
Ser'á aeeiRaia a pa_ ._to an.o?
ISTAMBUL, 13 (R.) --- TODOS OS INDíCIOS RECOLHIDOS NOS PAISES BALCÂNICOS EVIDENCIAM QUE O RECEIO DA VITóRIA RUSSA SôBRE

A ALEMANHA INCITOU OS DIRIGENTES DÊSSES PAISES A SECUNDAR O DERRADEIRO ESFÔRÇO DE HITLER. POR OUTRO LADO SABE-SE
'I

QUE AS POPULAçõES DO VALE DO DANúBIO OPINAM UNANIMEMENTE QUE- O REICH ESTÁ ESGOTADO E QUE A PAZ SERÁ ASSINADA
AINDA ÊSTE ANO. ESTA IMPRESSÃ09 ALIÁS, É A MESMA QUE SE NOTA NOS CIRCULOS OFICIAIS DE ANGORA.

Cooperação, ou Perdas navais
Washington, 15 (R.) - No

ncupaçãns- total Extremo Oriente, o Departa-
'"' mento de Guerra anunciou a

perda, devido à ação inimiga,
de dois transportes do exército,
o "Liberty" e o "Meigs".
O "Liberty" foi torpedeado

duas vezes por submarinos no

dia 17 de janeiro, a 12 milhas
de Bali, nas índias Orientais
Holandesas. O navio encalho-r
e 53 tripulantes foram salvos".

Londres, 15 (R.) - Círculos
bem informados desta capital,
tanto britânicos como france
ses livres, opinam que a con

tínua onda de propaganda .::1'e
tuada por fontes alemães na

Suiça, bem como pela emisso
ra de Paris, fiscalizada pelos
alemães dá a entender que, a

não ser 'que o govêrno deVícní
se entregue plenamente à co

operação com Berlim, a parte
da França, que até agora per
maneceu em estado de quase
completa independência, de
acôrdo com os termos do armis
tício, será ocupada pelas tropas
germânicas.
Tais ameaças, ao que se jul

ga, são relacionadas com o te
mor, qu esentem os alemães, da
invasão militar dos aliados na

França. Talvez essa preocupa
ção tenha sido inspirada pel as
consultas realizadas entre o

general Marshall e o sr. Harry
Hopkins e o chefe do estado
maior britânico.
Contudo, qualquer que seja

o nervosismo sentido por Ber
lim a êsse respeito, acredita-se
que o estado maior germânico
só consentiria em retirar da
Rússia um número suficiente
de tropas para uma ocupação
total e efetiva da França sob a

pressão originada por extrema
necessidade.

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

ANO XXVII N. 8515 PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa Inegualàvel, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam,

Florianópolis -Quarta-feira, 15 je J; bril de 1942 I
Para compra de armamentos n· 81 d

·

b d Ide::��::, ::s(�::::�s�s�v;s Nnlqul a a que seja a ca eça o po vo,
;7E��ir.�!�:;�itf:� os seus tentáculos. serão decepadosLondres, a primeira quantia de Washington, 15 (R.) - Os esfor- Um í

nl imo da Casa Branca - Er- sustenta igual tése acrescentando
1 milhão de francos, provení- ços desesperados dos srs. ChurchilJ nest Lindlcy - autor de notável bio- I que: "favorecer a R�lssia e defender

t d b
. -

b t e Roosevelt, no sentido de persuadir grafia do presidente Roosevelt, re- a Austrália é dar mostra de plenaen e. a s\i scr�ç�o_ a er a e
o Congresso norle-americano de fI.ete em artigo êsse estado de cspi- ef'iciência".

c

destinada a aquisiçao de fundos que a primeira larefa elos aliados t' rrto. Tais comentár-ios vem reforçar os

para a compra de armamentos I a de der-rotar Hitler antes do Japão, "O que preocupa - escreve - rumores de que os russos fizeram

para as fôrças de franceses li-
.

começam..

a dar seus frutos.
..

lodo all? Iuncionário é a situação gestões no sentido de convencer os
A confiança de que a Austrália, dos navios e a linha norte-sul, en- países unidos de que o material, que

vres. com os reforços americanos, poderá ITe Murmansque e Suez. lhes era fornecido teria melhor e
Trata-se de uma coleta vo- resistir longamenle, veio, por outro , A Austrália é posto avançado mui- mais eficiente aplicação num se- � Comprar na CP. SA MISCE

luntária da qual participaram lado, conf'irrnar na opinião pública to I11m� Importante do ponto de vis- gundo teatro de guerra. LANEA é saber economizar'
também sírios e libaneses que a tese dos dois estadistas. ta sentimental do que de fria lógica

. .' A visita cio general Marshall a Lon- ela estratégia geral. A opinião que T '

desejaram associar-se aos es- dres é assim considerada como um prevalece é a de que combates de- era oforças da França Livre. passo 'no sen'tido de que "a primei- cisivos se processarão em 1942 tan
ra briga deve ser resolvida em pri- lo nas vias marítimas elos n'avios
meiro lugar", porquanto, aniquila- aliados, como ao longo da corrente
da que seja a cabeça do polvo - que se estende do Artigo ao Mar
Hitler - os seus tentáculos - o Ja- Vermelho. Observadores bem colo
pão - serão decepados em seguida. cados para prognósticos sobre a si-
Aliás, o chefe militar norte-ameri- luação geral declararam, em particu

cano declarou, de uma feita, numa lar, que, se os nazistas puderem ser
roda, cle oficiais, que o esforço prin- detidos em 1942, serão vencidos em

sipal dos .Estados Unidos consistia �94.3. Se, a� contrário, conseguirem
I em reumr todas as forças para f'reiar a Iinha Murmansque-Suez
uma ofensiva de grande envergadu-

'
neste verão, então a guerra se trans

ra, para um ataque que seri:'l d��en- formará num conflito de desgaste,
cadead.o. o .

mais cedo possível.". de cansaço, dos mais prolongados.
Fami liar-izando-se - desde as A escassez relativa de navios co

agressões nipônicas - com a geo- merciais, de aviões e de belonaves
grafia do Pacífico, o povo norte- para protege-los, fixa limites defi
americano começa a compreender n idos aos reforços, a serem enviados
que as distâncias transpacíficas são ao Oriente Médio. A alternativa
apenas duas vezes maiores, que as pois, que se apresenta é a de criai;
distâncias tr-asa

í

lântir-as, de forma: diversões, que impedirão os nazis
que a ofensiva contra o continente tas de lançar todo o peso de uma

europeu é mais prática. ofensiva nessa direção". Na-O
-

t de d I- Ernest Lindley prossegue dizendo ln eressa, mo o a gum ,
SINDICA.LIZAÇÃO - Mode que essa alternativa pode ser con-

..

los - Explicações. - Procure a crctizada por meio da criação de Washington, 15 (Reuters) Informa-se que um banquei-
Organização Comercial Catari - segunda frente, quiçá na outra mar- "''''Ta-o lnte ss d 1-

�

-

.l.,�' I re a o caso, e 1'0 a ernao, em Estocolmo, es-
gem da Mancha, em território fran-
ces. Do ponto-de-vista de transpor- manerra alguma, ao govêrno tá procurando estabelecer con-
te, essa solução seria mais fácil que dos Estados Unidos" - decla- tacto com um representante
a d� Suez ou Murmansque, porquan- ro,u ,o sr, Sumner Welles quan-, aliado, a,'fim, de oferecer os .terto e certo de que os aliados pódem
manter superíoridade aérea no do Interrogado acêrca das in- mos Iínaís de paz de HItler
Canal, indispensável para assegu- formações de que um agente às nações unidas.
rar o desembarque de um corpo ex- de Hitler, atualmente em Es- Tal proposta visaria o retor
pedicionárío, tocolmo, está fazendo tentatí _ no à Iíberdade dos países oeu
Outro comentarista internacional

_ de tendência política nitidamen- vas para propor a paz às na- pados e a Alemanha ficaria li-
lc antÍ-Roosevelt _ Mark Sullivan, ções unidas. vre para destruir a Rússia So

viética. Ao mesmo tempo, se
ria paralísado" o imperialismo
japonês, que estaria sendo ob
jeto de graves apreensões de
Hitler.

JUNTA COMERCIAL. ·-Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Ol'ganização
Comercial Catarinenae.

