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Em ruina as fábricas de aviões He;·tlkel
, LONDRES, 27 (A. P.) -- INCÊNDIOS DEIXARAM EM RUINAS AS INSTALAÇõES DAS GRANDES FÁBRICAS DE AVIõE "HEINKEL", SI
TUADAS NOS ARREDORES DE ROSTOCK, EM CONSEQUÊNCIA DOS RECENTES E VIOLENTOS ATAQUES DA RAF, CONTRA AQlJEtA ÁREA
BÁLTICA. DURANTE OS ATAQUES CONTRA ROSTOCK, DIZEM OS ENTENDIDOS QUE A RAF TERIA ATIRADO AS "BOMBAS MAIS PESADAS

DE TODA A SUA HISTóRIA".
Onde estão sendo

consertados
.

Nova Iorque, 27 (A. P.) _

A B. B. C. informa que o cou
racado alemão "Gneisenau"
deo 26.000 toneladas, ficou tã�
severamente avariado durante
a passagem da esquadra ale
mã pelo Canal da Mancha, em
fevereiro último, que se encon
tra atualmente no porto polo
nês de Gdynia, no Báltico,
"para grandes reparos".
A B. B. C. foi ouvida aquí

pela Columbia Broadcasting
System.

O couraçado "Scharrihorst"
também está ser-do reparado,
presumivelmente em Kiel e o

" couraçado "Von Tirpitz", as
sim í'omo o couracado "Adrní
ral von Scheer" E:' os cruzado
res pesados "Prinz Eugc·n" e
"Von Hipper", continúam nu
"fiord" de Tror, ·lhelm.
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!���t�i;����;n;���if:· It er en ureCluo com os lnuustnalSto ao Império da Abissínia, O
novo representante inglês tem
49 anos de idade.
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Os alemães fechando fábricas
Estocolmo, 27 (Reuters) - Segundo notícias recebidas

nesta capital, a falta de matérias primas, suprimentos e trans
portes, estão causando o fechamento de inúmeras fábricas na

França do Norte, e na Alemanha. Os alemães, agora, não se
interessam em dar ordens à França, em matéria de produção,
pois que se esgotaram as reservas de material nesse país ven

cido, e a própria Alemanha deve obstruir a brecha no seu po
tencial bélico.

Tal fato significa não somente maior exaustão das fábri
cas germânicas, como maior pressão sôbre os sistemas de
transporte do Reich, já bastante afetados.

Foi ordenado o fechamento de numerosas indústrias téx
teis alemãs, afim de se utilizarem os operários na indústria bé
lica, de maior importância, proibindo-se, outrossim, a produ
ção das mercadorias "menos essenciais".

&%&&

Clínica médico.cirúrgica do

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

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago, vesícula. útero. ovários. anendíce,
tumores, etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO - - Hérnias. hidro
ceie. varicocele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroidas 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.

A sorte de Madagáscar
Nova Iorque. 27 (D. P.) - A emissora de Tóquio íntorrno.i

que, na opinião dos observadores locais, as forças aliadas ocu

parão brevemente Madagáscar, em virtude dos acontecimentos
registados nessa zona.

Presume-se que a estação japonesa aludia ao rompimento
das' relações diplomáticas entre a União Sul-Africana e Vichí.

Sídnei, 27 (R.) - A situação futura de Madagáscar, que
poderá servir de base japonesa para ataques às linhas de co

municação aliadas, está despertando a maior atenção na Aus
trália.

O rompimento das relações entre a tnião Sul-Africana 8

Vichí foi bem recebido todos os círculos.
,

Comentando a sorte da ilha, o "Herald" desta cidade de
clara: "Nas mãos dos japoneses, constituiria grande ameaça
ao Império Britânico e à causa aliada. Nossos desastres na Ásia.
Oriental resultaram do domínio japonês na Indochina. Fica
riamos expostos a novos perigos, Mas, decerto, nós agiremos
primeiro" - conclue o editorial.

5#$& iM'"* MS 'EH.

EDITALDe ordem superior, levo ao conhecimento dos can

didatos aprovados no concurso realizado nesta Capital,
para auxiliares de Institutos de Previdência, que, nas

,agências dêste Instituto do Rio Grande do Sul e Paraná,
.existem duas vagas em cada uma, para serem preen
chidas, com o ordenado inicial de Rs. 500$000.

O candidato que desejar servir em uma das agên
cias citadas deverá comunicar, por escrito, a esta Agên.
da, dentro do prazo de cinco dias, informando idade,
estado civíl, filiação e se é reservista.

Florianópolis, 23 de Abril de 1942.
Agência do IPASE em Santa Catarina.

MARIO LACOMBE, Gerente.
Svs.-4270
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Florianópolis -Segunda-feira, 27 ,ie Abril de 1942 I

Crime, remorso e
miséria

Londres, 27 (D. P.) - Segundo I diárias .Em fins de março voltou ::J.

i�formações autori::adas, Hitler' l,n�-I diri�ir-s� aos responsáveis pela pro
ClOU uma depuração cntre os diri- duçao belica assinalando que o ní
gentes da indústria de armamentos vel desta ainda eslava muito dis
na �lel1lanha. , .

. I tante do que se desejava. Havendo
Círculos muito bem informados ; perguntado a Koppenberg por que

declararam que o "Reichsfuehrer" as fábricas "Junkers" não estavam
tomou semelhante decisão porque a produzindo um maior número de
indústria germânica não conseguiu
aumentar sua produção ao ponto de
igualar com os estabelecimentos fa
brís americanos e que ordenou o en

carceramento de Heinrich Koppen
berg, gerente da fábrica de aviões
"Junkers" de Dessau, o qual foi Ie
vado para a prisão do famoso cam

po de concentração de Dachau.
Após o expurgo levado a efeito

entre os generais, em dezembro úl ..
timo, Hitler manifestou aos chefes
da indústria armamentista que era

imprescindivel aumentar a produ
ção em oitenta por cento e ordenou
que os empregados na mesma tra
balhassem pelo menos doze horas

máquinas, principalmente "Stukas",
o Fuehrer, segundo se informa, te
ve a seguinte resposta:
"É impossivel aumentar a produ

ção e nem siquer se poderá manter
a atual, porque a maquinaria da fá
brica de Dessau já se encontra des
gastada e quase inutilizada".

Rio, (P. C.) - Apresentou
se às autoridades policiais do
9° Distrito O moço de convés
Antônio da Silva Santos, de
sembarcado do Lóide Brasilei
ro. Ao comissário, que o aten
deu, narrou êle que, a 22 de
março último, depois de velhas
desinteligências e em conse

quências de infâmias tremen
das que Antônio Pinheiro pro
ferira contra êle, matára-o com
vários golpes de faca. Cometi
do o crime, fugira para a ci
dade de Cachoeira de Itapemí
rim, Estado do Espirito Santo,
donde, posteriormente, viera
para esta capital. Apresenta
va-se agora a polícia, tangido
pelo remorso e, mais ainda,
por estar desempregado, so
frendo extrema miséria.

Imposto de Renda
A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nes

ta Capital, à rua João Pinto n? 18, oferece seus serviços a fir
mas, sociedades e pessoas físicas, para o preenchimento de
declarações do imposto de renda. cujo prazo para entrega ex-

pira em 30 do corrente.

*

Caspa � LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

o movimento pró-medicina da
guerra na Baía

Baia, 27 - Prossegue ani
madamente o movimento para
a formação de médicos e enfer
meiras na medicina de guerra.
No curso aberto na Faculdade
de Medicina, onde as inscri
ções se encerrarão no dia 30,
já estão matriculados 50 médi
cos. Também mais de 50 se
nhoras e senhoritas estão ins
critas no curso de enfermagem
da Faculdade. O movimento
não é menor na secretaria da
Cruz Vermelha, onde frequen
temente se apresentam candi
datos para o Curso de enfer
magem. Dêsse modo dentro de
alguns meses a Baía contará
com cerca de duas centenas
de enfermeiras habilitadas.

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade

Reassumiu a clínica:

Washington, 27 (Reuters) - O
ex-adido militar à embaixada de Vi
chi, em Washington, coronel Lorn
bard, ofereceu seus serviços ao ge
neral De Gaulle.

O coronel Lombard aposentou-se
em 1941, por ter atingido a idade li
mite para seu posto.

