

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Plano federal do Brasil-
Resultado do sorteio realizado no dia Bt de Março

de 1942, de ccnrorn-tde de com o Decreto-Lei.o 2.891,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. F1S( al Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoa!',
na séde da Aliança do Lar Ltda, de acordo com as ins

truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano especial. Premiado o n. 1.682
������������.. 1.682-Milh!:lr-PrirneL o prêmio no valor de rs. 10:000$000

- Centena no valor de rs. 1 :200$000
-Inversão do milhar no valor de rs. 300$000

Plano popular. Premiado o n. 1.682
1.682 -�Milhar - Primeiro Prêmio no valor de rs. 5:(00$000

-Centena no valor de rs. 600$000
- Inversão do milhar no valor de rs. ::!OO$OOO

DURIO VESPERTIXO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

TeL 1022 - ex. postal 139

ASSINATUR....AB

Na Capital:
Ano ....••.••..

Semestre .•.•••

Trimestre ....••

MêB ••••••••••••

5O$OOt
25$000
15$000
5$000

No Interior:
Ano ..••..••••••

Semestre ....••.

Trimestre ..•••.

Anúncíoa mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
bllcados, não serão devolvidos

Seguros rerrestres e Moritim OG '

• m r E , 7 .=s 5 tt

padrões
das

maravilhosos, finíssimo
melhores fábricas do país,
encontradas nos balcões da

GI=

A direção não se responsabl-

I. li.·za pelos conceitos emitidos

YI.>
nos artigo8 assinados

IS' �

SanguanolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

A�tSENIATO, VANADA
ro, FOSF ORaS CÂLCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
Esgotados, Anêmicos, Mãl.
que criam Magro" Crianç41
r�quílica., receberão I toni-
ficação geral do organhmo

com o

53 ogue 001
Llc. D N S.P. rr 199, da 1921

Dados relativos ao ano de 1940
Capltai Realízado 1{s, 9.000:000$000
Reservas, mais de Jt 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, ;·!.929.719.000$000
Receita 28.358'717$970
Ativo em 31 de dezembro lú964:965$032
Sinistros pagos 7 323:8:26$í)t O
Bens de raiz, (prédios e terrenos) 22354:00111000

sao
•
•
I)
.,
""""

•
•

Diáriamente recebemos novidades •
•

Rua Felipe Schnlidt, 54�Fone 1514 :
• • •
1••OG••@eCG�@óee••o•••��•••••••••••••
-----------

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

-- - -- --

IMPORTADORA AVA .. RADIOS EDITAL DE PRA.
C_A E LEILÃOo Doutor Osmundo Wanderley

da Nóbrega, Juiz de Direito da la.
Vara da Comarca de Florianópo
lis, Estado de Santa Catarina, na

forma. da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal de leilão com o prazo de vinte
Con- dias virem, ou dele conhecimento

tiverem que, no dia 15 de abril
próximo vindouro, à frente do edi
fíeio 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, ii quem mais dér e maior lan
ço oferecer, o seguinte: - Uma par-
te (ia casa edi ficada à rua Presiden-

.

te Taunav, nesta capital, construida
de alvenár ia, coberta de telhas,for
rada, assoalhada e envidraçada.com
ri iversos compartimentos, =dif'icada
em uni terreno que mede 43IY.\,60 de
frente, por 'I' 7 metros 1'.0 sul que
extrema com herdeiros do dr. Her
cífi o Luz, confrontando pelo norte,
onde mede 46 metros, com terras
do . desembargador 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 t2f.-(Jl)t)!3000) e -t I arte acima
em uru conto trescntus 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
presen le edital que será a fixado no

lug ar 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 1in31.
(as.) Osmundo Wanderley Nóbrega,
Juiz de Direito da lã. Vara-
Está conforme.

.

, U Escrivão
HYldno Luiz Gonzaza

VENDE-SE
otíma casa, própria para re
sidência e ccméro!o, no cem
tro urbano. No andar supe
rior tem sala de visitas, va

randa, co pa, coztnha, 4 quar
tOE e otímas 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

Chácara
Vende-se um;} cbscara com
fundos para u mar, na �stra
da geral dos Barreiros.
Informações na Redação de
>,Estado». 20vS·19

Terrenos no. Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As cons'truções aumer
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ari Santos Pereira
que se acha encarregado dfl
venda das Iates.

No Estreito
Vende-se um Café, com ple
tampnte apnrelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: vipgem. Tratar com o

proprietário Vüldír Losso, no
mesmo Café. 2SV-23

I

Diretores:
Dr. Parnphi!o dUtra Freir e de Carvalho, Epipilanio J'1se

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Aír ica.

Agente em Florianópolis

LOBOCAMPOS &

s. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa ,.4063

EDIT AL

RUA FELIPE SCHMIDT N

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

AVA . Gladiator 5 val v. 530$
7 valv. 59:)$, nar a pilhas 500$ para
acumulador 700$,

Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa.

sertos, peça orçamento.

�loJé tias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga 08 rins as nefríte .. , areias, cólicas renais, aumenta as

urlnt:s: Tira as' Inchações doe pés e rosto, hidropr�tlS, 'alta. de
ar. palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmáuca,
arterlo-escterose.

RAWédio das senhora 8
Ei,;' o tônico útero-ovário SEDA.NTOL que restitue a saüde

perdida pe la anemía, palidez, magreza, ia�tio, flôres. br ance s

regulador das visitas, das do enç ia do útero, ovàríos, evita
as hemorragias, antes e depois do pH.L to; contra todas as enfer
midades das penhoras de qualquer Idade.