I>
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Mais firmas na
lista negra

Washington, 15 (R.) - �
Departamento de Estado reve
lou que mais 342 firmas em
toda a América foram inclui
das na lista negra.
Além dessas, outras 110 em

prêsas comerciais e industriais,
estabelecidas fóra do continen
te americano, foram também
adicionadas à lista.

nome do dr .. Vítor Konder
o distinto conterrâneo sr. ceI. Marcos Konder, na qualidade

de procurador de sua veneranda genitora, sra. d. Adelaide Konder,
atualmente proprietária da chácara situada à rua S. Paulo, na
séde do Município de Blumenau, antiga residência do seu sau

doso filho dr. Vítor Konder, em requerimento dirigido ao sr,

prefeito daquela cidade, manifestou o desejo de dividir em lotes
urbanos os terrenos da referida chácara e abrir uma rua, con

forme planta que veio anexa ao pedido, à sua própria custa,
dando-lhe o nome do dr. Vítor Konder.

A Secção de Engenharia do Departamento das Municipalida
des manifestou-se favorável ao loteamento do terreno referido; >

e o Departamento Administrativo do Estado, considerando os

�elevantes serviços prestados ao Município de Blumenau pelo
�Iustte e inolvidável catarinense dr. Vítor Konder, aprovou o pro
jeto de decreto-lei submetido à sua apreciação pela Prefeitura
Municipal de Blumenau.

Novo arreganho amarelo
Washington, 15 (R.) - Mais uma ameaça do "eixo" se ve

rificou hoje, desta vez partida de um porta-voz oficial do Japão,
sr. Hisao Hokomura, que, segundo o rádio de Tóquio, declarou:

• "Não só dominaremos as linhas de comunicação entre a América
e a Grã�Bretanha, mas levaremos a guerra mesmo até Washington
e Londres. Devemos destruir o poderio inimigo. Devemos destruí
lo, também, politicamente e culturalmente. Devemos Íiibertar-nos de
qualquer traço de sua cultura porque em lugar dela o espírito m

pônico deve dominar o mundo".

Clínica médico-cirúrgica do

Dr.. SAULO RAMOS

nense.

Um jornal para
a linha de frente

Londres, 15 (R.) - Um jor
nal semanal, que será impres
so agora para as forças norte
americanas nas linhas britâni
cas, será denominado "Stars
and Stripes", nome êste idên- Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Gargantatico ao do famoso jornal da D TU Oguerra passada, cuja circula- DO r, LI RAMOSção atingiu a cifra de 400.000. " .

exemplares que eram distri- �sslsltente .efetlvo do. Serviço de Olhos «GabrIel de Andrade» na Policlínica
b

.

d 'ld :d
era do RIO de Janeiro; com curso de especialização e prática de ouvidos

UI os aos so a:?S qu.e se a- ,nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson. na Policlínica de Bo�
chavam nas trincheiras da tafogo - Rio de Janeiro.
França. O último número do " Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 1009
antigo jornal foi editado em Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sex-

junho de 1919. Era o número tas das 17 às 19 horas
71.
A primeira edição do novo

jornal continuará com a nU-jmeração do antigo hebdomadá-'
rio: será o número 72 do se

gundo volume.
O jornal custará 3 pence e

será impresso numa prensa de
copiar em forma reduzida.

Machado & Cia.
Especialista em moléstias de senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estêmaso. vesícula .. útero. ovários. anendíce,
tumores. �tc. -- CIRURGIA PLASTICA DO PERINEQ -' Hérnias. hidro
ceie. varícecete -- Tratamento sem dor e nperaeen 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, diariamente.

Londres, 15 (A. P.) ._ O govêrno da Juguslávia no exílio
anunciou que exigirá represálias pelas que venham a ser feitas
pelos alemães contra a famílias dos patriótas jugoslavos que diri
gem as operações de guerrilhas na Sérvia. Deu a entender o go
vêrno jugoslavo que essas represálias contra represálias serão ain
da mais violentas que as ações executadas pelos guerrilheiros,

Zurique, 15 (R.) - Toda a imprensa' de Paris, iniciou de
senfreados ataques aos Estados�Unidos, Grã�Bretanha e ao próprio
marechal Pétain, "orquestração" essa que lembra a da imprensa
alemã contra a Polônia, nas vésperas de Hitler invadir êsse país.

Todos os escribas franceses que estão a servico de Goebbels
"deploram" as oportunidades que a França está p�rdendo e pro�
clamam que a "hora das decisões soou",

Exigirá

«Orquestração»

represálias'

grebbbliana

Agências e

Representações
Clixl pOltl1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Gorará a falada ofensiva 1
ll'Ioscou, 15 (R.) - "A ofensiva alemã nesta primavera

me parece ser coisa das mais Improváveís " - declarou um
observador militar russo falando pelo rádio. "Essa minha
cr�nça se baseia ,não só nas, declarações dos prisioneiros ale
maes, mas, também, na qunlídade dos reforços que são envia
dos para a frente. Na 'verdade, êsses reforços consistem de
jovens .lue ainda. não cOmlllehll'am seu período de treino de
semi-inválidos e de feridos que ainda. não estão restallelecióos
completamente.

, :r:or tudo isso não creio que Hitler possa ol'g'allizar, llg'Ol'a,
exerCIto como aquele que formou para atacar a Rússia no
verão passado".

Rio, 14 - Realiza-se hoje, na
Chefatura de Polícia, a aber ..

tura da exposição do material
apreendido aos agentes do
"eixo". O ato será presidido
pelo chefe de Polícia, demons
trando-se ao público o perigo
a 9u� estava�o� expostos pelas
cnmmosas atIvIdades dos nazi
fascistas.

SU�-Ig.nt.. nOI principlb
muncípiol do E,tldo.

17P,Senhora ! Para as suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS, Sabôres delicio·
"os e diferentes.

ExpOSição de material apreendido
aos agentes do «(eixo»

Retirada da população civil de
Madrasta

Madrasta, 15 (A. P.) - Des
de a penúltima terça-feira, fo
ram evacuadas desta cidade
indiana cerca de 130.000 pes
sôas, a maioria mulheres e cri
anças, da população total de
Madrasta, que é de 600.000
almas.
Madrasta, 15 (A. P.) - A

conselho das autoridades mili
tares, o govêrno desta cidade
resolveu transferir certos secre
tariados e chefias de departa
mentos para pontos do inte
rior, a salvo de qualquer even
tualidade. O governador, seus
conselheiros imediatos e algu
mas repartições mais direta
mente ligadas à chefia do go
vêrno local ficarão aquí.

Ta�elamento
das refeicões

Londres, 15 (R.) - O go
vêrno decidiu limitar os preços
das refeições nos hotéis e res
taurantes.
Outra medida tomada pelo

govêrno preconiza, também'
que não se realizem, até o fim
da guerra, banquetes de nume�
rosos talheres,
Será oficialmente proibido

em certos dias, o consumo d�
carne de aves; de vaca e de pei-'
xe.

.' ...�----J

o

Si,dnei, 15 (R.) -, Objetos encontrados nos corpos de avia
dores Japoneses derruba'dos em Port Darwin revelam a confiança
supersticiosa que os "ases" nipônicos depositam em amuletos reli
giosos e outras quinquilharias que a crença popular do Japão acre

dita tra,zer felicidade ao respectivo portador, Um dos mais curiosos
pela sua concepção peculiar é o chamado "cinturão da sorte",

«cinturão
aTiadores

/

da sorte)
amarelos

dos

CASA MISCELANEA distri
ouidora dos Rádios R.é.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano. 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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passos maus •••
e comprem mais barato!

Uns

FELIPEAEXPOSI�ÃOSCHMIDT,3B

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS
Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas
Casaquinhos - Colchas - Toalhas - Peuhoais

Farmácia (Esperança)do
farmacêutico NILO LAUS

I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de bcrrache.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcapcke).
FONE 1.642

INOICACO
IfOr. Antônio Moniz

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.I

Ex-chefe de elt
nica do

Hospital de
Nu-rnborg _

(Prof8. L. Burknardt
e R. Kreuter)

Especielis la em

Lirurgia Ofi01'"

I Alta cirurgia, gyne

I
cología (doenças de
senhoras) e partos.

ICírurgía do systeme
nervoso e oppraoões

de plastlea.
Consultorto é rua Trale-
00, 18 (ééi8 10 621 12, II
dlli, 1 Ó lh i 6,50) Tele

ph(. ne - 1,285

I
Resídencía 11 rua Es
teves Juníor I 20. �-

Telephone .-. 1.1jl

I Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

I
'

CONSULTORIO :

Rua Felipe Schrnidt-c-Edili
cio Amélia Neto-· Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras,

RP",IDENCJA'
Av Hercüio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

- Jt; ..