NOVA Itf;RQUE, 27 (A. P.) - EM ENTREVISTA AQUi PUBLICADA, O ALMIRANTE AUBOYNEAU, COMANDANTE DAS FORÇAS NAVAIS FRANCESAS LIVRES DECLAROU QUE NÃO
ACREDITA QUE J ESQUADRA FRANCESA, AINDA SOB O CONTRôLE DE VICHí, VENHA A SER ENTREGUE AOS ALEMÃES, PARECENDO-LHE MAIS CERTO QUE SERÁ CONSERVADA POR DARLAN
COMO "O SEU MELHOR TRUNFO" CONTRA POSSíVEIS ARMADILHAS OU FALSIDADES DOS ALEMÃES, OU DOS HOMENS DO GABINETE LAVAL. ADMITE ENTRETANTO AUBOYNEAU QUE OS NA�
VIOS DA ESQUAbRA FRANCESA VENHAM A SER EMPREGADOS PARA COMBOIAR TRANSPORTES, QUE, A PRETEXTO DE LEVÀREM ALIMENTOS PARA A FRANÇA CONDUZIRIAM MATERIAIS OS '

MAIS DIVERSOS PARA A PRóPRIA ALEMANHA. ACRESCENTOU QUE HÁ REALMENTE NA ESQUADRA CONTROLADA PELO GOVÊRNO DE VICHí MUITOS OFICIAis QUE SÃO NITIDAMENTE CON
TRA A INGLATERRA, AO PASSO QUE OUTROS, HABITUADOS À MAIS RIGOROSA DISCIPLINA, NADA FARÃO SENÃO RECEBER ORDENS. ACREDITA, QUE, SE A ESQUADRA DE VICHI RECEBER

ORDEM DE ENTRAR EM AÇÃO CONTRA OS ALIADOS) "HAVERA GRANDE NÚMERO DE DEFECÇÕES NA SUA OFICIALlDADE'\
--,

Morrendo de fome em Atenas

EstAI triIIte, me. amOr?
Tea. broJiq-.Jte? EItú com to••e'
� lei de N0110 8enhol1
Só te IIl1n o CONTRAT08S••

Os alemães obrigam os franceses
a abandonar Lorena

Estocolmo, 27 (D. P.) - Informa-
ções recebidas aqui fazem saber
que das extensas zonas da, Lorena
foram retirados os residentes de fa-
la francesa, sendo substituidos por
alemães, como medida de precau
ção contra possível invasão aliada.
As informações acrescentam que

esta emigração forçada, em massa,
de habitantes franceses, se efetuou
por ordem do "gauleíter" Carl Bu
erckel, o qual explicou que "uma
sólida muralha de alemães nativos
é a melhor barreira de segurança".
Não sómente os franceses que

sempre viveram alí, como também
todos os trabalhadores de fala fran-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o 'prazo parta apresentação de declarações do Imposto de Renda terminará a 30 de Abril

Saída de uma reunião de negócios. Frio,
chuva, vento ... João começa a espirrar
e sente o corpo alquebrado.
- Estás bastante gripado. Acho que
deves tomar algum remédio.

- Dê-me o melhor que tiver para res
friado.
- O melhor é Melhorai, meu senhor.
Tome, ao deitar, mais dois comprimidos
com uma chícara de chá bem quente.

SEJA PREVIDENTE:
Tenha sempre
à mão alguns
comprimidos de

para combater suas dores de cabeça,
resfriados e outras indisposições se·

melhantes. Melhoral corta a dôr e

baixa a febre.

No dia seguinte: - Pensava que não
virias trabalhar hoje. Estavas tão indis
posto ontem à noite ...

- Sim, mas tomei Melhoral, que me cor
tou logo o resfriado e o mal-estar. Contra
dores e resfriados MelhoraI é melhor. MELHORAL E, \M��HO,Ri'

'

-
,

-

PORTE DE ARMA
Na vida de qualquer sociedade bem organizada, os indivíduos I

não podem usar armas de fogo; ou só podem fazer, se obtiverem
licença para tal fim. Esta, por medida policial que não depende
em regra de decisão ou julgamento, é recusada com frequência,
apenas por uma noção de perigo possível ou presumível para
a coletividade. Quer dizer, - sem ser excluido do convívio social,
certo, indivíduo é impedido de usar uma pístóla porque se presu
me, em jace de certos antecedentes, ou de outros motivos espe
ciais, que o uso de tal arma por êsse indivíduo constitua perigo
social ou provável da segurança de terceiros.

Entre os problemas culminantes a cujo encontro vamos, o da
paz futura não é decerto o menor. A única fórma de assegurar
essa paz é impedir radicalmente qualquer possíbtlídade de guerra
de ficar entre as mãos que para ela propenderam e propendem
sempre.

O mundo vive a sua maior tragédia, unicamente porque, na

coletividade ínternacional, o uso e porte de armas foi autorizado
ii. "indivíduos" que tudo indicava como ínáptos para tal conces
são, e aos quais tal uso deveria ser inapelavelmente proibido.Ago
ra, sabemos já que consentir armas à Alemanha - é consentir a

guerra, tarde ou cedo.

Depois da guerra, a Alemanha - ou os povos germânicos alí
recriados - terão de ver totalmente suprimida a faculdade de
possuir qualquer esquadra, aviação ou exército. Sem dúvida, isto
mesmo estará plenamente radicado no ânimo de todos; resta
no entanto, ainda, saber se tais restrições totais poderão ser bas
tantes em si mesmas e qual seria o valor de um Tratado, onde
tal cláusula figurasse, mesmo que o cumprimento dêsse Tratado
fôsse policiado, como não foi o de Versalhes.

Se se consente à Alemanha a construção de navios mercan
tes - já sabemos que ela poderá sempre e tratará sempre de
converter cada estaleiro na possível matriz de submarinos. Se
lhe fôr permitido que fabrique aviões, ela conservará o embrião
de bombardeiros, o veículo de espiões, o treinamento de futuros
semeadores da morte. Em certas indústrias' químicas basilares.
ela terá sempre o germe da guerra química. Na construção de au

tomóveis, na grande siderurgia, os tanks e armas congêneres
estarão sempre implícitos.

A acuidade do problema está portanto nisto: - saber se os

Povos Livres deverão suprimir apenas os frutos (esquadras, exér
citos, aviação) ou se a bem da paz deverão extirpar a prór.ría
raiz, proibindo que na Alemanha existam qualquer construção
naval, qualquer indústria suscetível de ser um dia matríz r.uer
reira.

Lendo os planos alemães em relação à Europa, verifica-se
que a Alemanha preparou ( e está já executando) uma plena
concentração industrial em seu solo, e a transformação dos de
mais povos em zonas de produção rural. Os franceses vendidos
a Hitler nunca mais deixaram de entoar os hinos da Franca
agrícola. . .

.'

E' intuitivo que o sistema que seria bom para escravizar o

Mundo não deve ser ruim para defendê-lo. Se a Alemanha, tão
sábia em artes de estratégia e de guerra, entende que a rurali
zação dos outros é o único meio de os tornar inofensivos - tal
vez devam os outros aprender uma lição dada por bom mestre, e

compreender que a ruralização da Alemanha seria o único meio
de torná-lo inofensiva para todos.

Acrescentemos que não seria afinal grande prepotência, an
tes seria caridoso benefício, obrigar assim muitos milhões de
sêres humanos a comerem tôda a manteiga que não poderíam
mais transformar em canhões.

("CORREIO DA MANHA")

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos
e Hospital de Caridade

ELEiÇÃO
Devendo proceder-se a 2 de maio proxrmo vindouro,

à eleição das Dignidades que terão de servir no biênio
de 1942 a 1944, de acôrdo com o que determina o artigo
21 do Compromisso, convido os Irmãos da atual Mesa
Administrativa e os que em qualquer tempo ocuparam
cargos de Dignidades e Consultores, para comparecerem
no Consist6rio desta Irmandade e Hospital, no referido
dia 2 de maio, às 17 horas, afim de proceder àquela
eleição, sendo permitido aos Irmãos, que não puderem
comparecer, remeterem à Provedoria suas listas fecha·
-dcs e assinadas.

Consist6rio em Florian6polis, 16 de abril d. 1942.
Júlio Pefeira Vieira. secr.tcbio

Leilão
No dia 28, terça-feira, às 19 ho

ras, no prédio n. 56 da rua Conse
lheiro Mafra, será vendido em lei
lão o seguinte: - Móveis para
quarto, sala de jantar, sala de vi
sita, grupo estofado, cadeiras, qua
dros, espelhos, guarda-roupa com

espelho e dito sem espelho, mesas

para jantar, aparelhos de louça
para lavatório, vidros, porta-cha
péus, cabides, estantes, lavatório
com mármore e espelho, étagere
com mármore, colunas, mesinhas,
carrinho para criança, guarda-lou
ça, cama com colchão de mola para
casal, armário laqueado, balança,
tacho de cobre, máquina de escre
ver em perfeito estado, e outras
miudezas.

com o mesmo carinho
• A insuperável qualidade dos produtos
da Fábrica Lupo reside na capacidade téc
nica de seus operários especialisados. A
elegância, o confôrto e a durabilidade que
proporcionam .as ME I A S LOB O são o

fruto da experiência e do desvêlo de uma

legião de operários que há muitos anos tra

balham para produzir cada vez melhor.

