
Não constitue ato
de guerra

Dacár é., para oBrasíl. território iníj o
�O, 9 (D· N.) - UM �ATUTINO, EM ARTIGO SOB o TÍTULO "DACÁR É PARA O BRASIL TERRITÓRIO INIMIGO", SUGERE CAUTELA AU G01'ÊR ,EM

Ç'A-S�t�EDAACQPRELE PORT� AFRICANO PODER SERVIR ÀS MANOBRAS NAZISTAS Cn.JTRA O NOSSO PAÍS. AFIRMA QUE A POSSIBILIDADE DA OCUPA
A PELAS FORÇAS ALIADAS NÃO PODE CONSTITUIR MOTIVO DE AMORTECIMENTO NAS PROVIDÊNCIAS COM A DEFESA LITORANEA,

'''\. POIS OS MERCENARIOS DE VICHÍ RESISTEM AS FÔRÇAS DA LIBERDADE, PORQUE A SORTE DELES DEPENDE DA VITÓRIA DE HITLER.

Estambul, 9 (A. P.) o
jornal "Yeni Sabath", comen
tando a ocupação de Madagás
car, pelos ingleses, diz que
"isso não constitue nenhum ato
de guerra contra o govêrno de
víchí, mas, apenas, medida ne
cessária de defesa, de parte das
democracias" .

Essa impressão é, aliás, a
da quase totalidade da im
prensa turca. Os próprios jor
nais "Cumhuriyet e Tasvirief
kar", usualmente pro-eíxístas,
admitem que "a ocupação de
Madagáscar era necessária, do
ponto-de-vista, da situação
aliada no Oceano Indico".

r

.J

Dr. Augusto de Paula
Diretor do Hospital de

Caridade
Reassumiu a clínica:

I Rua Vitor Meireles. 26,
das 17 horas em diante.

'V:=12
----------------------

No Rio Grande do Sul cumprir-se-á
o Regulamento de Caça e Pesca

Oficiais sul-america·
nos na Inglaterra
Londres,9 (Reuters) -- Che

gou a pôrto britânico um gru
po de oficiais da marinha sul
americana, representando a

Argentina, Chile, Perú, Equa
dor e Uruguai, que veio à In
glaterra a convite do govêrno.
Os oficiais provavelmente per
manecerão neste país pelo es

paço de um mês, no decorrer
do qual visitarão importantes
estabelecimentos civís e mili
tares.

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

Florianópolis Sábado, 9 de Ma; o de 1942

P. Alegre, 8 (D. N.) -- Con
ferenciou com o chefe de polí
cia do Estado, o sr. Ênio Lei
tão, chefe do Pôsto de Fiscali
zação da Caça e Pesca em Pôr
to Alegre, afim de acertar me
didas sôbre o rigoroso cumpri- 'iüIWHt��,

menta das determinações do

TCódigo de Caça na atual tem- errenos em lotes nosporada, no Rio Grande do Sul,
o qual prevê restrições de na
turezas diversas na prática
dessa atividade.
O número de cacadores li -

3liilMijlYlIEllM\l.WE!.\!iI1Illo'lIlImlllli 'IiI-__·MWPtIV:!m$l!I'iIllMII�Ei'íIii-_m1§d'M_Ii-lil!jlli!2:Y!4!!4!I!II' .Il"IIIli!!Ml!JfD
cenciados, no Estado, é muito
pequeno, �ontrastando c.�m o Não fez a ofensiva e teve de discursarelevado numero de 2 mi.por-. ,

tes de armas íomecídos pela I
' L�ndr,ts, ;} (Reuters) - O correspondente �m Angóra

o
da

polícia, e isso sugere necessída- AgenCIa.} rall�.e�a Indepen?ente dec:�ra ter s�bHlu _de bôas

de de severa físcalitação, afim f(lr!Lcs diplomáticas que HItler nlfl:ll!!estara a rntcucao .le de�
de não ser permitida a prática sencadear .um ataque n.a frent: oriental para o st�l, �m come

da caça àqueles que não estão ços d� abril. Os �eneraIs. alemaes, entretaJ?-to,. se, tI,,�,h_�m�Op?S
devidamente capacitados, de t� a .essa operaçao, considerando que �ra mdISpe�.,<tv e� a!ac�r
acôrdo com as prescrições re- Sllljult.a�eamente em tod� a frente ..HItler, ante a res:stencIa

I t res
.