Vangloriava-se
navios

pelo' afundamento de
brasileiros

Rio, 14 (V. A.) - o promotor Osvaldo Soares Monteiro
requereu o arquivamento do processo em que figura como

acusado Manuel Pereira de Sousa, tnncíonárío da Alfândega.
Consta dos autos que o acusado, no dia 13 de março úl

timo, cêrca das 14 horas, 'no portão externo da Guarda-moria
da Alfândega, agrediu fisicamente o seu colega Deusdedit Se
roa da Mota.

Em seu parecer, disse o promotor:
- "Passou-se o fato na própria repartição em que tra

balham. Ficou apurado que o acusado atracou-se com a vítima,
pela razão de este o ter provocado, regozijando-se com torpe
deamentos de navios brasileiros.

O procedente do acusado é até louvável. Como bom brasi
leiro, não podia deixar de indignar-se com a atitude anti-pa
triótica do ofendido que, trabalhando numa repartição públ i- Ica, deveria ter mais compostura e mais patriotismo.

Segundo referem as testemunhas, Deusdedit se vangloria
va de ser adepto elos países do Eixo.

Nessas condições, o indiciado agiu levado por um senti
mento nobre. Não se podendo, pois, incriminá-lo, requeiro o

arquivamento dos autos".
O juiz Oliveira Sales, titular da l6a. Vara Criminal, acei

tando as ponderações do representante do Ministério Público,
deferiu o pedido de arquivamento.

Rotary
..

AVISO
Clube de Florianópolis
o 'I'esoureíxo Geral da 13,a Conferência
Distrital dos Rótaris Clubes do Brasil

solicita Cl. todos que fizeram fornecimentos para a citada
Conferência o favor de apresentarem suas contas até o

dia 17 do corrente, pois o pagamento será efetuado no

dia imediato, 18, das 14 às 16 horas, na séde provisória
da Tesouraria, instalada no Clube 12 de Agosto.

Florianópolis, 13 de Abril de 1942.
ARNOLDO SUAREZ CUNEO, Tesoureiro Geral.

4 v.-2

MEDICO
INSTITUTO DR DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Djalma Moollmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)

I Com prátlca nos hospitais europeus
CHnlca médica em geral, pedlatría,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radíclogta Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Cam nanarlo
São Paulo). Especializado êm Ht
giene e Saúde Pública, pela Uníver
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
aparelho moderno SIEMENS pare
dtaguõetícos das do-ncas internas
Coração, pulmões; vesícula biliar

estômagos, etc
Radiografias õsseas e radlogratías

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrleos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI!! dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame qnímleo e míoroscõpíco do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de fisioteraola

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
raios Intra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratór ia de microscopia e

análise clínica
t<:xames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do ímpaludía
mo, dosagem da uréa no sangue.
etc, Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeek, para díagnóstíco
precoce de gravidez), EX8.me dt>
nuz, escarros, líquido raquíano e

qualquer pesquisa para eíucldaçã-
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

s t ORfANOPOlIS

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

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, Uretrascopia, Corrente galvânica

e Faráelica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

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

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

clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

D ARAUJO-oLHos, OUVIDOS,
_�r_. NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
( I Pela manhã, das ro às 12
on�u tas = A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

Consultas diariamente Pela manhã: das 1.0 ás 12 horas
a tarde: das 15 as 18 horas

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

1-167

Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.
.................... -

'

••••••••• a ......

• td .",..M . ..c.a.....

Vende-se ou aluga-se
CLlN1CA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
DL ARMINIO TAVARES

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

Consult�s 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Resülência 145ó

A casa sita à rua Frei Cc
neca ri." 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

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

VENDE-SE
1 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 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,
5v.�S

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

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

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles. 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Oonselheíro Marra. 77-FLORIANOPOLlS.

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Perfei(ão !

I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

IMPOSTO DE RENDA
EDITAL

De ordem do Sr. Delegado Regional do Imposto de Renda, e paraconhecimento dos interessados, faço público o seguinte:
1. - Até o dia 30 de Abril de cada ano, as pessoas físicas e jurídi

cas, por si ou por intermédio de representantes habilitados, são obri
gadas 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 várias 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 físicas 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, liquidatários.

8. - Os oficiais do registro de imóveis e de hipoteca marítima, são
obrigados a remeter, den t 1'0 de 30 di as, contados da da la 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 oulro, 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 contra los 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 cscri turas de arrendamento, locação de imóveis
e locação de serviços.

9. - Os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações
a elas atrilmidas; o valor das ações novas e os interêsses, além dos di
videndos, distribuídos aos ti tulares 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 :OOOSOOO, decorrentes de prêmios em dinheiro,
obtidos em loterias, sorteios de qualquer espécie ou concursos esporti
vos, estão sujeitos ao desconto do imposto na fonle, à razão da taxa
de8%.

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 Nilson Vieira Borges
Delegado Prat. Esc.

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

(Defronte à casa Hcepckel
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO� Qual ta feira, 15 de Abril de I1JU -
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infiltraçãO nazista no México
seria difieil que uma revolucão nhor presidente, convido os

iniciada alí, pudesse ser leváda senhores sócios a compare
até a capital. O contrabando de cerem à sessão extraordinária
armas carecia de controle oficial, que se realizará na próximana fronteira da Guatemala. Alí os
nazistas estabeleceram aerodromos sexta-feira, 17 do corrente,
de onde podiam transportar café no Clube 12 de Agosto, afim
para a Alemanha. Seriam os úni- de tratar-se da excu rado que ......... r.beI � 11............
cos grãos de café que cruzavam o o Clube levará a efeíto êste __ .. __piea..rippes. Nlu ld ._�
oceano em avião. eecarre. sanguJneoa._,... .. peHo ces ........

O triunfo de Avila Camacho sig- mês, e ainda de outros inte- • Ir�••z. ger." t.a.....ppe CONTIIATOS8R
nificou a derrota dos nazistas, que ressantes assuntos. • • ro_odI. aba.tuto, Iterou -EIIIca"'rP •

haviam apoiado o seu adversário. José Valle Pereira secretário dos tubol'C:a d•• __ at •
Durante a campanha eleitoral de 246

•

4vs-2 COIITRATOSSE" recebeu MOOO ...

Alamazãn, cruzes gamadas eram . .., T.nha. ouldadoJ-,"j)N" .. cIc!zee -
-

Ali ••
exibidas publicamente. Mas o go- F

' -

N S h CONTII_TOSSE. quo aAo _ li,
vêrn o, de tendencia anti-nazista e

arrnacra . en ora

I
tsit'"

•

= "I_h _10_ - ....

pan-amerícana, manifestada pelo Aparecida. . ..

presidente e seu ministro das Hela- Barnabé Vieira Dutra agra- Socíedude CooperatIva de Hesponsobílídcdes
ções Exteriores, Padílla, iniciou a dece a todos que sempre Limitadaliquidação do movimento fascista.

t1�r�'Ol��1�adco��;���e� cb�1����%�d� ��: �i�poe�����: �u�r��e::g� Banco de Crédito Popular e Agrícolase dizia que Charlie se chama 11 íarmàcía, deixando encar-

S (
..

Tonstein e a protagonista madame regado de re.ceber s/co.ntas de �nt� at.\llrloaGodrlard Levi. Tal origem, mesmo U U U
que não desmerecesse o talento O sr. J06ué di Bernardi, na
(los dois artistas, é pura invenção. Farmácia Esperança, no Edi
Quando se interroga os 111alS 1>i- Ilcio do Mercado

teligentes amigos da A!eman)-1�,-! 245
.

pude conversar com dOIS csprrrtos
platônicos - recebe-se a assom
brosa resposta: - "No fundo, es
tamos a favor dos alemães. Que
lemos nós que ver com os insrle
ses? Não exploraram durante cem
anos nossa hberdade ? Com os ale
mães nunca tivemos conflitos" ...

- De maneira que você deseja
o triunfo dos alemaes, como aque
le colegial que somente passou do
último ao penultimo banco, porque
o pcnultimo colegial se tinha com

portado mal?
Meu interlocutor sorriu.
- Somente desejamos a vitória

dos alemães, porque estão a três
mil milhas de distância.