MEIAS

(,
.

�
fPl'isno

deVentre
* é um mal que exige

muito mais que um

simples purgante. Para um
alívio completo, deve-se
atacar diretamente a causa,
restabelecendo a atividade
natural dos intestinos. O
Leite deMagnesia dePhillip8
é um laxativo suave mas de
efeito comprovado, ele toni
fica o tubo intestinal sem

produzir cólicas nem habi-
tuar o organismo.

lambem em
forma de
comprimidos
sob o nome
MILMA

Organização de escritas-In-s
peções periódicas:Verificação
de balanços (e atestado) AS
sístêncla contábil em geral.
Procure a Organização Co
merciaI Catarínense.

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

Aceita encomendas só a di
nheiro, e a preços sem

competidores.

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

de pinho, etc.
Rua Jo40 Pinto, 34

E' PRECISO PARAR:r:'0r.am diyulgadas cifras es- a situação mundial, providên ..

tatístícas s?br� a entrada de cia tanto mais necessária quanimigrantes italianos, Japoneses to será certo-que as coritingêne �lemaes pelo po:to ,de Santos, cias dêsse futuro sombrio deate 1941. Esses alienígenas for- terminarão um movimento de
mam as correntes mais volu- sordenados de evadidos das
mosas, sendo �ue os primeiros terras devastadas da Europado.s tres mencionados grupos e do Oriente.
atmgem quase �m milhão, e O último recensea�nto do
os do �egundo, cerca de duzen- cumenta até onde vai a massa
tos mil. Qu��to aos primeiros, considerável de trabalhadoresembora a It�lIa se encontr� aos nacionais, em condições de se
lado dos paises q�� abriram rem distribuidos pelas zonas
luta c?ntra a América, nao se agrícolas do país. Só para a in
podera negar que, em parte, filtração que a lição da experepresentam o braço agrícola, ríêncía aconselha, no sentido
como colaborad?,res, �lí, do tra- de contrabalançar a influênciabalho rural, aliás nao sem as dos aglomerados agrícolas es
gra�des e excelen�es, c?mpen- trangeiros, serão necessários
saçoes q�e o sr. Vírgínío Gay- muitos milhares.
da, �omma.do 'por sua miopia O braço nacional precisa e

fa?cIsta, fingiu desconhecer deve ser cada vez mais conve
H� grandes fo.rtunas italianas nientemente aproveitado. Jáfeitas n.o Brasil. patenteou essa premente ne-

RelatI.,:amente aos. nipôni- cessidade o presidente da Re- eh"�os,. s� ja eram rece_?ldos �om pública, a propósito do povoa- acara
Jus�IflCadas preven�oe�, �o�� o mente da região amazônica, Vende-se uma, com C8S8 e

pe�lgo. amarelo :r:-a? .

e flc���o> mediante � loteação de gran- garaje, em local aprazlvel,�omal�m-?e defIlll.tIvameH.; ..e d� parte desse extenso territó-j com água corrente, luz elé
mdese��ve.Is� De maI� a ��lS, 1'19, <? que está em plena eví- tríca e esgôto, sita à Praia
como ja tIvem�s oportunidade dência e o dever de parar, não

I
do Meio (Coqueiros), Facílíde observar, ? Japo��s nao re- ?a�tand9 apenas restringir, a ta-se metade do pagamento.presenta o braço agn��la, coo- ImI�raça9 de colonos que ja- Informações com o sr. Zaní-

perador do nosso esfôrço na mais serao nossos amigos. ni, rua Tiradentes 8
cultura da terra. Quer ser, des- (Correio da Manhã)

, .

15 15
de que aporta ao Brasil, agrí-

vs

cultor por conta própria. Faz
o milagre de se constituir em

proprietário rural, logo após
chegar ao país. E, agora, com
as pesquisas políciaís, em tor
no dos aglomerados nipônicos,
ficou mais ou menos explicada
a razão do milagre.
Finalmente, em relação aOB

- j
alemaes, a regra que regula a .1

sua localização é aproximada- .........__raIIt:I__••liiiíiíilll.....
-

_

mente a mesma. Os fátos põem CURSO DE GUARDA·LIVRO EM S�JA CASA:
em relevo, conseguintemente, (Por correspondência).
a necessidade de fechar os por- 12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. J:'reciso de agentes e re
tos a essa espécie de pretensos preeentantea em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal. 3717 -B.Pauío,
colonos, quando se, normalizar

1DXloooc__IXlOOOOOQ""""""",_

II Helena
e
Vieira I

J�l�o Pereira Vieira I
partícipam o contrato de I

I �����e��: S��h;:�s: I� Martins Neves. I� """""""'-""""""",DODDDaoo_ I

I' Eugenia Ma�tins Neves I
Octavio Valga Neves �

I
participam o contracto de B
casamento de seu filho IWaldyr com a senhorita I� Ivette de Lourdes Vieira. I� OOCOOCOOOOOOOoocoooooooo__ B

I
IVETTE e WALDYR I

noivos I

ocooocaa__:��:_�266 5vs.4

Para

IOFIL
limpar metal
i! cristais

PRÁTICO e
ECONÔMICO

V.-4
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GUILHERME SPECK e
SENHORA

pal·tlcipilm aos parenles e pes
soas de suas relações que su i1
filha BILMAR centrateu casa-

menlo com o sr. JACY
MATTOS ARtAS.

BILMAR e JACY
apresenlam-se noivos.
Fpolis., 22-�-19ft2.

276 5 v.-3

Agradecimento
João Américo Cardoso' e es

posa vêm, por êste meio, agra
decer a todos os parentes e

pessoas amigas os telegramas e

presentes enviados quando de seu

casamento e, ao mesmo tempo,
oferecer seus prestimos, à rua

Rafael Bandeira s/n., nesta ca·

pital. 5vs-4

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, uma primorosa co

leção universal, com 27,000
exemplares diferentes, ava
llada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

Felipe Schmidt, n.s 5, Caixa
Postal, 66. - FlorIanópolis.

30v.-16

Mâchado & Cia.
Agências e

Representações
C.I.. pOlt.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORI.4NOPOllS
Sub-.s.nt.a nOI princip.1a

muncípioa do Eal.do.
17P.

Vendem-se
Váriall casas, reconstruidas, com

4 e 2 compartimentos, a ...

3:500$000 e 2:200$000. Tratar
nesta redação. 5vs-4

8 R A!I� !·I
Quer receber ótil!'la supresa ?

que o tará feliz e 'lhe será de
grande utilidade ? l�screva para
Brandão-Caixa Postal n' 2801.

\ Rio de Janeiro. (Selo para res-

po,ta). lOvs-3

I
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PARA INVERNO IAguardem sensacionais novidades
em mercadorias de alta classe

IA preços ao alcance de todos
na fiA MO�ELAR:c I

..•••••.••••••••••••••••••••••••••••:• •: .
· � .

•• •· '
• •
• •
• •
• •
• Sociedade Anonima •Companhia Nacional para Favorecer a Enonomia •• AUI!lrizada e Fiscalizada pelo Governo Federal Capital (RealizadO)
• 3.000:000$000 •
• Séde Social: Rua da Alfandega 41 - Esq, Quitanda-Rio de •
•

Janeiro Sucursal: RU9 15 de Novembro-Esq. Da R. Anchieta •(EdiL Sulacap) São Paulo

: FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE MARÇO DE 19,.2 :
: 101 TITULOS POR 1.330 CONTOS :
� .
• com as seguintes combinações: •

i EDU ZCV PGZ KZM CQJ MDT :
• •
• Amortizados com 50 contos •
• •
• 1-Snr. JORGE HENSELER, R. Gonçalves Dias, 17 Cap. Federal •
• Snr. JOAQUIM TUPINAMBA', Rua Professor Gabizo, 144 Cap. Federal •

•• Amortizados com 25 contos :
•

Snra, TATIANA HENNY, enfermeira chefe do Hospital Português •de Beneficencia+-Reciíe Pernambuco
• Snra. TARCILLí' NEVES DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, •
• Praça João Pessoa, 12 - Nazaré Pernambuco •
• Snr. GLYCERIO DIAS SOARES, comerciante em Pedra Dourada •
• Distrito de Tombos Minas Gerais •
•

Snr. WOLFGANGO BRANDÃO, tarmaceutieo - Paraisopolis Minas Gerais •Snr. DR. GERALDO RIBEIRO DE CARVALHO, advogado-
• Paraisopolis Minas Gerais •
• Snr. CHARLES B. TEMPLAR, industrial - Ouro Preto Minas Gerais •
• Snra. ROSILDA CHACAXIRO DA CUNHA, esposa do Sr. Italo •
• Vieira da Cunha, negociante em Pinheiro Est. do Rio •Snr. ATILA PINTO - Itaperuna Est, do Rio •• Snr. JACOB JOÃO ISSA, comere. Rua Alfandega, 221 Cap. Federal
• 2-Snr. EDMUND SAUTTER, Rua Candelaria, 28 - 2° Cap. Federal •
• BANCO PORTUGUES DO BRASIL S. A., por c/terceiro I Cap. Federal •
• Snr. JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA CAMPANHA, Rua •
• Mena Barreto. 176 Cap. Federal •
•