Lpl'iÜeM do COI ação �� asma
Use 8 CACTUEGENOL espec lüco

contra hldropsías, pés Inchados, faita de ar, palpitações, abati
mento das velas e artêrras, bronqutte asmática,

�HIlIB e reumattemo, le. ões. cansaço. unnas escaaeas e dôres
110 coração, pontadas U08 ríne e íuchações

Â t iR rrh(fo' � eon valesceutcs
Devem usar o STEI'oOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dOR n úsculos e dos nervos. Fortalece o saDgu� nas pes
soas anêmicas Evita li tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pomadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas frucap,
língua snjR. Para a neurastenia, o des âcrmo e li díspepsía, a

convalescença é rapída.
�ífid8 - Péle - Reumatismo
SPIROíHf:TINA é usada nas mclé stlas do sangue fllfills,

eczemas , tumores, darthros, esptnhas, fí stu las, purgações. Ierí
das, csnoros, eecrófulas, reumatismo.

único depurativo que limpa o corpo, tonttlca e engorda.
Depositarias. todas as drogarias de Silo Paulo e Rio.

postal If)-- Teleanone J083--Efld.lei... ALLlANÇA»

AS SENHOIlAS DEVE�J USAR

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, ltoicn, I.Blumenau e Lacres.
-----

Em su tdh ue ínt'rr-a 'Ô r-ente ( MEIGYPAN, de
grande poder higlentco coolra l1IllÉ':5 ja� crnt g,ns8�
!ousped, B, ;rrittições v g nal-, corrimentos. molé s

tll:le u.ero-vegtuaís, I"'p, t, e � tode 'lO te rie do�nçlis
1 JCl! S � grtoj� Pl'e�f'rvllt"o. Drt'\1:dí,� p, c1'l"cn. Rill.

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

O Doutor Marcilio João da Silva
Medeiros, Juiz Substituto, em
exercício do cargo de Juiz de Di
reito da Comarca de Tijucas, Es
tado de Santa Calarina, na fórma
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 27J..098m2 extre
mando ao Oeste com o Ribeirão; a'
Leste com Carlos Minati; ao Norte
com Angela Montuani, e ao Sul cem
Maria PifeI' BeUeti, avaliados por
quinhentos mil réis (500$000). Bs
te imóvel vai a praça para paga
mento ue 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.) Marcí.lio João da
Silva Medeiros, Juiz Substituto em

exercício. Eu, Rodolpho Luiz Bu
chele. Escrivão que o subscrevi.
Está conforme.

O Escrivão
Rodolpho Luiz Buchele

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Brasil é agora o assunto da
guerra de palanfrarios e fanfar
ronadas do Eixo. Não há muitos
dias, o nosso país foi alvejado pe
las críticas e ameaças do porta
voz do govêrno de Roma, que de
veria preferir o ignorassem até ao

fim desta guerra. Há pouco mais
de vinte e quatro horas, mimo
seou-o com as suas amabilidades
uma estação de rádio alemã.

Não varia o tema: a imposi
ção dos Estados Unidos como

causa da atitude assumida pelo
nosso govêrno, e a promessa dê

medidas pumtrvas para quando
o totalitarismo... triunfar.

Somos os pnrneiros a reco

nhecer que essa gente não po
deria falar de outra forma. E
sena estranho que nesta hora
Roma e Berlim não confirmas
sem o que os seus amigos aqui
diziam no desenvolvimento da
campanha bem estudada com o

fim de afastar a nação brasileira
do cumprimento dos seus deve
res de solidariedade continental.

Reconhecemos aos alemães o

•
direito de espernear. É justo o tos Antarticos. .. Muito antes,

)
rindo-a, não se preocupou com as

desespero em que se encontram. haviam animado a irradiação da "mestiços" não eram tão corrup- consequências da resolução toma

Tiveram um cuidado infinito na mística similar da sua, para que tos assim, porque os que fica- da pelo govêrno por um impera
preparaçao da investida de não houvesse embaraços ideológi- ram com o ranço nazista e a ten- tivo da honra nacional, coisa que
"dentro para fóra" assegurada cos aos seus projetos de conquis- ,taç�o �as boas pro�essas �os os salteadores axiais desconhe
por Hitler quando decidiu que ta, não lhes desmerecendo cuida- nazts sao uma mmona menos m- cem. E, despreocupada dessas
para vencer este nosso "país de dos a preparação da matéria pri- significante em número do que na consequências, não treme, porque
mestiços corruptos" não preci- ma de que a indústria política do qualidade. sorri, das represálias e dos casti
sava de preparar uma expedição Reich se serve afim de fabricar A maioria brasileira preferiu gos prometidos à distância pelos
nos moldes da de Guilherme-o- os quislings. loque a arianíssima mentalidade I que já não sabem as linhas com

Conquistador. Ma.ndaram para cá Tudo isto, porém, foi por I' dos Goebbels sómente compreen- J que se cosem depois de haver
a fina flôr dos seus preparadores águas abaixo de um momento de como submissão, porque co- posto a desandar o relógio do
de revoltas, depois de haverem para outro! Um arcabouço tão ,I operação internacional é coisa Fuehrer, arruinado pela salsugem
assentado as bases da futura perfeito foi destruido! É. mesmo I que

não póde caber na cabeça do canal da Mancha...
"minoria germânica" nos Súde- de causar desespero!... E os I quadrada dos germânos. Prefe- ("Correio da Manhã")

NÃO SE DESCUIDE!
As valiosas vitaminas do pu

ríssimo óleo de fígado de ba
calhau, contidas na EMUL

SÃO DE SCOTT, estabelecem
imunidade natural contra as

infeções do aparelho respi-
ratório. Em qualquer época

não há substitutos pára a

EMULSÃO DE SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saude!