- Estão agora muito ocupados I
na Europa. Levarão pelo menos ---------------....:"

cincoénta anos a digeri-las.
- E com os Estados Unidos, na

guerra?
- Serão derrotados!
- Você, não acredita na politi-

ca de boa vizinhança elo presitlcn- Vende-se, por um preço de
te Roosevelt? ocasião, uma primorosa co- das

- Creio nêle, pesso-l1111cnLe, po- leção universal, com 27-000
I'élll, quem o subsliluirá'! Alélll dis-
so, tocla a música má no:; ehega da exemplares diferente�, ava-

América elo Norte e loela a musica liada em 250.000 francos.
boa da Alemanha. Informações com o Eng.o
Mas reco�he�'o que Roose"elt é Edmundo Gardolinski à ruo

um cavalheiro. I F I' S h "dt o 5' C
.

Então por que llllHlHr? e Ipe c mI ,n.. " 6.JXa
� É que sempre há alegria· Postal, 66. - FlorIanopolIs.

quando se serve uma nova l)olíli- 30v. -14
ca ...

- VOCl'S também qualificam os
ditadores europêus de cavalheiros?

- Oh! Éles estão mui to longe!
Três mil milhas!
Lógica fascista, que custa des

truir. Assim se expressa a "van
guardia nacionalista", os camisas
douradas" e os camisas de todas
as côres das zonas nazjficadas da
América.

Rio V. A. - (De Emil Ludwig I Um exemplo do serviço secreto
_ Copyright da Inter-Americana, dos nazistas é um documento assí

especial para "O Estado"). - "Para nado pelo coronel V. Merck, datado
que o México se redima �o .caos das ele 16 de setembro_de 19�7: :provo
rebeliões e revoluções incessantes, cando uma revoluçao. E dir-igido do
não vejo sin âo duas possibilidades: Cojoacan, a um e_x-ministro e �ene
ou restabelecer-se o dorn inio dos ral mexicano. DOIS- meses depois da
brancos ou voltar-se à instauração expropriação elos poços de petróleo,
do império azteca". Tal é a conclu- foi tentado O "putsch" nazista que
são final de um livro que Cal in fracassou ruidosamente. Ccdillo
Ross publicou recentemente na Ale- abandonado pelos seus companhei
manha sobre o México. Encarrega- ros fascistas, encontrou a morte nas

do pelo Ministério de Propaganda montanhas, enquanto. que o �oronel
alemão, viajou três semanas pelo Merck se salvou Fugindo. Nao <_>bs
país, o que lhe bastou para encher tante, a�l111entaram as perspectivas
500 páginas de prosa para cumprir cios nazistas, porque o boicotte em

a ordem que lhe deram. No livro, o matéria de petróleo, aplicado pelos
autor faz um pequeno agricultor- países democráticos, - obrigou o

irninrante alemão - dizer o se- govêrno de Cardenas a aceitar a

crlliI�te: Alemanha como cliente. De um sal
e

_ "Veja onde leva a distribuição to, a Alemanha colocou-se em se

de terras'. Na minha propriedade gundo lugar no intercâmbio comer

estabeleceram-se índios, elementos cial do México. Cardenas viu-se for
estranhos!". çado a observar certa tolerância
Estas duas frases abrem os olhos para com o seu novo grande cliente,

dos mexicanos sôb re os propósitos Evidentemente, não acreditou que
que animam os dirigentes alemães. a guerra fosse iminente, pois as má
Seu autor não é um homem desco- qiunas com as quais os alemães
nhecido, mas um escritor alemão l--,r�)llleteral11 pagar o seu petróleo,
que correu o mundo. Depois de ter não podiam sai;' da Europa. Devem
exprimido sua admiração pelo meus cst.u hoje no porto d,' (;cnova.
trabalhos, - pouco antes do advcn- J)('sde então, os nuzisi.as já pidc-
10 de Hitler, - incorporou-se ga- ,u�os, fundaram UlI1 par-tido rleuo
lhardamente na frente naciorial-so- mtru.do "O Passo de Berlim ", Ime
cialista, e agora ultraja seu nome d.ataruente surg:"[il1l em todas as

ofendendo um povo extranho, que (s'jL;inas vendedores ambulantes de
habita a três mil milhas de distân- s· nsticas, c, em ianc.ro de 1 �)39. or
cia da Alemanha. Encarregado pelo guu zou-se um pequeno "progra
seu govêrrio, julga os indígenas e m,.' a título de ensaro, nu estado
sua raça de mistura secular, para d� Sonora, ao nor;c onde t) limite
que os índios, como "elementos ex- com os Estados Unidos é dificí l de
tranhos", também sirvam aos ale- s,,,' fiscalizado. Prnl icou-sc ii ('SidO
mães no govêrno do México. nagem e o ccntrauanrío de armas.

Poderiam, pelo menos, os nazis- .rlrvidarles que ali f!üC,",Cl'n: il:l .m os

tas fundamentar suas pretensões e que teem favorecido algumas rc

numa colônia numerosa e em grau- voluções.
des benefícios prestados ao país. O No outono ele 1939, o general
ultimo recenseamento deu 6.000 ale- '.J okupischio, suposto amigo uos na

mães entre 20 milhões de habitan- zrstas, era governador cre Sonora
teso Grande parte desses seis mil e a j aunh a mais rica entre os a.le�
arianos, chegou nos últimos anos, mães da América de nome Hoct
na qualidade de "turistas" - termo ter, controlou os 'mais importantes
generico -

p�ra forma� a chamada postos da administração publica. O
rmnorra alemã, que mais tarde de- agente de "turismo" alemão Moel
veria ser "redimida". Nem no pre- ljng, cuidou do resto. Como o mes
sente nem no passado, os alemães mo era agente de polícÚ\ no Estado
desempenharam um papel destacado norte americano vizinho de Arizo
na México. Os il�gleses, os america- na, foi-lhe então fácil estabelecer
nos, os espa!1holS e ys fra�ceses, conlaclo com o grupo do general
e�al11 ,supenores�

a eles e all?-da o Plutarco Elias Calles, em San Dio
sao. Somente l�O ;Estado de ChJapas, go, Callfornia. Calles chefiara �l,
no sul-o�ste, IU11lt�ndo com a GL�a- reação fascista, sendo derrotado.
t�mala, e c.[ue donunavam o, comer- Nessa ocasião, foi arrancado da
Cl<_> d.e cafe e em todo o paiS o co- cama em seu palácio e leva.do de
_merclO de ferro.

, . . a,'iào para fóra do país. Surpreel1-
Entreta?to, os pr,o!?osItos naZIstas deram-no lendo uma versão espa

em. relaç�o a All�eI:rca, referem-se nhola do livro de Hitler. O promUlto mms a? l\1exlco do que ::0 ressor nazista Radkdel', fez educar
resto do contll�ente, com exce_çao os meninos ele Sonora, segundo sua

talve,z .
do BraSIl, por eluas _raz?es: ideologia. totalitária. Até há pouco

o Mexlco ocupa. um dos prm.lelros os pl'incipais jornais e uma cstaçã�lugares. no . contmen!e a.mencano, de rádio estavam em mão I
quant<? as nqu�zas ll1:nerals, d�v�-se fascistas.'

s (OS

levar em consIderaçao seus Imutes
com os Estados Unidos. Os nazis
tas, que se parecem com os an

tigos colonizadores espanhois na

cobiça, espírito de aventura e nos
métodos da inquisição, resolveram,
também, imitá-los no propósito de
arrancar desta terra rica, ouro, pra
ta, petróleo, e algodão, café e ma
deiras preciosas, e submeter os
"índios estranhos", de pele morena,
à vontade da raça germânica, encar
nada na estampa do "Fuehrer".
Há oito anos, vinham estenden

do sobre o México a rede que a ara
nha neo-alemã estava tecendo, se

gundo princípios geometricos, para
a conquista de outros povos. Um tal
senhor Dietrich, de cabelo ruivo e
olhos azues, � pessôa digna de seu

"Fllehrer", não sem ter sido antes
um homem de exarcebados senti
mentos republicanos, - exercia
suas funções, na embaixada alemã
para ter imunidades diplomáticas
donde administrava todas as asso

ciações dos alemães, que pratica
vam o hipismo, o remo e onde se
,dansava ao som da canção: Horst
Wessel, colocando-se comprovamo-
10 com pesar - sob a cruz gama
da, o busto de Humboldt, tão pro
fundamente venerado no México.
Entretanto, quando um fotografo
americano quis bater uma chapa
das duas bandeiras no patio da es-
cola alemã, correram-no a ponta-
pés.