Snr. ANTONIO' QUEIROZ BARBEDO, comere. Praça Tiradentes, 58 Cap. Federal •Snr. DR. MARIO TOURINHO, médico - Londrina Paraná
• Snra. IRMA VALIERA, prof',", Secretária da Escola Cornple- •
• mentar de Caxias Rio G. do Su •
• Snr. GUSTAV H. EHRICHT, Escritório Comercial de Represen- •
• tanções, Rua Cristovam Colombo, 646 - Porto Alegre Rio G. do Sul •
• Amortizados com 10 contos: •
• 83 títulos no valor de 830 contos •
• •
• Até Março p/passado jà foram amortizados 97,255 contos de réis. •
• Solicitai a relação completa dos títulos amortizados, na Séde Social ou ao •
• Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Rua Felippe Schmidt •(Edifício Amélia Neto) da

i Sul América Capitalização :
•• o próximo sorteio de amortização será realizado em 30 de Abril :
•

de 1942, às 14 horas
•

• 1 - Este portador já teve outro título amortizado pelo sorteio de 12/38. •
• 2 - Este título faz parte da Roda EDA a EDZ e foi emitido em 7/41. •
•

•

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

Guerra-de-nervos contra Hitler

.,7

·''üêPresentação em São Paulo
Desejamos nos corresponder com firmas Industriais e Ex

portadores, para trabalhar como representantes vende
dores a Consignação ou Conta propria.
Também desej amos nos corresponder com firmas idoneas
para trabalhar como Agente, a Comissão.

A. F. Nascimento & Cia.
Rua Alvares Penteado. 202 - 3e - sala 7.

SÃO PAULO.

Londres (B. N. S.) - O pro
blema da invasão da Europa
continental, que começa outra
vez a ser discutido, não póde
evidentemente ser encarado
apenas do ponto de vista da
sua necessidade, nem mesma

da sua exequibilidade ou ine
xequibilidade, no estado atual
do preparo das Nações Unidas.
Deve ser examinada tam hém,
atentamente, a sua conveui
encia. Urna coisa póde ser ne

cessária e exequivel, mas não
ser conveniente em relação ao

conjunto dos fatos que é preci
so levar em conta. A resposta
a essas questões, e a muitas
outras de urna complexidade
que escapa a qualquer obser
vador de posse apenas de uma

fração muito pequena dos da
dos indispensáveis, cabe aos

supremos diretores da guerra.
Mas há um aspecto imedia

to dêsse assunto a respeito do
qual as informações disponí
veis já permitem falar. É o

efeito de guerra de nervos pro
duzido entre os alemães por
êsse debate em torno da sim

ples possibilidade de invasão
da Europa. Se a invasão será
empreendida ou não, é coisa
que deve ser decidida em Lon
dres e Washington. Mas Hi
tler só procederá com acerto,
de acôrdo com todas as regras
da prudência, se supuzer que
ela será empreendida. E bas
ta isto para mostrar em que
medida gigantesca a situação
se está invertendo. Ha dois
anos, há um ano mesmo, cabia
ao Fuehrer fazer a guerra de
nervos. Todas as iniciativas
suscetiveis de conduzr a uma

decisão lhe estavam reservadas.
A Grã-Bretanha, combatendo
praticamente sozinha pela sua

existência e pela liberdade do
mundo, devia restringir-se a

calcular melhor em que ponto
lhe seria desfechado o próxi
mo golpe para apará-lo e con

tinuar a viver e a esperar. A
esperar o que? Que a situa

ção geral evoluisse a ponto

Inspetores e repr�sçntant�s�I���!�����:t����LPoderoso. Companhia de Capltahzaçao, Construçoes! que o general Daluge conh
e Banc�ria, auto:izada pelo Governo Federal, operando cido chefe da Gestapo e u�ha 5 anos, deseje nomear Insp.etores e �eprese�ta�tes dos maiores amigos de Himm-
idoneos e capazes, em, todas as clda�es, Vilas e dlstrlto's ler chegou a' Noruega d
d·

.

d
' Ofí t d d ' , on e

o Interior o pais. rrrm opor U�ll a e para pes�oas deverá inaugurar um novo
de iniciativa. Ordenado de 300$000 a I :000$000 mensais e reinado de terror
comissões vantajosas. Escrever urgente para "CIA

.

NACIONAL" - CAIXA POSTAL. 938 - SÃO PAULO.
3v. -2

de lhe permitir sair da sua de
fensiva com as costas na pare
de para assumir, por seu lado,
a iniciativa.
Hoje, a iniciativa aérea, na

Europa Ocidental, está intei
ramente em mãos da RAF. Pe
lo volume, pela intensidade,
pela amplitude da área atin
gida, nos territórios do Reich
é dos países ocupados a ofen
siva da aviação britânica cons
titue urna parte de excepcio
nal importância da fase intro
dutória da campanha da pri
mavera. Neste capítulo, há
ainda um traço particular
mente significativo a assina
lar. Desde as semanas da Ba
talha da Grã-Bretanha, em

1940, a. RAF assumiu ousada
mente a ofensiva sôbre os paí
ses ocupados e sôbre o terri
tório alemão. Ampliou e in
tensificou depois essa ofensi
va, nos meses da campanha
alemã contra a Rússia. Mas
naqueles períodos, os ataques
da RAF tinham o caráter de
ofensiva-defensiva, que é tí
pico especialmente da estra
tégia aérea. Tratava-se, antes
de tudo, de entorpecer os ata
ques alemães contra as Ilhas
Britânicas e posteriormente
contra a Rússia.
Em uma esfera mais geral,

quem detinha a iniciativa era
Hitler. Hoje os papeis se ih
verteram. Quaisquer que se

jam os esforços que o Fuehrer
venha a fazer para recuperar
a iniciativa ,em qualquer dos
campos de batalha, neste mo
mento ela não se acha com os
alemães em nenhuma das
frentes, mas com os russos e os
britânicos. Os ataques da RAF
têm, assim, um caráter pura
mente ofensivo. E esta inicia
tiva aérea, na frente ociden
tal, que se póde estender a
outros terrenos, há de manter
o Reich em permanente so
bressalto. A guerra de nervos
suscitada pelos debates em
torno do tema da Invasão é
uma consequência dêsse con

junto de fatos concretos.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e ,Agrícola
de Santa Catarina
Rua Irelano n.o 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pele> Certítícado
n. 1 em 20 de �tembro de 1938.

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.·
Tem correspondente em todos 08 Municfpios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a venda

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

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

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

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso PrévIo 6%
C/C PtaEO FIxo 70/0

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

TOSSES
nocturnal

Atalham-se promptamente friec»
nando o pescoço e o peito com .te
agradavel unguento vaporizantc.
Uma applícação de VapoRub á nora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno.

OS PRISIONEIROS BRITÂNI·
COS HOMENAGEADOS

Londres (B. N. S,) - Os pri
sioneiros britânicos repatria
dos da Itália foram recebidos
com entusiasmo pelo povo tur
co, em Esmirna. Os tripulantes
e os oficiais do "Llandovery
Castle" desceram em terra e
os turcos tudo fizeram para
tornar essa visita das mais
agradáveis.
Várias lanchas foram postas

à disposição dos ingleses e os
turcos enviaram para bordo
presentes de frutas e doces. É
significativo o fato de que a

única pessôa a desembarcar de
um navio italiano, que tam
bém conduzia prisioneiros, foi
o comandante, aliás recebido
com mareada hostmdªd!� .".j

2vs·2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Disturbios Renaes
TRATE-SE A TEMPO I

Os rins desempenham um papel
de importancia primordial. O seu

mão funccionamento repercute in
tensamente sobre a saúde. Si estão
obstruidos e não cumprem ri

completamente a sua missão de
eliminar as impurezas e sub
stancias toxicas que estão con

stantemente se formando no

organismo, não é raro que sobre
venham dôres na cintura, irregulari
dades urinarias, dôres nas juntas.
As Pilulas DeWitt para os Rins e a Bexiga,

devido as suas propriedades diureticas e

estimulantes, constituem um medicamento
adequado para taes casos. Normalizam o

funccionamento dos rins, proporcionam uma

melhor eliminação de impureêeas e exercam a

sua acção antiseptica e calmante em todo o

!ystema urinario
Não hesite em empregar um remedio

que tem merecido a confiança de diversas

gerações em todas as partes do mundo-As
Pilulas De Witt não contêm drogas nocivas
que possam prejudicar o organismo.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Mo!estias da Bexiga e, em geral, para as enfermidades,

produzidas por excesso de acido urico.