Receia a rev·olução geral na EuropaLondres, 10 (Reuters) - Hi- germânicas nos países ocupa-
tler teve uma conferência no fe da Gestapo, Hímmler, o pro- dos e as autoridades nazistas
seu quartel-general, em Kiev, tetor da Boêmia, Heydrich, co- devem, entretanto, cumprir a

com seus governadores milita- missário do Reich na Noruega, "pacificação", pela instituição
res, afim de discutir as medi- Terboven, comandante das for- de um regime bárbaro.
das para evitar uma revolta

I
ças alemãs nos Países Baixos, Esta conferência seguiu-se à

geral, na Europa ocupada, a- I Bélgica e norte da França, ma- reunião efetuada em Paris, em
nuncia um despacho da fron- I rechal von Titzleben, e coman- 26 e 27 de março, afim de se
teira francesa publicado pelo I dante do exército de ocupação rem examinados os planos de
períodico gaulês, desta capital, 1 na França, general von Stuelp- defesa da costa do Atlântico e

"France". Ainda segundo o nagel. estabelecer ligação mais ade
mesmo despacho, a conferência De acôrdo com êsse despa- quada entre os postos costeiros
foi realizada em fins de março, cho, Hitler declarou ser ímpos- e as tropas isoladas na reta
tendo comparecido, a ela o che- sível reforçar as guarnições guarda.

IMPOSTO DE RENDA
De ordem do Sr. Delegado Regional do Imposto de Renda, e para

conhecimento dos interessados, faço público o seguinte: I1. - Até o dia 30 de Abril de cada ano, as pessoas físicas e iurídi- ,

cas, por si ou por intermédio de represen tantes habilitados, são abri-Igadas a apresentar declarações de seus rendimentos. A presente exi
gência não se estende às pessoas físicas que auferirem importância in
ferior a 12 :000$000 anuais.

2. - Depois de 30 de Abril, a declaração só será recebida se ainda
não tiver sido iniciado o processo de lançamento ex-officio, e mediante
aplicação ao imposto calculado, da multa de 10%.

3, - As pessoas físicas que perceberem rendimentos de "árias fon
tes, na mesma ou em diferentes localidades, farão uma só declaração,
discriminando-se, porém, por fontes e localidades de que provenham.

4. - As repartições pagadoras federais, estaduais, municipais, os

departamentos e entidades autárquicas e paraestatais, não poderão pa
gar vencimentos, depois de 30 de Abril, aos funcionários e militares que
percebam vencimentos superiores a 12 :000$000 anuais, sem que êstes
exibam o recibo da entrega de declaração de rendimentos.

5. - As pessoas fisicas e jurídicas são obrigadas a enviar a esta
repartição, até 30 de Abril, informações sôbre os rendimentos pagos ou

creditados no ano anterior, com indicação da natureza, das respectivas
importâncias e dos nomes e endereços das pessoas que os receberam.
Quando os rendimentos se referirem a residentes no estrangeiro, o in
formante mencionará essa circunstância.

6. - As autoridades superiores do Exército, da Marinha, da Aero
náutica e das Polícias, bem como os diretores ou chefes de repartições,
ou entidades autárquicas e paraestatais, deverão remeter, até 30 de Abril,
informações sôbre os rendimentos pagos a seus subordinados, ou a ter
ceiros, no ano anterior.

7. - Os escrivães dos cartórios da justiça, são obrigados a informar,
no prazo de 30 dias, contados da homologação da sentença, as impor
tâncias correspondentes aos honorários, vintenas ou comissões, pagas
aos advogados, médicos, testamenteiros, síndicos, Iiquidatários.

8. - Os oficiais do registro de imóveis e de hipoteca marítima, são
obrigados a remeter, dentro de 30 dias, contados da data do registo,
averbação ou transcrição do título, as informações relativas à trans
missão de imóveis e aos contratos que indiquem despesa ou receita em

dinheiro, passagem de capital de um patrimônio a outro, ou, ainda,
mencionem capitalização de juros. Os oficiais do registo de títulos, e

documentos são obrigados, no mesmo prazo, a remeter as informações
relativas aos contratos de arrendamento, locação, carta de fiança, pe
nhor agrícola, ou mercantil, caução e contratos de parceria. Bem as

sim, os tabeliães de notas e os serventuários, que exercerem funções de
notários públicos, são obrigados a remeter, em prazo idêntico, as in
formações relativas às escrituras de arrendamento, locação de imóveis
e locação de serviços.

9. - Os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações
a elas atribuidas; o valor das ações novas e os interêsses, além dos di
videndos, distribuidos aos titulares de ações ao portador, nos casos de
utilização de quaisquer fundos, de aumento de capital ou de valoriza
ção do ativo; os juros de debêntures ou outras, obrigações ao portador;
os lucros superiores a 1 :0008000, decorrentes de prêmios em dinheiro,
obtidos em loterias, sorteios de qualquer espécie ou concursos esporti
vos, estão sujeitos ao desconto do imposto na fonte, à razão da taxa
de 8%.

10. - Os juros de títulos ao portador de dívida pública, estão su

jeitos ao desconto do imposto na fonte, à razão da taxa de 4% .

Florianópolis, em 7 de Abril de 1942.
VISTO.

Carlos Borges da Conceição
Delegado

Nilson Vieira Borges
Prat. Esc.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2

(Defronte à casa Hcepckel
; ••4iS Til ZI••�4

Ha pessoas, principalmente se·

nhoras, às quais as viagens por
mar ou por terra agitam enor

memente o sistema nervoso,

produzindo mal-estar, tonteiras,
sensações de apreensão e medo.
Um ou dois comprimidos por
dia, de ADALlNA, são suficien
tes poro restituir o norrnolidc
de 00 sistema nervoso, permi
tindo O bem-estar durante a

viagem e um sono colmo e

tranquilo. ADALINA é remedio
inofensivo a quclquer orgão,

SÊLOS
Vende-se, Dor um preço de

ocasião, uma primorosa co

leção universal, com 27000
exemplares diferentes, ava
liada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

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

30v.-ll

Perdeu-se
Gratifica·se a pessoa que

encontra:r uma abotoadura
com duas moedas pequenas
de ouro, perdida no períme
tro urbano desta cidade.
Entregar na redação dêste

jornal. S. vs.-3

'Deixam o Equador
Guaiaquil, 9 - (Assocíated

Press) - Com avultado mime
ro de passageiros do Eixo, che-
gou à ilha de PUl1.a o vapor
"Etolin", no qual ainda roram
embarcados 16 alemães E' 4 ja
poneses, que abandonam o país
sob a vigilância da polícia

. equatoriana.