O espirito mercantil alemão, que
tão raras vezes é produtivo no ex
teriOl', limita-se, no México, à im
portação de maquinas e outras mer
cadorias industriais, em troca de
materias primas que se enviaram
para o Heich. Todos os alemães obe
deciam estritamentc às ordens na
zistas. Todos os alemães do México
são nazistas. As casas comerciais
alemãs foram obrigadas a publicar
determinado número de anuncios
nos jornais, cujos favores os nazis
queriam conquistar. Fica ilustrado
p�)]: �mla. carta vinda da Espanha,
dll"lglda a Camara do Comércio Ale
mã, no México.
"Vocês sabem há quanto tempo

nos ocupamos da propaganda ale
mã. Agora, ganhamos para a causa

�U11 conhecido diário matutino. Este
Jornal (aqui o nome) compromete-
se a pôr, pelo menos, metade do es-
paço que ocupam os anúncios das
casas alemães à nossa disposição
para a publicação de artigos e re-
portagens ... Rogo-lhes, pois, enviem
esta mesma semana uma circular
aos comerciantes alemães avisan-'
do-os de que devem fornecer seus
anuncios para o serviço da propa
ganda alemã.. Heil Hitler! Artur
Dietrich".
Paralelamente, a agência noticio

sa oficial "Transocean", distribuia
des.de o ano ?e 1935, informações e

arbgo.s gratllltos, competindo assim,
vant�Josamente, com as agencias
amencanas.

Os melhores auxiliares dos nazis
tas, foram os fascistas mexicanos,
sobretudo a "quinta-coluna" infil
trada na Universidade e na im
prensa,

Clube dos Caçadores
de Florianópolis

Obedecendo a ordem do se-

No outro extremo do país, no
estado de Chiapas, os cultivadores
de café, alemãs, dominaram total
mente a economia e quase por
completo o govêrno. Entretanto,

Gratifica-se ti quem achar
e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercílio Luz ao t'osto de COD
trôle Policial de Aririú.

15v.-13

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

30 v.-2

Rua Trajano 0.° 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certllicado

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

das Apólices do Estudo 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.iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
as Repartições Federais, Estaduais e Municip8if.i.

abe O leitor que é iSto?,I
As tIes figuras ao lcrdo representam:

ao alto. um microscopio; ao centro. a ca

beca de um verme da Opilação grudado
no intestino de um opilado; e, em baixo, l]
bocca do mesmo verme mostrando os den
tes. por meio dos quaes se agarra á mucosa. .

do intestino.
Gracas ao grande augmento que o mi

croscopio permitte, póde-se apreciar a ma- ;
neira pela qual o verme voe prejudicar o
doente: a bocca. sendo uma espede de
ventosa, chupa um pedacinho de mucosa

que enche a sua cavidade e nesse peda
"N', cinho se enterram os dentes minusculos que j�. a ultima figura mostra. "

�"
A·
"li .... Assim, fica o verme solidamente instai

lado. sugando, dia e noite, pequenas quan'
tidades de sangue, através o insignificante
orilicio aberto pelos dentes. ao mesmo tem- I

pc> que lanca no sangue um veI!eno proprio. :
Esse é a obra de um verme só. Imagine

se. agora. o mal que fazem os milhares de
vermes que uma mesma pessoa póde trazer
no intestino e ter-se-á ideia da gravidade
desta doença que tanto ataca a populacãG
do Brasil.

'

Felizmente a Opilacão é combatida
com elhcada pela Neo-Necatorin.a. Uma
SÓ dose de Neo-Necatorin.a basta, as maia
das vezes, para matar todos os vermes da

---'-...._ Opilação, limpando completamente Q in."'t
" testino Q.o doente. _ \
-,'--..� (I

, !

colorana

Companhia Telefônica Catarinense

SÊLOS

Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia
para a Assembléia Geral Ordinária, que se realizará a

30 deste mês, às 15 hsras, na Séde da Companhia, à
Praça 15 de Novembro n. 8, e que terá por fim:

a) Leitura e discussão do relatório da Diretoria;
b) Discussão e deliberação sobre o balanço e a conta

lucros e perdas;
c) Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes.
Florianópolis, 11 de Abril de 1942.

A DIRETORIA. 3 v.-2
�I�------------------------------------------------------

I

MALAS PERDIDAS

AVISO AO POVO CATARIHENSE,
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para. Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Allente em FlorianoDolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 1� DE NOVEMBROI--------------- ._--....,."","""".,.".....- ........_------

A
\

r:;;-���I prepara um inverno II de GUERRA ••• B

I GUERRA �E PREÇOS I
� ALTAS SURPRESAS ... I� Aguardem, de 20 de 8

L,.A��:::����

\IOçÊ NÃO TEf.� o DIREITO
DE FICAR ASSIM! C

A moleza e a indisposição constante são sinto
mas frequentes da Prisão de Ventre, essa terrível
ladra de energias que aniquila uma pessoa,
roubando-lhe as fôrças. Reaja contra êsse des
êmimo e combata o mal pela raiz! As Pilulas
de Vida do Dr. Ross, debelando a Prisão de
Ventre, restituem as energias, a alegre disposição
para o trabalho diário e os prazeres da vida.

PILULAS DE VI�� DR. ROSS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Crédito Mútuo Predia I
Proprietários: J. Moreira & (ia.

8 DE ABRIL
Foi entregue aos prestamíst s Sinfrônio e:Luiz

Gonzaga, residente em Tubarão,
possuidores da caderneta n. 6.287 o prêmio

que lhes coube em mer cador ías, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 6 de Abril de 1942.

18 DE ABRIL
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 18 de Abril (sábado),
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.

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

Consulta médica grati9 !

Contribuição apenas 1 $00
Nâo vacile, adquira já a sua caderneta

na Crédito Mútuo Predial, á rua
Visconde de ouro Preto, 13

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

A França de Vichí e· o consulado norle
americano em Brazzaville

Nova Iorque, V. A. - (De \ e a resistência de Dacar os en- colaboração militar - donde
Pertinax, da AFI, para a Reu- I corajaram. E o facto é que, as iniciativas alemãs visando
ters) - O protesto formulado até agora, longe de exigir que ora bases sírias, ora bases afrí
pelo sr. Henry Haye contra a a frota francesa fôsse desar- canas, etc. Os alemães enten
criação do consulado geral mada nos portos sob controle dem, em suma, que a França
dos Estados Unidos em Braz- do "Eixo", as autoridades mi- de Vichí deve -agir juntamente
zaville parece ter sido mais ve- litares nazistas favoreceram o com êles para salvaguardar
hemente do que aquele que se seu reforçamento e seu rea- suas possessões contra 0.'3 in
seguiu ao acôrdo concluido grupamento, mas, em compen- gleses e norte-americanos, de
com o Comité Nacional da sação, exigem, implacavelmen- vez que o não possam fazer
França Livre, relativamente te, o que consideram a retrí- com seus recursos próprios. E'
ao Pacífico. Há, mesmo, quem buição do privilégio concedi- possível que, na hora atual, a

admita venha a ser seriamen- do: uma ação enérgica contra questão de Madagáscar figure
te comprometido o "modus vi- toda intervenção inglesa ou no primeiro plano das suas

vendi" esboçado entre Was- americana nos territórios fran- preocupações. Segundo todas
hington e Vichí. ceses de além-mar. Passaram as aparências, Laval a discuti-
Qual a razão dessa mudan- uma esponja sôbre os remotos I rá com o Marechal, a quem

ça? negócios do Pacífico. No capi-! tornará a ver dentro de oito
O Govêrno de Washington tulo africano, entretanto, são dias, de acôrdo com informa

acaba de dar a prova tangível irreductíveis. I ções autorizadas, a-fim-de tra
de sua bôa vontade. Apezar Há mais de um ano, diz-se' tal', além dêsse, de outros pro
de não ter recebido, por escrí- e se repete que o armistício, blemas já abordados, como,
to, as garantias desejadas à considerado em suas cláusu- por exemplo, o "deficit" de . _

cêrca dos pontos discutidos há las navaes e coloniaes, continha 200.000 toneladas nos "stocks"
tantas semanas, permitiu o o germene de uma verdadeira de trigo.
reinício do abastecimento da
África do Norte e autorízóu a

partida de um navia da Cruz
Vermelha para a França ocu

pada, com carregamento de
leite condensado e enxovaes

para crianças. Por que, pois,
será tão vigorosa a reação de
Vichí?
A explicação está em que to

da a medida inglesa ou norte
americana, que interêsse ao Im
pério Francês, determina Ü'I'
rível pressão alemã sôbre o
Govêrno Pétain, alegando os
nazistas que, dêsse modo, são
atingidos os fundamentos do
tratado de armistício e da po
lítica de colaboração prometi
da por aquele govêrno. A 22 e
24 de Junho de 1940, os ale
mães e os italianos garanti
ram respeitar a zona livre e
não exigir nem a rendição,
nem o desarmamento total da
esquadra francesa, em troca
do compromisso assumido pe
lo marechal, seus ministros,
funcionários e oficiaes, de de
fenderem o Império. Naquele
momento, Hitler e seus conse
lheiros estavam mais cépticos
quanto ao que se poderia es

perar de Vichí nas Colônias.
Mas o drama de Marselkebir

A hora do castigo
Para qualquer assunto pe

rante as repartições públicas
Iederais, estaduais e municio
pais: Procure a Organização
Comercial Ca tar íuense.