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I
Elegância!

Perfeicão I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13
���ww ,�_��

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL
I ,IJbeI -." .,.. ......
__ ptes. grippea. 11 , Id _
eecNWea S&ftg .,... • e.�".;a• 1rr1illql'llCZ. geral, pe __"'_

:..=:::0.=::::...--::-'�=.-:-�.:: = ,
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,A GRÉCIA CONVERTIDA EM r

HOSPI1'AL

Londres CE. N, S,) Se-
gundo informações recebidas
pelo Govêrno Grego em Lon
dres, Atenas está tão abarro
tada de feridos alemães pro
cedentes da frente russa, que a

.

séde da Câmara dos Deputa
dos e outros edifícios públicos
foram convertidos em hospi
tais,
Um grego, que conseguiu

evadir-se do país, declarou que
os habitantes se entregam a

vivas demonstrações de prazer
todas as vezes que a RAF ataca
objetivos militares na Grécia.
Durante recente investida

da RAF contra o Pireu, 2 entre
cinco contra-torpedeiros ita
lianos foram diretamente atin
gidos. O arsenal, em Salamis,
também ficou seriamente da
nificado.

Ell'I PERIGO, NA ALEll'IANHA,
OS DÉBEIS MENTAIS

Londres (E. N. S.) - A
Côrte Suprema alemã decidiu
que se torna necessário e dese
jável aplicar sentenças mais
rigorosas contra os criminosos
mentalmente débeis, O "Kol
nischer Zeitung", anunciando
essa decisão, diz que as expe
riências médicas demonstra
ram ser erro, em todas as cir
cunstâncias, tratar os réus psi
copatas com mais brandura do
que os normalmente sãos.
"Pelo contrário, observa o jor
nal, a comunidade necessita,
muitas vezes, proteção maior
quando estão em causa essas

pessoas anormais, e penas mui
to severas pódem ser necessá
rias para curar as suas tendên
cias anti-sociais".
Duvida-se que a justiça ale

mã aplique tais medidas a Hi
tler, Goering, Goebbels e ou

tros criminosos nazistas reco
nhecidamente anormais ...

MALHAS·
ENNER
'" AIlCA R[(;'HRAOA

(J.. /J. �
Rua Deodoro, 33

Florianópolis

A ll'IARINHA RUSSA Ell'I
AÇÃO

Londres (E. N. S,) - A rá-

I dio de Moscou, em transmis
são especial, anunciou que,
desde o início da guerra, a ma

rinha soviétiva afundou mais
de 300 navios e abateu mais
de lAOO aeroplanos alemães,
acentuando que essas perdas
foram infligidas ao inimigo,
em condições excepcionalmen
te difíceis.

OS GUERRILHEIROS
GREGOS

Londres (E. N. S.) - Infor
mação recebida pelo govêrno
grego, em Londres, alude a no

vos atos de ousadia praticados
pelos grupos de milhares de
guerrilheiros gregos que agem
na Macedônia, especialmente
nos distritos de Xanthe, Dra
ma, Cavalla e Saloníca,
Foi oficialmente anunciado

que um daqueles grupos con

seguiu descarrilar um trem que
conduzia tropas, do que resul
tou morrerem mil alemães, a.i

passo que outro, nas proximi
dades de Salonica, atacou e
destruiu um comboio de cami
nhões.

JUNTA COMERCIAL.-Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
eto. Procure a Organização
Comercial Catarinense.

Subindo aos hombros de
um companheiro. As mãos
ió apoiadas no rebordo,

Modo de galgar
um espigão,

Fenda estreita, Po
sição de mãos e pés

Laçada para unir duas cordas,

A escalada das montanhas é um sport emocionante e sau

davel, Foi nos Alpes que começou a ser praticado com

enthusiasrno, principalmente depois da ascenção de Jacques
Balmat ao Monte Branco, em 1786, No Brasil, onde ha mon

tanhas imponentes e inegualaveis panoramas, o montanhismo
tem conquistado innumeros adeptos e pelo seu desenvolvi
mento muito vem fazendo o Centro Excursionista Brasileiro.
O montanhista obtém maior segurança nas escaladas, quando
obedece á technica aconselhada pela experiencia dos seus

antecessores. Para maior segurança, tambem, a experiencia
diaria de milhões de homens no mundo inteiro recommenda
fazer a barba em casa com Gillette. 1l: o unico meio seguro
de evitar perigosas infecções da pelle, faceis de adquirir
através de navalhas contaminadas, Para sua maior segurança,
portanto, passe a barbear-se em casa com Gillette Azul, as

unicas laminas rigorosamente asepticas.

Gillette

Subindo por uma

"chaminé". Corpo
apoiado nas duas
paredes, no dorso

e nos pés

Subindo uma ares

ta: acção dos ;oe
lhos e pegada di-
vergente das

mãos.

LAÇOS

��
Laço para o guia e o ultimo

escalador,

.�
Nó corredio para escalador in

termediaria.

Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

Linha direta Porto Alegr�-FlorianópoIi5
Empresa Jaeger & Irmão

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos

I Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA
PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

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

-------------------------------------------------- Jl�

tt�
IRRITA OS OLHOS
• Algumas gotas diárias de
Lavolho protegerão seus olhos
contra os efeitos do fumo,
da poeira, da luz excessiva e

do esforço visual exagerado.

_mn

<'Representação
Fofhmhas»

Uma das maiores Fábricas de Folhinhas, estabelecida há mais de %5
anos, procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital e
no Interior. NegócIo sério e lucrativo. Boas comissões.

PROGRESSO
Ofertas à Caixa 3097, São Paulo

........................�ID��WW'.fmaam_s� .

������������������====�I:�F�R�A�N�Ç�,A;-.HER.MAFRODITAAVISO AO POVO CATARINENSE Londres (E. N, S.) - Nas
últimas semanas o problema
da França foi sujeito a delibe
rações incessantes no quartel
general do "Fuehrer", onde
Himmler, Eormann, Stuelpna
gel e outros generais, isto é,
todos os elementos intransi
gentes a anti-colaboracionis
tas - pediram que o "Fueh
rer

"

pusesse um termo a essa

"França hermafrodita". Soli
citaram com insistência que a

administração da França, tan
to ocupada como não ocupa
da, ficasse inteiramente em
mãos dos alemães, como acon
tece na Noruega: e sugeriram
que a França tivesse um "stat
thalter" e vários "gauleiters"
como na Holanda. Hitler ti
nha-se deixado convencer, mas
von Ribbnetrop e Otto Abetz
opinaram inflexivelmente pela
continuação da política atual.

_ ....-;--",._,--�--

IA-407

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros.
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiro.s
ESCASSEZ DE PILOTOS NA

ALEll'IANHA
Londres (�. N. S,) - O jor

nal alemão .(Der Neue Tag"
informou qUf, a idade exigida
para íngress ar na Luftwaffe
foi diminuida \Ipara 17 anos, o

que indica aquilo de que há
muito se suspeitava nesse
país, isto é, que Goering luta
com liél'i� escassea de pilPJºª,

Representantes:
MACHADO & Cia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Como Desapareceu o

«Bismarck»
Os últimos dias do < inafundâvel >
couraçado alemão «Bismarck a, Pri
meiro relato autêntico dos aconte
cimentos a bordo do mais possante
vaso de guerra do mundo, quando
era perseguido, no Atlântico Norte
e finalmente metido à pique, com

'seus 2.300 aterrorizados marinheiros.

Como Achar

�:;r.��,Tempo (I »:
I

.

para Tudo? (q�;-Um simples e no- 'tj"
tável método para �
encontrar tempo para tudo. A des
crição de inúmeras maneiras fáceis
e interessantes de utilizar, de modo
lucrativo e fascinante, as horas va

gas, que de outra maneira seriam
fatalmente um desperdício de tempo.

"o Artico Amigo». Resumo do
livro «O Ártico Amigo», de autoria
do famoso explorador Vilhjalmur
Stefansson, refutando 8S suposições
comuns e errôneas acerca do Norte
congelado.

APRESENTANDO
AINDA ÊSTES CONTOS

E ARTIGOS:
00

Como se Sentir e Parecer Me·
Ihor. Gene T'unney, o famoso ex

campeão mundial de box, descreve
como seis simples exercícios, feito.'
durante JS minutos diariamente,
ajudam-nos a viver muito mais.

.�
Em Caça aos Espiões

Casos verídicos,mostrando como o ser

viço secreto americano, outróra des
prezado, usa os mais modernos mé
todos de criminologia para desmante
lar os anéis de espionagem do «eixo >.

o Enigma do Velho Castelo.
«Que significariam aqueles débeis
sons. partindo do velho Caateto P»
Narrativa horri pilante da terrivel e

cruel vingança de um criminoso.