Sem As a
háDois AnosHá dois anos que o sr. J. Richards, de
Hamilton, Canadá, estava de cama, sorren
do de um forte a t a q u e de asma. Havia
perdido 15 quilos de pêso, sofria de ataques
asmáticos que o i m p e d i a m de dormir e
quasi havia perdido a esperança de co�tl·
nuar vivendo. A primeira noite em que usou
Mendaco êste acabou com os acessos as
máticos. Há dois anos não voltou a sofrer
de asma. Mendaco tem tido tanto êxito
que se oferece com garantia de dar aos
pacientes respiração fácil e livre em 24 ho
ras e de a c a b a r com a asma completamente em 8 dias, ou se devolverá o dinhei
ro, mediante a restituição do pacote vazio.

Mend a e o A:a:':::.m

Onde está 1
Vocês vh-am ])01" aí o Ei-nesto Leo

poldo Czerrnewtcz?
'I'emos cuidadosameure procurado

seu nome na relação dos espiões ger
m ân icos detidos pelas autoridades;
mas em "fio. O Ernesto Leopoldo
Czernlewicz não aparece.
Ora, a seu respeito existe um do

cumento, um quase velho documen
to, cuja divulgação nesta hora 11a·
rece bastante oportuna e que re

produzimos - o que é digno de re

gistro - de 1I111a coluna editada
pelo govêi-no de São Paulo em 1938.
�'I'ata·se de um dtploma conferido
ao Ernesto Leopoldo Czerniewicz,
em 1916, pela Escola Alemã de Joín
vtlte, Santa Catarina, nestes tel'1110S:
"Escola Alemã de Joinville. - Ates

tado sôbre exames finais afÍln!le
(lar prova de habtlttação nas ciên
cias necessárias para o serviço mí ..

li tal' ele 11111 01110 de voluntário no
exército alemão Ernesto Leopoldo
Czerníewicz, nascido a 9 de agosto
de 189!), em ,Joinville, Estado de San
ta Catarina, Brasil, evangélico, sú
(li to alemão, filho do negociante
Jorge Czer-níewicz, em Jal'aquí, mu

nicíplo de .Joinville, entrou a 1° de
fever-eiro de 1910 na quarta classe
e frequentou 11111 ano a nova classe.
Ernesto Leopoldo Czer-ntewícz subor
dínou-se ao exame final feito peran
te a com íssão de exames: Ottomar
Kafser', Imperial Cônsul Alemão,
\Volfg'ang Anl11101l, Presidente da So
ciedade Escolar Alemã de JoinviJIe,
diretor; Dechent, professor superior
substituto; I" Preztag, Alfredo Stan
sen, J, i\laie,', R. Busse. Escola Alemã
de .Iotnvflle, :1 de novembro de 1916.
Fica conheci do pelo presente que
o Chanceler lhe dá valor de um
atestado de suficiência para o ser

viço mtlttae de um ano votunt.u-ín
no exército alemão e na martnha
Imper-ial, contorme o parágrafo 9°
n. 7, da ordem mítttar, - Plorta
nõpolís, 17 de novembro de 1917.
- O cônsul do Reino da Holanda,
encarregado de tratar dos negócios
alemães, Carl Hoepke Junior, Côn
sul da Holanda, Desterro".
Aí está. O Ernesto Leopoldo Czer

niewicz, "súdito alemão nascido em,
Santa Catarina", ficou, desde 1917,
em condições de prestar ótimos ser

viços à sua "pátria" - a Alen1a ..

nha. E, isso, sem clandestinidade:
com díploma solenemente assinado
pelo representante diplomático do
"seu país"
Por onde andará êle?
Achamos que não deve estar fa

zendo coisa boa ... ao Iado elos mi
lhares de Er'nestos Leopohlos CZCi'
ntewíczs devidamente jlip�oJllado"'i,
em Santa Catarina, COTI10 voluntrl
rios do exército alem fio e tla impe
rial ruat-inha .,.

Que corja! ... - L.
("Diário de Notícias" - Rio)

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS;

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 lOv-l0

Este aluno hobi
lilou-se em es

crituração mero

cantil, calculos
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

ciai, correspon
dencia, em sua

casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brondo, R. Costa Jr.
n,O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera.
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Nõo perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a

um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com a lei bem cloro, poderá comprovar a sua alto habilitação.

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

Números de sucesso do "Lira Tênis 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.

Nota: - As mesas poderão ser reservadas com ante
cedência, no local.

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I
Elegância!

Perfeicão!

Rua Trajano, n' 13

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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São numerosas

Em cada 10 pessoas encon- ou alguns comprimidos de
trarn-se 9 que, mais tarde ou Magnésia Bisurada depois das
mais cedo, sofrem do estômago. refeições. A Magnésia Bisurada
Muitas das vezes o mal-estar alivia instantâneamente eruc-

começa por sensação de pêso tações, azia, dilatação e

depois das refeições, ou insónia; todos os outros males do

depois vêm a impressão duma estômago porque ao mesmo

brasa a arder no estômago, tempo que neutraliza o excesso

flatulência, dores e muitos nocivo da acidez,' cobre as

outros males que, se não forem mucosas delicadas do estómago
tratados, podem conduzir à com uma parede isoladora que
dispepsia, à gastrite e mesmo as protege do suco gastri?o
à úlcera. A causa dêstes hiper-ácido. A Ma g n é s 1 a

males da digestão é quasi Bis u r a d a é conhecida no

sempre um excesso de acidez mundo inteiro como sendo o

que se pode neutralizar to- melhor remédio contra 08

mando uma colher de pó males da digestão.
DIGESTÃO ASSEGURADA

com �

MAGHESIA BISURADA
Em pó e em tabletes em todas as pharmacias

Terra �e!astada ... II. .'.. .