·Chácara pode o "sportrnan"
pensar na vitória, correndo numa raia

suja, cheia de detritos? Muito menos é possível
executar brilhantemente a "Corrida da via sadia"
quando os órgãos se encontram cheios de resí
duos e impurezas. Os rins, por exemplo, que de
sempenham funções importantíssimas no organis-
mo, devem ser periódicamente limpos e desinfeta-

dos com os comprimidos de HElMITOL

Q1K)
de Bayer. e O aparelho renal em perfeito

r1 r1 funcionamento garante a saúde atual e uma

\' II)
velhice forte, alegre e livre de achaques.

SEOS RIHSVÃOBE� -

A SAÚDE É BOA .

,!i fIELMITQ4

Vende-se uma, com casa f'

garaje, em local aprazível,
com água corrente, luz elé
trica e esgôto, Rita à Pralu
do Meio (Coqueiros) Facili
ta-se metade do pagamento
Informações com o sr. Zaní
oi, rua Tiradentes, 8.

Ofertas à Caixa 3097, São Paulo

t zvs 9

lCA�PA A QuEDACOMBATA A

CABElOS BRANCO,s� O�
COM

rfjg.c:.�
'��������m ��!.�

fl t'-OCLuJ;o de:
'PERFU MARIA SANTA CATARI N Á

V. S. procura representções �
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de 45

anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

OFA Organizacão
de vendas
da Fábrica

I������CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudos. Memalídade mínima. Preciso de r. gentes e re

presentantes €m todas as cidades. Escreva à Caixa Postal. 3717 -SiPaulo.

'It1RfANOPOa,-' "' .. ,., •• Jo ",... J_"

I"

cy *f"'2hMt*'§F'sEAM;**'WiW#f'r 4iM

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finaliílade.
em .eondíções vantaíoses,

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo. lfCJ .- A
RIO DE JANEIRO

Pessoas c.apazes
Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

representantes em toda ti qualquer parte do país, podendo
ser em cidades, distritos, vilas, fazendas ou nucleos colo
niais, para tra bulhar em negocio original, lucrativo, hones
to e Iacll. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Ré.
mune ração ótima para cal go de futuro. Escreva pedindo
esclarecimentos á CAIXA 1696,-SÃO PAULO.

r '

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

n. 231° andar - Sala 45 das 1,30 às 17 horas.
----------------------------------------------�--�

CASA Vende-se uma, à --
, ..

.

rua Sa�tos Sa- Izid de Sousa Dutra eVENDE-SE

I I
raiva n. 129, no Estreito, com AI

.

d de Llma DutraUma máquina de costura JOSÉ PHILlPPI e SENHORA 16 ms. e 1/2 de frente por menn a

"Singer", 3 gavetas, último tipo, participam a seus paren- 68 ms. de fundos. Tratar com o nartícínam a seus parentes e

nova, com caixa de peças para sr , Luiz Soares Ventura, na amigos o noivado de sua f.lha
tes e pessoas amigas o ENEDINA com o sdiferentes trabalhos, pelo preço Diretoria de Obras Públicas. r,
nascimento de sua RENATO RILLAde 1:200$000. Ver e tratar à

I I
lSvs.-10 .

primogênita.Rua Fernando Machado, 64. Sambaqui. 5-lj-9CJ2.

perdeU/llfSSeVS.-2 �_F_PO_li_S._r8 lt _19_lt_2__ I --S-vs-."'2- Antônio Cesário da Silva e
5 vS.-4 i Regina Câmara da Silva

Gratifica-se a pessoa que participam a seus parentes e Piano de ocasiãoencontrar uma abotoadura Organização de escritas-In-s amigos o contrato de casa-
mento de sua filha ALICE.com duas moedas pequenas peções perlôdlcas.Yerlllcação com o sr. FLORISBELO SILVA.

de ouro, perdida no períme- de balanços (e atestado) AS
tro urbano desta cidade, sistência contábil em geral.
Entregar na redação dêste Procure a Organização Co

jornal. 5 vs.�7 merclal Catarlnense.

Fpolis .. 11-IJ-19ft2

Motivo de viajem urgente
vende-se um piano de con

certo, novo, moderno. Valor
8 :000$000 por 3 :000$000.
Vêr e tratar à :rua Alvaro

3 v.-3 de Carvalho ri, 6,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos
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nos artigoe assínados
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@o ESTADOtlb
DUBlO VESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua
I João Pinto n, 13

Tel 1922 - Cx. postal 139

"
, :ASSINATURAS
Na Capitals

Ano ••..••.••..

Semestre ••••••

Trimestre ..••••

}lês ••••••••••••

liO Interior,
Ano ..•••••••••• 15$000
Semestre ..••••. 10$000
Trimestre ..•••. I0$00O

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

IS���!�DIOITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperados,
Esgotados, Anêmico., Mã ••
que criam Magrol, Criançu
raquíticas, receberão A toni-
ficação glr.1 do organilmo

com o

S8 ngoe n 01
Llc. D.N S.P. rr 199, da 1921

VENDE-SE
otima casa, própria para re�. -

sidência e ccmércio, no cem
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-II

VENDE-SE
Material para completa

instalação de luz elétrica,
sendo uma turbina «Pelton»,
dínamo, 80 mts. de canos

de ferro fundido de 6 pole
gadas e 4 metros de com

primento, 2 ampéres, 1 vol
tímetro, 1 regulador de en

trada d'água para a turbi
na,

.

36 quilos de arame de
cobre n. 8, isoladores, etc.;
'2 cabos de arame de aço de
3/4 de polegadas de grossu
ra e 12 metros de compri
men to: 1 cabo de 3/8 de
grossura e 15 mts. de com

primento; 4 mancais para
transmissão, etc. etc. - In
formações na redação do
ESTADO. 15vs12

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

Informações na Redação do
»Estado». 20vs· 20

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

rena no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Arl Santos Pereira
que se 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-24

--------------------------------------gm...---� ...•....•......••..•.•..••..•••.••••:

I e_DAS i'• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
.. encontradas nos balcões da :•

•; asa SANTA BOS& ••
•: Díáríamente recebemos novidades :

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMPORTADORA AVA - RADIOS EDITAL DE PRA-
CA 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
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, ii 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 alvenaria. coberta de telhas,for
rada, assoalhada e envidraçada,com
diversos compartimentos, edificada
em um terreno que mede 43m,60 de
frente, por 1'7 metros ao sul que
extrema com herdeiros do dr. Her
cílio 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 ,25 '001)$000) e ii I·arte 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
presen te 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,.T ',tá conforme.lO

, O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

c Alianca da Baia B

EQITAL

Companhia

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

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

AVA - Gladiator 5 valv. 530$
7 valv. 59:1$, para pilhas 500$, para
acumulador 700$.

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

Moléstias dos rins e coraçãoo TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, 08 rins, as neíntes, areias, cólicas renais; aumenta as
urlnas. 'I'íra as inchações dOE pés e rosto, hídropsíaa, r.lta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
art crio-esclerose.

Remédio das senhoras
E' o tôníco útero-ovârto SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragIas, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do coraoão e asma.

Use a CACTUSGENOL especifico
contra hidropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati

mento das veias e artérias, bronquite asmática,
sífilis e reumatismo, lesões, cansaço, unnas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STEr..OUNO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
língua suja. Para a neurastenia, o de ..ãnímo e a dispepsia, a
convalescença é rapída.

Sífilis - Péle - Reumatismo
-,

Fundada em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo9

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, slfiUs,
eczemas, tumores, darthrns, espinhas, Iístulas, purgações, feri
das, cancros, escrófulas, reumatismo.

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

AS Si��NHORAS DEVEM USAR
Em sua tolle tte ínttrca fomente o MEIGYPAN, de

grande pode- higteuíeo contra mo' és ias contagiosas
suspetas, Irritações Vi'lglDSfs, eorrímentos, molés
ttas útero vegínaís, meti ítes e troda eorte de doenças
I caís e gl'arHte press nativo. Dr0gorla Ps checo, Rio.