Extinguindo a Caspa. Como redu
zir a caspa à expressão maia simples.
Constatações médicas provam que a

caspa não é causadora da calvície.

•••

«Valha-se da Minha
Experiência»

Um autor narra como se póde vencer
em qualquer ambiente, quando se tem
um trabalho a fazer. A um outro,
uma humilde empregada ensinou co

mo deixar de pensar em dissabores.

SELECÕES
do «Reade�'s Digest»
apresenta, também, em seu número de
ABRIL, inúmeros outros contos e nar

rativas de grande Irrterêsse. Se o Sr.
quizesse comprar todas as revistas e

livros que contribuiram para o número
de ABRIL de «Seleções >, seria preciso
dispender mais de _

300$ ... mas «Seleções» 2$custa apenas II
* Para aSliinatucas, dirigir-se unicamente aos aÉentes abaixo:

Agentes em Florian6polís: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Represen tan t:e Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55-A - 2.0 andar - Rio
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Washington, abril -

(ser-,
tos pretendem ver a posição do possa ser debatido num ambi

viço especial da INTER-AME- govêrno prejulgada nos termos ente puramente diplomático.
RICANA) - A situação Laval de singular violência em que Constituindo uma medida de
constitue, em última análise, está redigida a nota entregue caráter estratégico ao serviço
um "dispositivo de defesa ale- pelo sr. Sumner Welles ao em- da próxima ofensiva alemã, es
mã" em vista da próxima baixador da França, relativa à pera-se que tenha uma respos
ofensiva da Primavera. Hitler criação de um consulado nor- ta do mesmo gênero por parte
pretende ter garantida a sua te-americano em Brazzaville. da América do Norte. E, para
retaguárda ocidental, e em vez Pensa-se, porém, que o "Caso I isso, a Inglaterra e os Estados
de eriçar de canhões e invadir Laval" não é de aqueles que Unidos agirão de acôrdo.
de soldados a insegura super-
fície da zona não ocupada da
França, para o qual lhe faltam
reservas, pôs à frente dos des
tinos da desventurada Nação o
homem que, pessoalmente, lhe
inspira mais confiança e que
procurará fazer com a sua po
lícia o que o Reich teria que
fazer com os seus homens.
Já na outra guerra Pierre

Laval era pessôa do agrado ger
mânico e se não foi então fuzi
lado deve-se à ingenuidade do
sr. Mandel, secretário de Cle
menceau, que viu no traidor
qualidades de perfídia e dissi
mulação especialissimas para
atuar de agente provocador
junto dos elementos suspeitos.
Ao sr. Mandel, agora sob os
ferros do seu antigo confidente
policial, se deve, portanto, que
a vítima frustada de Paul Col
lette tenha sobrevivido, e sido
afinal, o coveiro da Franca.

'

A sensação em Washington é
de repugnância instintiva pelo
homem e de profunda piedade
pelo povo francês. Do nome de
Pétain resta apenas vaga e pou
co grata recordação. Há aquí a
impressão de que o velho mare
chal subsistirá, "in nomine" à
frente do Estado de Vichí o

tempo suficiente para que La
val possa exercer o seu contro
le germânico e direto sôbre as

possessões francesas da Africa.
O Reich tinha o receio, e pare
ce que justificado, de que se

produzisse a defecção das auto
ridades coloniais perante a de
missão de Pétain, tanto mais
que a produção e a posição das
possessões ultramarinas fran
cesas devem entrar, sem mais

I delongas,nos seus planos estra
tégicos e econômicos. Certos
observadores acreditam que a
presença de Laval no govêrno
de Vichí não é um caso isolado
mas apenas uma etapa de u�
vasto plano alemão sôbre os
países neutros da Europa es

pecíalmente s?b,!e aqueles: quetem uma posiçao geografica
mais vulneravel, perante a

��e��u�;����a��u���i:��ta�� fábrica «Nascimento» S_ PauloContinente Europeu.
Qual será a reação em Was

hington? Até agora, nas esfe
ras oficiais, mantem-se a reser
va. mais absoluta, embora. m:ul..

OFENSIVA ALIADA DA
AUSTRÁLIA

Londres (B. N. S.) -- Uma
mensagem de Port Moresby
adianta que os japoneses per
deram novos navios em conse

quência de um violento ataque
desferido, pelos aliados, contra
o porto de Rabaul. Algumas
grandes unidades mpomcas
foram atingidas por impactos
diretos e acredita-se que as ex

plosões ocorridas perto de ou

tros navios os deixaram dani
ficados.

O aeródromo de Rabaul foi
igualmente atacado, sendo da
nificados os aparelhos que se
achavam pousados no sólo.
Terceiro ataque, levado a

efei-Ito contra Gasmata, que tem
sido utilizada pelos japoneses
como campo de pouso, produ
ziu também novos danos. Em
bora faltem pormenores sôbre
as operações, tudo indica quo
êsses ataques foram dos mais
encarniçados que se realiza
ram no teatro de guerra da
Nova Guiné.

PUDIM MEDEIROS, 8 so
bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.
AS GUERRILHAS EM JAVA E

SUMATRA
Dois poderosos contingentes

de forças holandesas ainda

Icombatem energicamente nas

florestas e nas montanhas de
Java. Os comandantes Schil
ling e Pressman, sob cujas or

dens lutam aquelas forças, in
formaram que se acham bem
providos de víveres e de muni
ções.
Em vários pontos entre Su

matra e a Nova Britânia tam
Mm os soldados australianos
e possivelmente certo número
de norte-americanos, estão le-·
vando avante gue(jlhas' en

carniçadas. Essa )!resistênciadisseminada não r':eixa de ter
sua importâncía., porquanto
obriga os [apones'Is a reterem
naquelas ilhas forças muito su

periores às dos defensores.
(Do correspondente do "Tele
,;raph" em Melbourne).

I

Montepio Geral de Economia dos
Servidores do Estado

AVISO
o Montepio Geral de Econon\ia dos
Servidores do Estado, avisa a seus

associados e pensionistas de que, a

partir de 1-4-1942, todo o serviço de pagamento de con

tribuições e recebimento de pensões será feito neste
Estado, exclusivamente, por intermédio do Banco Indus
tria e Comércio de Santa Catarina - INCO -, com agên
cia nesta capital, à rua Conselheiro Mafra ri.> 3.

Outrossim, paro. quaisquer informações, deverá ser

procurado o Corretor Oficial, sr. O. Abraham, que aten
derá em todos os dias úteis, das 8 às 11 horas, à rua

Cons. Mafra n° 9, com exceção dos sábados, cujo horá
rio será das 14 às 17 horas. 6 vs.-S

passos
•

mais •••

� .......
1 ,.. • • ''''I '. "f , ..

Uns
e comp rem mais ba rato'!

..

A EXPOSIt]AOFELIPE SCHMIDT,

A
SUA '�()'�IA

" "

Siga a vez da experi-
encia. Faça o que têm
feito milhares de Sonho-

tia contra certos sofrimen
tos que periódicamente
afligem a mulher em

rcs, que devem sua saude todas as fases da vida
normalizada e livre de na puberdade. na idade

adulta. na idade critica.
A Saude da Mulher

é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.
.. �"I'n

... �

\. _1�l��C'!'m7F! '
, " \ �.,J"',"

"

1.'•

"i\uOiIXIJIUID&H

contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador. tôni
co. anti-doloroso. A Saude
da Mulher é uma gaIan-

Produtos CATEDRALá venda na FARMACIA ESPERANÇARua Conselheiro Medra, 4, e 5 - FONE 1.642
(Defronte à casa Hcepckel

�

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

�--------------- I!fI.'!II:ilI""i' !4m"i4!lW--:l

Proteção contra fogo e roubo
Cofres encouraçados. Portas fortes
Caixas, Arquivos, Armários de aço, da

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsa.
Casaquinho. - Colchas - Toalhas - Penhoals

Representante para Santa Catarina:
J. BRAUNSPERGER

Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 8.4. Telefone 135Çl\

Farmácia "Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borracha.

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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TE,A T R O V·d S
·

IALVARO DE CARVALHO (Cine Odeon) I a. oela
HOJE! - 27 de Abril - HOJE!

Ás 20,30 HORAS

GRANDIOSO ESPETACULO
DA GRANDE COMPANHIA

DE COMEDIAS

Fazem anos hoje:
O jovem João André de Sou

sa, comerciário;
- o travesso garoto Amaurí,

filho do sr. Atila Temporal e

netinho da sra. Josefina Salem;
- o sr. Luiz Eugênio Beirão,

contador.