���:,���!:��::::�:�f}:i:�:']�:� AUII-II-adora .Predl-al*'aplIcando na concessao do Acará,
em que se alojaram, o sistema da
terra devastada. Tudo quanto existe
naquela zona, segundo telegrallla da
Agência Nacional ontem divulgado,
está sendo impiedosamente destrui
do: benfeitorias, roçados, hospital,
usina de beneficiamento de arroz,
e até casas de moradia dos próprios
colonos.
Não será preciso muito para com

preender o alcance da devastação
sistemática. Sentindo que a sua po
sição se tornou precária, desde que
o Japão se atirou à América, desa
fiando-a para a guerra e tendo co

mo resposta a solidariedade de to
do o Continente, os japoneses não
querem que fique sôbre o territó
rio americano uma parcela de seu

trabalho. E, em dias, como bárba
ros enfurecidos, procuram destruir
o que êles próprios vinham laborio
samente edificando.
Esses factos veem demonstrar

quanto é precária a economia fo
mentada pela imigração japonesa.
Além dos perigos que oferece a

existência de nipônicos, formando
núcleos no território nacional, e

que podem ser o ponto de partida
de uma investida imperialista, ha
ainda a natureza instavel da rique
za que os japoneses criam, com o

trabalho, a qual êles mesmos des
troem, antes que venham a cair em

mãos de brasileiros e servir ao país
que os acolheu.

O que se está passando no Pará
mostra o propósito dos japoneses
de pôr em prática a política da ter
ra devastada, onde êles terão que
renunciar ao uso pacífico que vi
nham fazendo do território nacio
nal.

(Correio da Manhã)

Resfriado
no Bebé

Evite perturbar-lhe o estomago com
medicação interna. Friccione este
alliviante unguento no pescoço e

peito, ao deitar. Traz prompto allí
via-corta a maioria dos resfriados

') da noite para o dia.
�. J'to v ..

_

� • r,
" '

Organização de escritas-In-s
peções periódicas:Verificação
de balan ços ( e atestado) AS·
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarinense.

MALAS PERDI DAS
Gratifica-se a quem achar

e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercilio Luz ao Posto de COD
trôle Policial de Aririú

15v -.-1

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V.-2

Vestidos proibidos
Washington, 10 ru. P.) -- A

repartição encarregada ela pro
dução bélica ordenou às mu
lheres que eliminem de seus
futuros vestidos os plíssados,
godets, etc., que representam
gasto de tecido, € proibiu que
para o futuro 'Sejam introduzi
das mudanças radicais nas
modas.
Com essa medida espera-se

economizar milhões de metros
de tecido anualmente. Entre os
detalhes dos vestícos nroíbidos
pela repartição, figuram: man
gas superpostas .mangas aba
loadas, bolsos aplicados, faixas,
pregueados de grande ampli
tude, vestidos para dia com fai
xa e manga larga, etc,

Circunscricão de Santa Catarina.,

Distribuição de 31 de Março de 1942

'Econom.ize para

';1 sr

PLANO "A" - 37° DISTRIBUIÇÃO:
Contr. N. 51 - Roberto Baier Blumenau (parte)

" 405 - Carlos Marzali Rio do Sul
5:000$000 Antiguidade
10:000$000 Com juros 11674 de acôrdo com o

novo Decreto-lei ll. 4.171

34:000$000 Idem, idem 11671" 792 - Vva. Ema Deecke Blumenau (parte)
Rescisões regulamentares de acôrdo com o novo De
creto-lei n. 4.171 (30%): 510-4160, 558-4147, 48-4164,
422-4173, 642-4180, 330-4187, 436-4181, 418-4176, 284-
4146, 175-4138, 824-4195 . 20:800$000

S.I.
seu Lar

0.0; 0.0 •••••••••••

PLANO "B" - 30° DISTRIBUIÇÃO:
Contr. N. 4007 - Contr. de empréstimo ,J31umenau (saldo)

" 4002 - Walter Voss Blumenau (parte)
" 5644 - Rodolfo Kander Blumenau (parte)
" 4156 - Eugênio A. Boehm Joinvile (saldo)
" 4357 - Guenther Schmalz Joinvile
" 4429 - Contr. de empréstimo Blumenau
" 4063 - Ralf Baumgarten Rio do Sul
." 4070 - Otto Klenen Blumenau
" 4239 - Carlos Bessa Laguna
" 4363 - Franz Schumacher Joinvile (parte)
" 5032 - Paulo Siegle Hamôriia (saldo)
" 5064 -Vitor Weiss Joinvile
" 573'8 - Vicente Mueller ,......... Joinvile (parte)

Rescisões: 4168, 4428, 5620, 5766

1:500$000 Antiguidade Prefcia.

7:000$000
25:600$000 Sorteio Prefcia.
10:000$000 Serie I Prefcia.
10:000$000 8736,5
10:000$000 8699,2
5:000$000 8587,5
10:000$000 8582
5:000$QOO 8569,5
4:500$000 8554
3:500$000 II Prefcia.
3:500$000 5509
16:000$000 " III Prefcia.
9:464$000

Total distríbuido até
hoje neste Estado: 8.579:500$000 a 575 prestamistas

Ponto

Faliamoperários DOReich
Londres 10 (Reuters) - Tão. tais como os lugares mais bom

grave se e�tá tornando a escas-I bardeados do norte da Fran2a
sez de mão de obra na Alema- e do Ruhr. Os arrolados sao

nha que até os ocupantes dos obrigados a firmar um do

cam'pos de concentração foram I cumento, dizendo que aceitam
"persuadidos" a "oferecer-se I o traban�o de própria vontade
voluntariamente" para os tra- e a seu risco.

balhos forcados nas fábricas Os trabalhadores forçados,
alemãs.