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
:. 54.700:000$000
» iJ.929.719:000$000
,. 28.358:717$970
» 85.964:965$032
� 7.323:826$800
» 22 354:000$000

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e
serrarias

Tratar à Rua João Pinto
n. 5 (sob.)

FLORIANÓPOLIS

I
Diretores:

Dr. Pa mphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José
de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

CAMPOS 'LOBO &

O Doutor Marcílio João da Silva
MedeIros, Juiz Substrtuto, em
exercicio do cargo ue JUIZ de Di
rerto da Comarca de 'I'ijucas, Es
tado de Santa Catarina, na fórma
ua lei, etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal com o prazo de vinte dias, vi
rem, ou dôre 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 Cios auditorios deste jui�o,u-ará 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 TrintaHeis, 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
Ma.ria Pifer Belleti, �valiados porqmnhentos mil réis (500$000). Es-.te imóvel vai a praça para pagamento 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 costnme 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
exercícío, Eu, Rodolpho Luiz Bu
chele, Escrivão que o subscrevi.
Está conforme. ';

O Escrivão'
RQdo[pho Luiz Buc!!e.lf.' J.

SCHMiDT N 39RUA FELIPE

Caix« postai /9-- Tele[JhofU'1083--End. Tei. .ALLlANCAp

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itoicí, IBlumenau e Lccres.
�--------�----��-.�-���-��-�==�-�---

ALIANÇA DO LAR (LTDA,)Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5' andar
RIO DE JANEIRO

Carta Patente D. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Plano federal do Brasil
Resultado do sorteio realizado no dia 31 de Março

de 1942 de oonlorrr-Idade com o Decreto-Lei n 2.891,
de 20 d� Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas,
na séde da Altança do Lar Ltda., de acordo com as 1010-

truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano especial. Premiado o n. 1.682
1.682-Milhar-Prirnei.'0 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
16S2-Milhar- Primeiro Prêmio no valor de rs. 5:000$000

I-Centena no valor de rs, 600$000
- Inversão do milhar no valor de rs. 200$000

OBSERVAÇÃO -- O próximo sorteio realizar-se-á no
dia 30 de Abril (quinta-feira), às 14 horas, de conformi
dade com o Decreto Lei n. 2,891.

Rio de Janeiro, 31 de Março de 1942.
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal

Eduardo F. Lobo -Diretor-Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor-Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemplados,
que estejam com os seus títulos em dia, a virem à nossa

séde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nos-
130 Regulamento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 15 de Abril de 1942

Trágico desastre
Livermore, California, 15

(Reuters) - Qp.atorze aviado
res da Marinha dos Estados
Unidos perderam a vida em

trágico desastre, ocorrido corri

dois gigantescos aviões anfí
bios, que se projetaram em
chamas ao solo.

fazer do poeta «quisling»

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tuffi Amin & Irmão
Rna CO"s. Mafra, S4 -- (aixa postal, 111

um

Elogiável gesto
do sr. Jaques
Schweidson

Não há dúvida de que
merece os mais largos elo
gios o nobilíssimo gesto,
que acaba de ter o esti-:
mado comerciante desta
praça, sr. Jaques Schweid
son, prontificando-se a

manter, a expensas suas, a

escola primária " Sanctos
Saraiva", que a Cruzada
Nacional de Educação vem

de criar no sítio da Cos
teira de Pirajubaé e que
se inaugurará no próximo
sábado, às 20 horas, na

residência do sr. Alvaro
José Dias, o qual será o

respectivo professor.
Nestes tempos duros e

egoísticos, quando tudo se

deve fazer para espalhar as
luzes da instrução, é grato
registar um gesto como o

do sr. Schweidson, que de
seu próprio bolso vai man

ter tal escola em tão mo

desto lugareio, não visando
propaganda nem adulação,
mas apenas pelo desejo de
beneficiar as obscuras cri
ancinhas da Costeira de
Pirajubaé.
A escola tem o nome do

grande lexicógrafo latinista
e sábio hebraista Sanctos
Saraiva, que foi também o

"Sábio das Picadas", cuja
memória recebe, assim, mais
uma fórma digna de vene

ração e carinho.

o segredo dos japonesesCanberra, 15 (R.) - "O uso de barcos desmontáveis, im
pulsionados por motores silenciosos, é o segredo do êxito dos

japoneses nas operações de desembarque e nas travessias de
rio" - declarou o tenente coronel Sotojiro Fukuda, em entre
vista concedida em Tóquio e. aqui captada ao ser transmitida
para o exterior.

O coronel Fukuda, que é um dos inventores dessas embar-
cações declarou que duas delas juntas são capazes de. trans
portar um número suficientemente grande de carros blmdados
e de tanques.

As forças do «eixo» e as da Liberdade
Londres, 15 (U. P.) Sete mens na Líbia, duas divisões cadas na Filipinas, 60.000 e

milhões de combatentes, dos de paraquedistas em algum provavelmente mais na Birmã
quais cinco milhões lutam na ponto da região meridional d� nia, outros 60.000, mais ou me

zona ocidental e dois suportam Europa (provavelmente na nos, na Tailândia e Malaca,
o peso dos grande ataques [a- Grécia e no sul da Itália), 200.000 em Java e outros pon
poneses no Extremo Oriente, 200.000 soldados na Jugoslávia, tos das Indías Orientais Ho
constituem as forças de chóque 100.000 alemães na Noruega, landesas e 75.000 na China. Na
na ofensiva mundial do Eixo. 150.000 na Checoslováquia e Manchúria prestam serviços
Cêrca de três mihões são sol- 275.000 na França, Bélgica e entre 250.000 e 300.000 [apene
dados aguerridos e retemperá- Holanda. ses. O resto encontra-se pro
dos nos exercícios durante cín- Menos conhecida é a dispo- vavelmente no Japão. É possi
co anos de constantes serviços sição dos exércitos nipônicos, vel, porém, que força numero
de guerra. Êsse conglomerado calculados em 116 divisões. sa se ache navegando para
oferece uma das principais Acredita-se que dez delas, isto desfechar um golpe contra o

preocupações ao chefe do esta- é, 200.000 homens estão desta- Ceilão, ou Calcutá.
do-maior do exército norte
americano, general George ParaMarshall, e aos dirigentes mi-
litares britânicos, em seus es- Londres, 15 (R.) - Os japoneses tentaram fazer um "quis
forços para distribuir seus ho- ling" do grande poéta hindú Rabindranath Tagore, que mor

mens, peças de artilharia e reu no ano passado - conforme acaba de ser revelado nesta
tanques afim de fazer frente à .capital. Segundo a revelação, pouco tempo antes da morte do
meia dúzia de ofensivas ele prí- famoso poéta, os japoneses aproximaram-se dêle e de outros
mavera. líderes indús, que tinham escolhido para possíveis "quislings".

O exército soviético dizimou, Rabindranath Tagore foi encarregado de persuadir os indús
no ano passado, a flôr do exér- para a formação de um império abrangendo a Índia, a China
cito de Hitler, matando ou in- e o Ceilão, sob a liderança nipônica.
validando um milhão e meio de O poéta rejeitou a proposta japonesa.
seus melhores soldados. Entre
tanto, o Eixo acrescentou de
pois a suas hostes o exército
japonês. Com o numeroso exér
cito russo de tropas curtidas
nos combates e com os milhões.
de homens, embora mal arma
dos, de que dispõe a China, os

efetivos aliados são potencial
mente muito maiores que os
do Eixo. As tropas que o ge
neral Marshall e seu colega
britânico Sir Allan Brook po
deriam concentrar para um

golpe contra a Alemanha pela
retaguarda, são, em sua quasi
totalidade, bisonhas e ainda
não submetidas à prova de fo
go. Sem contar a aviação da
Rússia, Marshall e Brook dis
põem de força aérea e de tan
ques maior que as combinadas
do Eixo. Calcula-se que as po
tências totalitárias têm hoje
uns dez mil aviões como força
de choque de priimeira linha,
para mais de 30.000 tanques e

grande quantidade de peças
de artilharia e canhões. antí
aéreos, que operam exclusiva
mente ao longo da linha de co

municação interna.
As forças do Eixo estão as

sim distribuidas: quatro mi
lhões na Rússia, 125.000 ho-

Exijam o Sabão

Vida Social
Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Maura Regís

Horn;
- o menino João Nicolau

Spyrides;
...,.... a prendada senhorita Dey

Alvares Cabral, filha do sr. dr.
Abel Alvares Cabral, Auditor
Privativo da Justiça Militar na

Força Policial do Estado.