, dos militares, teve que adiar a otensíva para 25 de abnl; mas,
gu amen a . -

d'd 'I' tí diSerá feito o levantamento nao ten o SI o possrve termmar os pr:�ara IVOS, novo .a la-

d d d "Cf' Grande mento se produziu, tornando-se necessario que pronunciasse,
os caça ores o n;1O " ld di

-

afim de que o seu número, que _a_2_6_,_0_s_e_u_c_on_h_e_cI_o__Is_c_u_r_s_0_. _

se considera diminuto, venha
a aproximar-se do existente
em S. Paulo, onde atinge 4 mil.

AVISO
Dr. João de Araujo
especialista em doenças
e operações de olhos,
ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus clientes
que reiniciou sua clínica.
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às t 2
A tarde: "às 6

Soldados japoneses
fumadores de ópio
Chunquim, 9 (United) - A

agência central anuncia que,
pela primeira vez desde o ir
rompimento das hostilidades
sino-japonesas, toram encon

trados soldados nipônicos víti
mas da política de difusão do
opio, seguida por êles propn�::;
no território ocupado da ChI
na. Segundo essa informação,
três soldados japoneses, que
foram capturados perto de
Paotow, eram opiómanos, ten
do revelado que numerosos
combatentes nipônicos fuma
vam essa droga, na região oci
dental de Suiyan, onde as au

toridades militares japonesas
intensificaram a extração dês
se produto.

Cabelos brancos � LOÇÃO
l\IARAVILHOSA !

Evacuado,.
di Birmâniél

Londres, 9 (Reuters) - O
secretário de Estado para a ín
dia, sr. Ame�, declarou ��
Câmara dos Comuns que Ja
toram evacuados da Birmânia
mais de 300.000 indianos.

I

CoqueirosVendem-se, na Praia do Meio (Coqueiros), em local
salubérrimo e aprazível, terrenos em lotes. Tratar com

Deolindo Costa. nesta capital. 10vsS

Cabelos brancos? LOÇÃO
UARAVILHOSA!

Avião moderníssimo

I Dr. Newton d'Avila I
de regresso do Rio de

I Janeiro reabriu o

I
consultório.

Rua Vitor Meireles n". 28
Telef. 1067

Diariamente das 16 às 18 hs.

10 v.-4

Preso e internado o
gral. De Laurencie
Vichí, 9 (U. P.) - Urgente

-- O general De Laurence, ex
delegado do govêrno de Vichí
em París, foi preso e internado
em Vals-Les-Baíns, sob a acu

sação de desenvolver ativida
des contra o atual regime fran
cês.

Senhora ! Para as suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres deliclo
sos e diferentes.

ANO XXVII N. 8533

FAÇA ISTO I
E VERÁ COMO SUAS

UNHAS FICAM LINDAS

1 - Retire todo O esmalte de suas

unhas, com o Removedor Oleo
so de Esmalte Cutex.

2 - Use o Removedor Oleoso de
Cutícula para aperfeiçoar a ba
se das unhas. Siga cuidadosa
mente as instruções do rótulo.

3 - Aplique o seu tom predileto
de Esmalte Salon Cutex,

Cutex apresenta sempre as mais
recentes e bonitas tonalidades
ditadas e aprovadas pela Moda !
Use o Esmalte Cutex para fazer a

manicura perfeita e para ter sem

pre unhas atrativas e interessantes.

PARA A MANICURA
PERFEITA

Tentaram raptar o
general Rommel

Londres, 9 (Reuters) -- O
ataque a uma ilha ao sul da
Creta, mencionado no comuni
cado distribuido pelo alto-co
mando italiano, parece indicar
que os "comandos", em opera
ções no Oriente Médio, estive
ram novamente em atividade.
O último feito por êles realiza
do naquele setor, foi a tentati
va de raptar o general Rom
mel, no seu quartel, verificada
em, novembro elo ano pasoiaClQ.