'

por enquanto, são poloneses,
Um funcionário do Ministé- checos, espanhois e alguns

1'0 da Guerra Econômica decla- franceses. Foi renovada a pres
rou que uma missão Todt, se-

I
são sobre o� operários hOla?de

mi-militar, faz visitas sema-
I
ses �meaçados pelos nazistas

nais aos campos de concentra- de ficarem sem emprego caso

ção da França não ocupada, re- não se ofereçam "vaiuntaria
crutando adolescentes para o mente" para trabalhar na Ale
trabalho em zonas perigosas, manha.

---

I Crédito Mútuo Predia�
Pro.prietários: J. Moreíra & (ia.

19 DE MARCO
Foi entregue aos prestamista Maria, Célio e Celina

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 t 8 de Março de 1942.

20 DE ABRIL
Mais um formidável sorteio realtzará a Crédito Mú
tuo Predial, no ditl. 6 de Abril (seguuda-Ieira),

com prêmios no valor de

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

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

APROVADO PELO Sr. FISCAL FEDERAL EM PORTO ALEGRE

Sociedade Comercial Livonius Ltda .. , Correspondentes

COMO SE ABRE UMA PORTA?
T ratar uma Prisão de Ventre com purgantes fortes é o

mesmo que abrir uma porta a ponta-pés.
Use de inteligência e de meios mais adequados: Trate

se com .es Pilulcs de Vida do Dr. Ross, que são conheci
dos em todo o mundo como a Chove Mestra Intestinal.

Elas agem sem abalar o organismo.

PILULas DE VIDI DO DR. ROSS

�CIC�«X!QOCCX)Or"'1"XXXX'DCXXXIDOCIDODCXXX:X"Di

PARA INVERNO IAguardem sensadonais novidades I
em mercadorias de alta classe I

� A preços ao alcance de todos I
I na «A MODELAR» ICXXXXXXXJQOODQODDDDOOODOaa::aJDDDIIClODCIODOaIXIQQXJClIQDQDfDXXX)g

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto

I

I
VENDE-SE1 grupo de couro, 1 armário

para livros, 1 balcão, 1 escri
vaninha, 1 geladeira, 1 cadeira
balanço, 1 filtro e mesa, 1 grupo
de avarandado, 1 carrinho de
criança, 2 espinhéis, 2 quadrosde 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.-2

APROVADOS PJ;l.O D·N·S·P' S08 N9 5ij9 DE 19�ft

Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,..

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA U) DE NOVEMBRO

Chácara
Vende-se uma, com casa e

garaje, em local aprazível,
com água corrente, luz elé
trica e esgôto, sita à Praia
do Meio (Coqueíros). Facili Ita-se metade do pagamento.
Informações com o sr. Zani-
ni, rua Tiradentes, 8. ....--------------------- _

12vs-6

rASA Vende-se uma, à
" rua Santos 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 Obras Públicas.
/'

15 vs.-5

Pessoas capazes I JOSÉ PHILlPPI e SENHORA
participam a seus paren
tes e pessoas amigas o
nascimento de sua

primoginita.
Fpolis .• 8 -It - 191a2

A produção de querra
Washington, 10 (R.) -'- O de tanques, prevista. Atingire

chefe do Departamento da Pro- mos êste ano a produção pre
dução de Guerra, sr. Nelson, vista para navios mercantes,
apresentou interessante qua- canhões anti-aéreos e canhões
dro de programa da produção anti-tanques. O parque índus
de guerra americana, no dís- trial americano está começan
curso que proferiu sobre o qUE' do, de fato, a agir. Surge nova
'se tem realizado durante os ul- éra de colaboração entre o ca
times 20 meses, nos Estados

I
pítal e o trabalho, que mostra

Unidos, em matéria de produ- rá ser um benefício imenso
ção bélica. para toda a nação".
Segundo o sr. Nelson, êsse Advertindo ao mesmo tempo

esforço constitue "alguma coí- que não havia lugar para otí
sa notavel na nossa história". mismo exagerado, como não
Revelando que a produção havia para o pessimismo, de

aeronáutica determinada pelo clarou que se devia lembrar
presidente Roosevelt foi atin- que "devemos nós próprios ul
gida em janeiro, fevereiro e trapassar os recordes por nós
março, acrescentou o sr. Nel- obtidos e, ainda assim, não te
son: remos feito o que precisamos

":Ultrapassamos a produção fazer".

Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita
representantes em toda e qualquer parte do país, podendo
ser em cidades, distritos, vilas, fazendas ou nucleos colo
niais, para trabalhar em negocio original, lucrativo, hones
to e íacll. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re
muneração ótima para cargo de futuro. Escreva pedindoesclarecimentos á CAIXA 1696,-SÃO PAULO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-vezes menos desgasle

COM ÊSTE NOVO TIPO DE ÓLEO!

Na severa Prova de Flórida, EE.UU., em 9
carros de �érie - lubrificados com o Novo
Atlan tic Motor Oil - após correrem 1.600.000

Kms., foi consta Lado um desgaste nos cilindros
de apenas 0,0008 polegadas - ou seja 10 vezes

menos do normal que é de 0,011 polegadas.
Mas não foi só. Também o desgaste nos pistões
e a abertura dos anéis foram menores C- muito
abaixo do normal. E os carros consumiram

apenas um litro de óleo por ].3 00 Kms.
Isto prova que o Novo A tlantic Motor Oil
é mais resistente e econômico.

Pare com os frequentes reparos no seu carro!
Adote o Novo e Robusto Atlantic Motor Oil

para poupar o seu dinheiro. Use-o sempre I

FLAGELADOS
até atacam as feiras

Natal, 11 (A. N.) - De todos os pontos do interior do Estado

continuam chegando desoladoras notícias sobre a miséria que avassa

la os sertões, na crise climatérica mais terrível elos últimos tempos. A

situação torna-se, agora, ainda mais agravada pela absoluta falta de

alimentos que já se faz sentir. A população faminta jil não ataca apenas
, as feiras mas tambem até cidades. Hoje, o interventor federal interino
I recebeu 'telegrama, informando que a próspera cidade de Alexandria
esteve nessa iminência, ameaçada do ataque de numerosa onda de fla

aeladcs contidos afinal pacificamente, mediante distribuição de es-
" , .