Agradecimentos:
Do sr. prof. J. Roberto Mo

reira, diretor do Institu to de
Educação, recebemos atencioso
cartão de agradecimentos à no

ta deste diário com respeito ao

seu :na taIício.
Casamentos:
Realiza-se hoje, civíl e reli

giosamente, o enlace matrirno
nial da prendada senhorita prof.
Luiza Beirão, filha do sr. Eugê
nio L. Beirão, com o sr , Cris
tóvão Nunes Pires, funcionário
público.
Paraninfarão os atos: No ci

víl - Por parte da -noiva - O
sr. Artur T. Lobo e sra. Elvira
Lobo; por parte do noivo - O
sr. Carlos Orlowski e exma, sra.

No religioso - por parte da
noiva - O sr. Eugênio L. Bei
rão e exma. sra.; por parte do
noivo - O sr. Antônio Nunes
Pires e exma. sra.

O ato religioso €fetuar-se·á às
17 horas, na igreja do Menino
Deus.

Falecimentos:
No vizinho distrito da Trin

dade faleceu, domingo último,
o sr. Aroldo de Almeida, guarda
livros, irmão dos sr s, André
Turíbio de Almeida, oficial do
Registro Civíl em Bom Retiro,
e João Capistrano de Almeida,
funcionário do Banco Nacional
do Comércio, e das sras. profs.
Edite de Almeida Bernardes e

Maria de Almeida Ocampo.
O extinto era casado com d.

Isaura Raiche e deixa dois fi
lhos menores.
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A maré está
para descer

LONDRES, 15 (R.) - «A
maré está para descer. Não
vos posso dizer quando nem

como, mas em breve passa
remos da defesa para o a ta
que», disse o ministro do

Paslor quinlacolunistaPorto Alegre, 15 (A. N.) -- Foi preso na cidade de Santa
Maria e remetido para esta capital o pastor Otto Ernest Hnj.,
fmann, chefe ela Igreja Evangélica dessa cidade. O referido
pastor, logo que foi proíbido pelas nossas leis de pregar em
alemão, suspendeu os trabalhos de sua igreja, ficando assim
muito tempo, até que, há dias, resolveu consultar seis adeptos
sôbre se estavam dispostos a comparecer a um culto que seria
pregado em alemão. Logo depois de terminada a cerimônia
principal do culto, o pastor começou a pregar em alemão, em
flagrante desrespeito às nossas leis, o que determinou sua
prisão e imediata remessa para esta capital.

Hoffmann fôra oficial do exército alemão na guerra pas
sada, sendo condecorado com a Cruz de Ferro. Dada uma ba
tida na residência do pastor quintacolunista, a polícia aprs;
endeu numerosos livros em alemão, bem c.omo volumosa Cor

respondência, um projetor fotográfico, uma máquina totográ,
fica, além de diversos documentos comprometedores.

AGORA 2 VElES POR SEMANA
FLORIANOPOLIS - PORTO ALEGRE
Partidas: Terças e Sextas-feiras

BLUMENAU-CURITIBA-S. PAULO·RIO DE JANEIRO
Partidas: Quartas-feiras e Sábados

Informações:
SERViÇOS AEREüS CONDOR LTDA.

Agentes: Machado & Cia. Rua João Pinto, 5
FLORIAHOPOLIS

o 9'OSSO das forcas
japonesas

Nova Delhi, 15 (R.) - Se
gundo último comunicado bri
tânico, o corpo principal das
fôrças japonesas, que deverá
tomar parte saliente na fase
atual da luta na Birmânia,
ainda não entrou em fogo.

Os nipões, enquanto isso,
continuam bombardeando as

vanguardas das tropas defen
soras.

Ecos e Notícias

d. WETZEL &

Trabalho, sr. Bevin, falan
do em uma reunião.
Proase'qu indo, disse o sr.

Bevin: "Os pz'oxrrnos três
meses contituirão um perío
do vital. Ainda teremos de
sofrer mais, não temos ilu
sões a respeito. A Grã-Bre
tanha j á chegou à paridade
com a Alemanha, na produ
ção de aviões, e nas próxi
mas cinco ou seis semanas
a produção de aviões dos Es
tados Unidos será igual à
produção total da Alema
nha, Itália' e Japão, reuni
das, sem contarmos com a

produção russa. Essas pode
rosas forças devem ser con

centradas, mas Hitler sabe
que já estão escritas na pa
rede as palavras fatais de
que a História Sagrada !'lOS

dá notícia».

. .

ELIMINA! FORTALECE!

Atitude iraniana
Teerã, 15 (E.). - O governo

do Irã rompeu relações diplo
máticas com o Japão, cujo mi
nistro, nesta capital, dirigia des
caradamente a propaganda e a

espionagem totalitária.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados,

rCo'o bom Fermento Medeiros.

PROFESSORES ESCRAVIZADOS r
Estocolmo, 15 (E.). -- Cem

professores noruegueses, anti
nazistas, que se achavam reco

lhidos a campos de concentração,
foram transferidos para campos
de trabalho na Alemanha.

Elltál!l triste, me. amar '1
Teu bronqa1te'l' EI·U. co. tOl.e't
,. lei de N0110 8e:nltol'1
86 te nlTll o CONTBAT08S•.

A "juventude japonesa--Washington, 15 (R.) - A "Juventude Japonesa" está
sendo treinada para o exercício de cargos na chefia da nova
ordem da Ásia Oriental Maior.

Para êsse fim, segundo anunciou a emissora de Tóquio, o
govêrno está fazendo completa revisão dos cursos adotados
nas escolas japonesas. O fito, de acôrdo com a mesma emis
sora, é o de "treinar homens que sejam capazes de levar a
efeito o estabelecimento de "nova ordem;' para a Ásia Orien
tal Maior, liberar numerosas raças e desenvolver considerá
vel mobilização cultural".

O ministro da Educação ho
mologou o parecer do Conselho
Nacional de Educação, contràrio
ao aumento de matrículas na
Escola de Engenharia Macken
zie, pleiteado pelo Centro Aca
dêmico "Horácio Lane", da mes
ma Escola.

Em resposta a uma consulta,
o Dasp informou que, no seu

entender, estão isentas de selo
as defesas apresentadas pelos
servidores do Estado, na con- I
formidade .do art. 254 do Esta
tuto dos Funcionários.

*

Os enfermeiros do Brasil, co.
memorando a 12 de maio o dia
consagrado à classe, prestarão
grandes homenagens à memória
de Ana Nery, a precursora da
enfermagem no país. O progra
ma das corneraorações constará
de atos religiosos, sessão solene
e conferências.

*
Para elaborarem o ante-pro'

jeto do Código Tributário do
Estado, foram designados os srs,
dr. João Daví Ferreira Lima,
Luiz Oscar de Carvalho e JoãoRosa Júnior.
O pr azer da petizada,
E orgulho dos couíeitetros,-.,_ . ,

e.ao os doces trabalhados.
Co'o bom Fermento Medeiros.
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A's 7,30 horas

se pode enganar
a mulber

A's 7,30 horas

Com Lucille Ball

Complemento ns ctonal D.F B.
Natural

Ouando la esposa está
ausente - Comédia

Preços: 1$5uo e 1$000
Livre de Censura'

'1

Ultima exibição de

Almas rebeldes
Com Joan Crawíord, Clark
Gable, Peter Lorre e

Ian Hunter
Complemento nacional D F.E.
Crise de ovos (Des. CoI.)
Preço 2$500 e 1$500

Imp, até 10 anos

_ ..-

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

(Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

A's 5,30 e 7,30 horas

10 Peter Lorre em

O homem dos olhos '

eSbugalhados
20 Inicio do super-seriado:
O grande mistério aéreo ;Com Noah Beery Jr. e Jean I

Rogers
Complemento naclonal O.F.B.
Preços: 1$500 e 1$100

Irnp. até 14 anos

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

A volta de Lavai

ILondres, 15 (E.). -Diz-se que
a França, curvando-se às exi- Ngências da Alemanha, reintegrou ao
a Pierre Laval no gabinete. Este
será o "chefe do governo", en-

quanto o marechal Pêtain será
apenas o "chefe do Estado
Francês", com função meramente
simbólica, pois todo o poder
político e administrativo estará
nas mãos de LavaI. Vê-se, pois,
que Laval, "colaboracionista"
impenitente, foi modelado por
Hitler para ser o Gauleiter
da França.

VIA.=Joinville )�&Ã� .�/�C(A,• •
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