Casamentos:
Realizou-se sábado o enlace

matrimonial do sr. Carlos Viana
Guilhon, filho do capitão de mar
e guerra Manoel Ignácio Guilhon
e de d. Brícia Guilhon, com a

srta. Celina Reis, gentil filha do
dr. Benjamin Guilherme dos
Reis Junior, ministro do Tribu
nal de Conta dos Distrito Fe
deral e de d. Adalvina Reis Ju
mor.

IRACEMA DE ALENCAR
E

MANOEL PERA (�
(Viaja sob o contrôle do S.N.T. do Ministério de Educação e Saúde)

APRESENTAÇÃO DA ESPETACULAR COMÉDIA EM 3 ATOS:

A PENSÃO DE DONA ESTELA
Cadeira numeradas
Camarotes
Balcão
Geral

Ingressos à venda na

6$000
30$000
5$000
2$000

Gerência do CINE REX

PRECOS:3
Nascimentos:
Está em festas o lar do sr.

Onildo Gomes de Miranda e de
sua exma. esposa, pelo advento
de seu filho Honório Luiz.

- Iedla é o nome da primo
gênita do sr. Alvaro Luz e de
sua exma. esposa, sra. Iná Cha
plin Luz.

Clubes:
Em princípio de maio próxi

mo, o Lira Tênis Clube promo
verá, em « soirêex especial, a

primeira «Hora do Calouro»,
dêste ano.

Podem inscrever-se neste prc
grama todos os sócios ou filhos
de sócios (com mais de 14 anos

de idade) quites com a Tesou
raria do Clube. A inscrição é
gratuita. Cada candidato inscri
to receberá um cartão numera

do. A chamada se procederá
pela numeração dêsses cartões
Aos três primeiros colocados

serão oferecidos valiosos prêmi
os, bem como prêmios de con

solação aos demais. Ao último
classificado será oferecido origi
naI brinde.
As inscrições acham-se abertas

na Relojoaria Moritz, onde são
prestadas as informações com

plementares.
Pede- se aos interessados pro

curem sem demora o local aci
ma indicado, para que o Sr
Diretor do Microfone possa
concluir o programa da festa e

marcar data para a sua reali
zação.

AVISO:
AMANHÃ - 8,30 horas - AMANHÃ '

O DIVORCIO DO ANACLETO

Atitude perfeitamente correta
Cuibischev, 27 (A. P.) - Nos círculos diplomáticos dizem

que a ação do govêrno russo, determinando o internamento do
avião norte-americano que desceu na Sibéria é "perfeitamente
correta", pautando-se em normas rígidas de Direito Interna
cional. Nenhum protesto dos Estados Unidos é esperado dada
a indiscutível legalidade da medida.

'

Acrescenta-se que as autoridades russas avisaram imedia
tamente, as autoridades norte-americanas, a respeito da des
cida e internamento dos aviadores, comunicação essa feita à
embaixada dos Estados' Unidos, apenas dois dias depois do fato,
prazo necessário à averiguação completa do mesmo.

Peças �enuinas·FORDProcure os novos concessionários:
Tuffi Amin &: Irmão

Rna Co.ns. Mafra, 54 -- Caixa postal, 1'11

A's 5, 7 e 9 horas

Os nazistas contra os professoresEstocolmo, 27 (A. P. - O correspondente, em Oslo, do
"Sozial Demokraten" informa que 500 professores primários
noruegueses, comprimidos sob o convés de pequeno navio, cora
acomodações para metade dêsse número, foram enviados par),
campos de concentração da zona do Ártico, sob condições tais,
que alguns enlouqueceram.

O correspondente calcula em mil e cem os professores que
Lram presos, em consequência da revolta contra o govêrno
de Quisling e enviados aos campos de trabalho do extremo nor

te, onde, presumivelmente, serão forcados a trabalhar nas ins
talações das defesas alemãs. O telegrama diz que a polícia agiu,
com brutalidade, para colocar o último grupo de professores �l

bordo, em Trondheim.

Falecimentos:
A rua Delminda Silveira, n.·

234, faleceu, ontem à tarde a

exma, sra. d. Luisa Galvão, ge
nitora do sr. Modesto GaIvão,
secretário do Sindicato dos
Chauffeurs de Florianópolis. O
enterro de seu cadáver far-se-á
hoje, às 15 hs, no cemitério de
Itacorubi.

- Em Joinville faleceu, há
dias, o sr. Francisco Nicodemus,
construtor.

Auxiliar de Escritório
Precisa-se de um, solteiro,

com bô a caligrafia, ptátlca
de dactilografia e noções de
escrituração, para escritório
de pouco movimento. Condi
ções e referências em carta
en -i. a esta redação pa fA : AV
XILIAR DE ESCRITÓRIO,
indicando endereço.
278

I>

;NÃO:ATACA'O :CO RAÇÃO
5vs-l

Sem leite, sem carne, sem batatas
Berna, 27 (A. P.) - A cidade de Sofia está virtualmente

sem leite, sem carne e sem batatas, em grande parte em con

sequência da má organização dos abastecimentos - informam
telegramas da Agência Telegráfica Suiça.

O comissário dos víveres Çle Sofia distribuiu 300 toneladas
de arroz, num esforço por contrabalançar a escassez de bata
tas; e o leite, de agora por diante, será tornecído apenas às
crianças e aos doentes.

Senhora ! Para as
bremesas prefira o

MEDEIROS. sabôres
sos e diferentes.

suas so
PUDIM
delicio-

Contra êstes, porém, altivamente, ergue
Cabelos brancos 1 LOÇA-O

SP. um povo ferido, mas, ainda não ven
c.do pela desílusão.

:ilIARAVILHOSA ! Um povo dominado pela fôrça bruta,
Elas, ainda não contaminado pela peçonha

Ineoral
que atacou a alma de alguns de

seus compatriotas.
Efetivamente, o que a Alemanha quer

não é colaboração, mas, subordinação.
'

O povo francês sabe disso.
A França inteira e todo o mundo bem

compreendem qual seja a p�pecie de "co·
Ioboração" que a Alemanha quer disrrt
).;.�;;, aos franceses no reparto do pU0
é- "hélSSéldo COlTI o sangue das na-;CII::s H\'.!·fF.
Nós sabemos também, saben í-i-o. agora,

mais do que nunca, quando a voz ester-
torada do ssequazes de Hitler, berra

10 v. alt.-l ameaças contra o .Brasil, através de suas
--------------- estações de propaganda.CASA MISCELANEA, distrt O Brasil que se não havia 1M1Cd de
ouidora dos Rádios R.C.A. Vi- se subordinar ao domínio da Alemanha e

ctor, Vávulas e Piscoso _ Rua jamais se integraria na sua Nova Ordem

Trajano. 12
sabe também o que significam cOlabora:
ção e subordinação.
E assim ficaremos muito bem ...

OSVALDO MÉLO

TEATRO
Pela vez primeira, nesta

capital, foi representada, sá
bado, no "Alvaro de Car
valho", pela Cia, Iracema de
Alencar & Manoel Pera, a

peça intitulada "Feia", da
autoria de Paulo Magalhães.
Trata-se de

Ecos e Notícias I
uma compo

sição muito desigual, na sua

tonalidade artística. Abun
dam os contrastes forçados.

- Cheia de altos e bai
xOS ... - disse um espectador,
ao saír, movendo a mão como
a indicar a quebrada ondu
lação do mar.

A cena (ou quadro em

verso, destoa; e, por não ter

alcançado qualquer origina
lidade poética, melhor fôra
houvesse sido escrita em pro
sa. Ademais, a cena do pe
dido-de-casamento de Frfí
irrita rela sua extensão. E
quase descamba na panto
mima.
Por outro lado, a peça en

cerra passagens de extraor
dinária emoção. Isso salva-a.

*
* *

Ontem, domingo, à tarde,
repetiu-se a representação de
"Trunfo é páus".
À noite, subiu à cena" Car

neiro do batalhão", por Vi
riato Corrêa. Era também a

i.» vez que se representava
em Florianópolis.
E' verdadeira comédia, des

tinada a divertir exclusi
vamente. E consegue-o, em

absoluto. A assistência chorou
de tanto rir ... Apesar de par
tir do absurdo de haver tan
tas "Ivones" atravessadas
nas vidas de todos os ho
mens de uma mesma família,
o público não vê isso e gar
gal ha a bandeiras desprega
das.

! Colaboracão OU

I Desde tOdo�'!�e�!o���l�r���ti!: entre a Alemanha e a França, 1.1111 estado

permanente e reciproco de desconfiança,
que depois, se transmutou em verda
deiro ódio.
A Alemanha, inflamada pelo seu prus- Vindo da 3a Região Militar, sedia-

síanísmo, jamais poude tolerar que a ela no Estado do Rio Grande do Sul,
França marchasse à sua frente como pio
neira da civilização e vanguardeira dos
direito humanos.