1 1molas e alimentos. ConLinuam as ameaças de maiores i nvcstir as (C

gente da fronteira paraibana.

�o\)� A TOD�����o"Sopcs.jrvdins e dernois

pratos ficam mais nutri

tivos e saborosos si pre

parados com MAl Z E NA
DURYEA. Peço, gratis, um
exemplar do "Meu livro
de Receitas" e prepare
pratos deliciosos.

..

À MAllENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL, f· S. PAULO 4 O

Peço enviar-me, gratis, o "Meu Livro de Receitas"

Nome _._._
._._._ __ _ _._-- ..

Aviões do «eixo» abatidos em TobruQue
Tobruque, 11 (R.) - "O número de aviões inimigos abatidos pela

famosa brigada anti-aérea de Tobruquc, desde o cerco desta cidade a

9 de abril do ano passado, excede agora 100, declara um corresponden
te especial.

A centéssima máquina inimiga foi abatida a 10 de março, tendo a

brigada, nessa ocasião, recebido uma mensagem de congratnlações do

general Ritchle, cornaudaní e do 8° exército,
O número de aparelhos inimigos derrubados provavelmente é de

250, mas registaram-se apenas aqueles que foram visto cair ao sólo.

�eças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tufli Amin «: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 111

motor oil
GAZOllNA E LUBRIFICAÇÃO

•

Vida EsportivaIEcos e Notícias

Foi totalmente destruida por
incêndio a Livraria Portuguesa
Editora, do Porto (Portugal) e

de propriedade do sr. Joaquim
Maria da Costa (sucessor), situa
da no Largo dos Loios.

*

A Associação dos Escoteiros
de Florianópolis elegeu a direto
ria do Departamento encarregado
de levar avante a Campanha
dos Escoteiros destinada a do�r
um navio-de-guerra para o Bra
sil. A' presidência coube ao sr.

dr. Cid Rocha _ Amaral e a se

cretaria ao sr. João Areão Ju
nior. Somos gratos pela comu

nicação recebida.

Blanca Anthony, o festejado
soprano brasileiro, dará, amanhã,
no Clube 12, o seu anunciado
recital de músicas finas."

*

Estará amanhã' de plantão a

Farmácia da Fé, à rua Trajano.
•

Foi concedida ao Aêro-Clube
Catarinense a subvenção de
3:000$000, para o corrente ano.

*

Foi aberto, por conta do saldo
do exercício de 1941., o crédito
especial de 3:500$000, para paga
mento da pensão concedida à
senhora Eurídice Vasconcelos
Varzea, viuva do saudoso escri
tor conterrâneo Virgílio Varzea.

*

Deixou o comando do 32.0 B.
C., aquartelado em Blumenau,
o sr. tenente-coronel Otávio
Paranhos.

1<1'

Assumiu a prefeitura de Ita
iópolis o sr, João Francisco Assis.

Ifo

Foi designado o inspector José
Simeão de Sousa para respon
der pelo Expediente da Secção
de Contabilidade, Protocolo e

Expediente do Depãr tarnento
das Municipalidades, enquanto
durarem as férias do Diretor da
respectiva Secção.

o apelo do Conde Slorza
ao sr, Getulio Vargas A PRóXIMA RODADA

Rio, 10 - No domingo próximo
será disputada a segunda rodada

Nova Iorque, 11 (D. P.) o ex-ministro elas Relações Exteriores da do campeonato carioca, com os [o-
Itália, conde Carla Sforza, atualmente residente nesta cidade e conside- gos: Botafogo vs. Flamengo, a efe-

tuar-se no estádio do Fluminense.rado "leader" dos italianos no exterior, enviou uma mensagem ao pre- Os dois venceram domingo com fa-
sidente Getúlio Vargas pedindo-lhe benevolência na aplicação elos de- cilidade os seus adversários, de
cretos contra os súditos italianos residentes no Brasil. monstrando grandes possibilidades

O conde Sforza declara que as medidas adotadas seriam preciosas no presente campeonato. O choque
... ..

. . .. deverá ser renhidíssimo c o grermo
se �hngl�.scn� �Iretalllell.te. os ltalwno.s f�scIstas, �)Orelll, pode�n ter U1�1 rubro-negro procurará por certo
efeito pSICOloglCO contrano para os italianos armgos do Brasil, .esP�cl-1 oesrorrar-se dos revéses sofridos ú�
almente porque afetam a centenas de milhares de honestos cidadiios ano passado, resultados .q.ue lhe h

italianos residentes na grande República brasileira e sinceramente I rararn todas as _probablhdades de
se sagrar campeao.

O Fluminense se defron tarú com
o Bangú no estádio do Madureira.

Represa' lIAas olemês A. partida deverá redul"l:dar num fú-
, cil í riunf'o para os trícolores.

r • .' O Vasco jogará com o Madureira
Kuihyshev, 11 (Heutcrs) - Chegam novos detalhes a respeito do no estádio do América.

regime de terror implantado pelos alemães na frente de Leningrado, I O grêmio crll.zl1l�ltino 'proc1ll:ará
nas vizinhanças do lago Chadskoe e no distrito em torno ele Kingisepp. obter o seu prnneiro triunfo no

Em represália pela acão dos guerrilbeiras os alemães enforcam e fu- campeonato. _ ,

. : '.
'

. ,... O Bomsucesso enfrentara o Canto
z i larn a população masculina daquelas aldeias. Em hl'l1g!sepp, toda a do Rio, no campo do Botafogo.
população entre 15 e 50 anos foi levada para campos de trabalho, onde O São Cristóvão voltará a jogar
a percentagem de mortes é elevadíssima. COI11 o América, no estádio do Vasco

Num dêsses campos, os'reclusos são obrigados a trabalhar 16 h o- daCGanola. A ,

1 .1.. t
'

., . _ '" . _ ,om se vc, SO Ul1 enJJJa e Illlpor-
ras diár-ias, com raçoes interiores a um quarto de quilo de I'HO e UI11 tante apresenta a próxima etapa do
pouco de carne de cavalo. Quando a fraqueza não lhes permite traba- campeonato carioca: Botafogo vs.

lha)', os reclusos são fuzilados, Flamengo. 9s ?emais são, fracos .e
Muitas aldeias proximas aos lusarcs onde os o'uel'l'ilbeiros desen-l S�l11 Importanc.la. para o título 111a-

• " • b -

Xll110 tao ambicionado,
volvem maio)' atividade foram completamente arrasadas. �rAD

.