O principio de liberdade e de tolerân
cia mantidos pelos franceses, sempre ic
rarn inteiramente antagonicos à maneira
de entender dos alemães, cuja política,
mantiela sob os mais estritos conceitos de
um militarismo autorttarío, significavam
uma opinião extremada e, por isso mes

mo, oposta em prática e atos aos de seus

leais vizinhos.

I
.Iáma is a Alemanha poude ver com

bons olhos, o papel saliente e de grande
e remarcado eles taque em que se colocou
a França, perante o conceito universal.

O ódio ela Alemanha para com a França
sempre se inspirou na inveja e um óelio
que vem da inveja, que nasce de entra
nhas tão crueis, se torna doradouro e ca

paz ele toda a sorte de vinganças, também
crueis e fulminantes.

Os govêrnos alemães sempre viveram
no ambito denegrielo ele uma ambição ra
migerada, que se transformou, depois, em
terrivel obsessão: - a de exercer inflú
ôncta elominadora sôbre a França e fa
zer com que o mundo perdesse pelo
grande país das liberdades, essa simpatia
profunda, que, por êle sempre soube
manter.
As guerras provocadas pelos alemães

tiveram em todos os tempos, um excluo contos, cujo resgate acaba de ser

sivo objetívo-dom ínar a França, vencer feito pelo govêrno riograndense.
a França, matar a França.
Em parte, a Nova Alemanha conseguiu

realizar êsse desejo. Dizemos, em parte,
por que a França não está totalmente
dominada, nem tão pouco, totalmente
vencida ou morta.
Minada pelo trabalho do ódio e da in

veja da Alemanha, ela se deixou levar
pelas influências da Gestapo e da quinta
coluna, despercebida, completamente, da
presença sutíl do famigerado inimigo, o

qual, por sua vez encontrou elementos
na inferioridaele moral ele falsos patr io-
tas, minados e tentaelos pelo interesse Como é sabido, o prazo para o re-

pessoal e pela vaidade de faceis conquis- cebimento das declarações do irn
tas, embora à custa do nome e honra da posto de renda termina a 30 do cor
França.
A ' d

.

d'
rente.

gala, epois e capitulado o nobre A •

país, satisfeitos os sonhos de Hitler, que
De acordo com a lei, nenhum pa-

poud: soltar, estri�ente e histericamente I gamento de vencimentos será efe
a gai galhada que tinha abafada no peito, tuado aos funcionários federais quequando a França sente o peso da bota ham rnai ..

nazista, quer a Alemanha que a sua ini- perc� am 112aIS de 12 contos de reis

miga de todos os tempos, venha a cola- anuais e nao apresentem prova de

�orar com ela, na formação de uma tal apresentação de sua declaração de
nova ordem" que deverá dirigir os des- renda.
tinos do Velho Mundo '"

Para promover essa "colaboração", en
contraram os alemães, alguns franceses
degenerados.

onde servia, assume hoje, no Hio,
às 14 horas, o cargo de diretor ge
ral de Moto-Mecanização do Exér
cito o general Milton de Freitas M
meida, para o qual fôra há pouco
nomeado pelo govêrno,
A transmissão do cargo, será feita

pelo antigo diretor, general de divi
são Newton de Andrade Cavalcanti,
organizador e primeiro diretor des
sa importante repartição militar.

Hoje será
comédia "A
Estéla".

*
* *

representada a

pensão de dona

Expirará no próximo dia 30 do
corrente o prazo para a aceitação,
por parte do Ministério da Educa
ção, dos requerimentos das institui
ções culturais e de assistência em

todo o país, que desejem obter sub
venções federais para o ano de 1943.

Na última sexta-feira, no Tesou
ro do Estado do Rio Grande do
Sul, foi iniciaela a contagem dos tí
tulos da dívida pública externa
daquele Estado, no valor de 50.000

Foi ordenado pelo Tribunal de
Con tas o registro do adiantamento
de 200 contos ao diretor do Instituto
Nacional do Livro, sr. Augusto Maia,
para atender às elespesas com a or

ganização da enciclopédia brasilei
ra e do dicionário da língua nacio
nal, no 2° trimestre dêste ano.

No corrente exercício financeiro,
no que se refere ao pagamento do
Imposto ele Renda, as pessoas jurí
dicas que estiverem obrigadas ao

pagamento do imposto pelo lucro
real de balanço e não conseguirem
por falta de escrituração regular
deverão ser tributadas pela fórm�
de arbitramento até então adotada
isto é, mediante aplicação do coefi�
ciente de 10% sobre a receita bruta,
representada pelo volume de vendas
mercantis e rendimentos outros de
transações alheias ao obieto elo ne
gócio, porventura existentes.

A. F.

Mamonas e Nozes
Compramos qualquer

quantidade.
Ofertas à: INDÚSTRIA.
ÓLEOS, TINTAS E
VERNIZES, Ltda.

Tijucas - Santa Catarina
FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creasotada
"SILVEIRA"

Grande T6nicoo Japão se prepara
para 1943

Camberra, 27 (R.) - Se
gundo informa de Tóquio a

agência japonesa "Domei", em
telegramas captados nesta ca

pital, o gabinete japonês apro
vou "o plano de mobilização
dos recursos materiais para
1942 e 1943".

I

(Iarno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1· andar (Altos do Café
Bubi). - Fone. J.l168.

Dr. G·

ÚLTIMA HORAPela 3.a vez, a RAF bombar
deou Rostock, porto alemão
sobre o Báltico.

- Num vôo de 4 mil krns.,
a RAF foi a Pilsen (Checoslo
váquia) e bombardeou as usinas
Skoda.

- Os chineses reconquistaram
Taungut (Birmânia).

- Os ingleses afundaram 4
transportes italianos no Medi
terrâneo.

- 5 aviões alemães foram der
rubados sobre a Grã-Bretanha.

- Foi afundado o destroyer
britânico "Southdown".
-- Jorge Bonnet foi nomeado

embaixador francês em Tóquio.
Bonnet fez parte do gabinete
Daladier.

- Henri Haie, embaixador
francês em Washington, recebeu
ordem de protestar energicamen
te contra a ocupação das ilhas
da Nova Caledônia (Oceania)
por forças norte-americanas.

- Consta que o embaixador
Henri Haie foi chamado a Vichí.
-O grão-duque Vladimir acha

se preso num campo de concen

tração no Reich, por se haver
recusado a incitar os "russos
brancos" contra os

" vermelhos".
- Estão sendo construidas na

Holanda milhares de barcaças,
que, supõe-se, serão empregadas
na tentativa de invasão da Grã
Bretanha.

- O gener+t Giraud, que co
mandou o e)Eército francês do
Somme e cons -guira escapar da
prisão na Alen anha , chegou à
fronteira suiça.tI

- Sabe-se que os russos usa
ram durante o inverno centenas
de milhares de sapatos que eram

destinados aos soldados alemães,

Caspa?
LHOSA!

LOÇÃO ll'IARAVI-

COMPRA-SE
Um compêndio de" Física e

Química", do prof. Mário Fac
cini, 4.a Série. Informações nes
ta redação. 5 vs ••3
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Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
DO Dr_ -rULIO RAMOS

Assistente .efetivo do. Serviço de Olhos «Gabriel de Alldrade» na Policlínica
Ger�1 do RIO de Janeiro; com curso de especialização e prática de ouvidos
nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson. na Policlínica de Bo:

tafogo - Rio de Janeiro.
Praça Pereira e Oliveira 10 - Fone 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas � Segundas, 'quartas e sex
tas das 17 às 19 horas

Dois bicudos não se
beijam

Com Jack Benny e Mary
Martin'iH .,*-

CAMPANHA DA VITORIA Complemento nacional O.F.B.
Caixeiro Viajante (Desenho)

Preço: único 1$500
Livre de Censura

Participe da CAMPANHA DA VITORIA, usando o mais
empolgante e lindo "V" alado. Joia fina e original de CRISTAL
LUMINOSO com incrustação de PRATA DE LEI. BRILHA NO
ESCURO. Envie hoje mesmo 20$000 para receber, pela VOLTA
DO CORREIO AEREO, registrado, o seu "V". Oferta especial
durante a Campanha. Agência Anglo Brasileira de Vendas
..._ Largo de Misericórdia, 23 - São Paulo. 6v.-l

Nova apresentação da Grande
Companhia de Comédias:

Iracema de Alencar
e

Manoel Pera
(Viaja sob o Controle do S.N.T.
do Ministério de Educação

e Saúde)

dia

A's 7,30 horas

Não basta ser

•.

A Pensão da dona Estela
Uma comédia para rir

PREÇOS:
Cadeira numerada
Camarotes
Balcão
Geral

6$000
30$000
5$000
2$000

-

mae
Com Sara Garcia

Complemento nacional D.F.B.
Fieis Companheiros (Short nat.)
Preços: 1$500 e 1$100

Livre de Censura

----.'1_-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