II
De Joinville chegou o sr .

j V·d
-

S
·

I
Horácio Olímpio de Oliveira,

I a aCla I representante comercial.

I
- Acha-se entre nós o sr. An

tônio Abdú, diligente e estimado
------ inspector da Cia. Singer, em

Joinville.VULTOS & FATOS,

o MONSTRO DE PARIS
Mercê da "bondade" infinita de

seus amigos de Berlim, surge mais
uma vez no cartaz internacional o

nome já famig.erado de Pierre LavaI,
ex-prem íer francês. O Líder colabora
cíontsta por excelência vem agora
prenhe de credenciais, atirado con
tra o gabinete da velha Gál ia diri
gido pelo não menos velho marechal
Pétaiu ...

- Queremos Pierre LavaI à testa
elo gabinete ela França! - murmu
ram os exaltados ele Berlim e os "ad
míradores" do "Qu isl ing " franco.

- Nunca! - respondem os mem·

bros do gabinete Pétain.
E por que? E' que Pierre Laval re

presenta a submissão total da França
aos desígnios elo •. Profeta elos Aria
nos", do deus pagão do WahlaIa ber
linense.
Volte Laval e a velha Marianuo

ver-se-á desamparada, sujeita, i 1'1' '3-
mediaveImente, ao golpe dos abutres
totalitários, sempre ávidos, na eua

covardia, p01' presa fácil... Laval é u

sombra que estremece à luz, o pecado
que foge à virtude ...

Volte Laval e mais do que nunca
a França sofrerá, sentindo fundo, na

carne, o aguilhão- do opressor estran
geiro, e, na face, o beijo traidor de
seu próprio filho, o monstro ele Pa
ris: Pierre LavaI, e ° fantoche ele Ber
lim: ex-premíer francês, também
Pierre Laval;;

Dr. Sel'to1'11�8

Clubes:
Amanhã o Brasil R. E. Clube,

do Estreito (João Pessoa), brin
dará os seus inúmeros associa
dos com animada" domingueira",
iniciando-se às 16 horas.

- O simpático e elegante
grêmio recreativo

"

5 de Novem
bro", do Estreito (João Pessoa),
oferecerá, hoje, um sorvete-dan
sarite aos seus associados, com

início às 22 horas.

Noivados:
Com a prendada senhorita

Alice Câmara da Silva, filha do
sr. Antônio Cesário da Silva,
ajustou núpcias o sr, Florisbelo
Silva, proprietário da afregue
zada alfaiataria "O Unico".

Habilitações:
Estão-se habilitando rara ca

sar·o sr., Sidney Moritz e a srita.
Zélia Leal de Medeiros.

Casamentos:
Consorciam-se, hoje, nesta capi
tal o sr. Osnildo Sousa, estimado
funcionário da LO.E., e a srita.
Zulma Lemos, funcionária da
mesma repartição.

Antônio Cesário da Silva e IRegina Câmara da Silva
participam a seus parentes e
amigos o contrato de casa
mento de sua �ilha ALICE,
com o sr. FLORISBELO SILVA.

Fpolis., 11-/J-1942

contrários ao "fascio".

Aniversários: f'

Fez anos ontem a exrna. sra.

d. Carolina Augusta Serrão, es

posa do sr. Antônio Lopes Ser
rão, alto funcionário da Alfân
dega, aposentado.
Viu passar, ontem, sua data

natalícia a prendada senhorita
Zélia Platt, aplicada aluna do
Colégio " Coração de Jesús" e

filha do sr. tte. Orion Platt,
comandante do Corpo de Bom
beiros da capital.
Deflue hoje a data natalícia

da prendada senhorita Ivone
Brasil da Silva, fino ornamento
de nossa sociedade.

Viajantes:
Procedente de Itajaí chegou a

esta capital o sr. João Stuart,
funcionário dos Correios e Telé
grafos, naquela cidade.

Cartazes do dia
-

CINEREXaaxxxD>W1CmEÕÍ)EON xl'lM�IÃL�- FONE 1587 - - FONE 1602 - FONE 1587
A's 7,30 horas

Entra
.

no cordão
Com RUDDY VALEE e

ROSEMARY LANE
Complemento nacíonat V.F.B.
Madame Ganso em tempo

de dansa.-(Desenho).
Preços: 2$000 e J $500

Livre de Censura
A's 2 horas. Grandiosa Vesperal

EDISON, O MACiO DA LUZ
Com SPENCER TRACY e

RITA JOHNSON
Nacional D.F.B. - Natural

Amigos de ocasião. (Desenho)
Preços 2$000. - Creanças e

Estudantes 1$500
ATENCAo: Creanças malares de i

anos podem enlrar sozinhas.

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

Tripla iustivaContinuação do seriado:
Homens sem alma

Um filme sensacional e

eletrizante!
O FALCÃO MASCARADO

6.°/7.°/8."/9.°/10.0 Episódios
Com ROBERT PAYGE e

JAMES CRAYG

Com ROBERT BARRhTT,
JOHN LITTEL e

ROCHELLE HUDSON

No Programa
Complemento oaétonal D.F.B

Natural.No Programa

Complemento nacional D.F.B
Natural

Preços: 1$500 e 1$100

Imp. até 10 aD08

PRECEITOS DE BOM HUMOR
(Short)

Preços: t $500 e 1 $1 00

Imp. até 14 aDOS
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