G:: .F::!u:��:e ::�:' O perigo não se acha extinto
faleceu no Rio de Janeiro o 1 RIO, 9 (D: N.) - O comandante Atíla Soares, em brílhan
nosso distinto patrício, sr.' ge-

.

te arti�.o' :e:n�mora a. intentona int.egrali.sta, de 11 d� maio de

neral Francisco José \ Pinto 1938: epísódío culminante do nazismo Indígena, criado pela
Chefe do Gabinete Militar d� pessôa de Plínio Salgado, e ampliado pela malícia de um grupo

"Presidência da República. de malandros, cuja tolerância dev_e pôr e� guarda novamente

O extinto ocupára cargos de a quanto� brasIle.Iros presam a l�ber�ade '. _

relevo na vida militar do Bra- DepOIS de afirmar que o perigo íntegralísta nao se acha

sil, d�sempenhando honrosas e.xtinto, e�creve que "<;!uase a �otalidade .dos �nte�ralistas con

comissões representativas do tlllua,nazista e o coraçao do qUlllta-colulllst� e de IJ?-dole pronta
Brasil em vários países euro- � tra�r e de novo desfechar outr? �� de maio. A �llnha !,evo!ta
pêus, tomando parte nas festas e maior, quando me. leI?-br� do ll:llCIO de sua p.lácIda pregaçao,
dos "Tricentenários portugue-I em que chegueí :=t nutn� SImpatias pela candI?,ez com 9-u� se

ses". Exerceu também o co- apresentavam tais doutrmas sob as égtdes de Deus, Pátria e

mando da 5a.' Região Militar, Família".
---------------------------

sediada em Curitiba, grangean-
do, por seus dotes de coração e
de espírito, a estima de seus

colégas de armas e de todos
quanto tiveram a honra de o

conhecer.
Seu passamento foi muito

sentido, constituindo grande
perda para o Exército Nacio
nal.

Zurique, 9 (Reuters) -- De
Berlim se publicaram inúme
ros detalhes do primeiro avião
assimétrico "BV 141", cujo in
vento se considera como mar
c,.nc.o época na indústria aero
náutica mundial.
Londres, 9 (United) -- A

emissora de Berlim informou
terem os jornais alemães pu
blicado descrições do novo
avião denominado "BV-141",
construido pelos estabeleci
mentos Bohm-Voss, para a
Luft-Waffe.
Segundo o locutor, a princi

pal característica do aparelho
é ter o motor na asa esquerda
e, quanto à direita, há nela Uenos POII':41-Ca

- -

uma carlinga fechada para IY• :I e mais açaotrês tripulantes. Washington, 9 (United) -- Informa-se de bôa fonte que ,

Acentuou, ainda, que o os Estados Unidos enviarão material bélico, em quantidade
avião é muito rápido e mano- cada vez maior, aos franceses livres, como parte de um plano,
brável, levando canhões e me- segundo, o qual, êstes diminuirão suas atividades políticas,
tralhadoras. para colaborar mais intimamente no esfôrço bélico das nações

unidas.

Limitação às companhias francesasWashington, 9 (Reuters) - A Junta das Comissões de De
fesa ordenou o fechamento imediato de todas as facilidades das
companhias de cabos telegráficos franceses nos Estados Uni
dos. A citada Junta asseverou ter sido determinado que a "se
gurança interna, em bem sucedida conduta da guerra", reque
ria o fechamento das companhias francesas.

EstA. trIIIte. me. am6r T
Tell. broliq.tteT :Eltú co.. tOI.e'
8 lei ete N01.0 Se:nlton
Só te ..lna o CONTBATOSS•.

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

a verdadeira voz da França
I éL�<I'!�9S(D���JOl�nap�l��'�'t�uoR�!I,"eO' �p�'á!�n�u�especial para a Reuters) -- Na não compreendem a "verdadeira
França, as mãos são de Vichí, mas I democracia" que está para ser fun-
o espírito é de Berlim. Provas re- dada com a denominada "rcvolu
novadas a êsse respeito aparecem ção nacional", proclamada pelo
todos os dias. A última foi forne- govêrno de Pétain e, pelo contrá
cida através da ameaça do gover- rio, persistem simpatizando com a

nadar alemão ele Brest, ele decla- Inglaterra. Não compreendem êl es
rar a lei marcial naquele pôrto, - grita o órgão de Laval -- que
"a menos que os elementos irres- tal atitude pró-britânicos constitue
ponsáveis, a sôldo da Grã-Breta- "apenas uma ajuda aos capitalis
nha e da Rússia", cessem de tomar tas, dos quais muitas vezes se fi-
parte nas demonstrações contra zeram adversários".
o tirano ocupador. Observa-se, portanto, que os mé-
A posição assumida por Vichi todos suaves de Laval -- êle pró

na zona não ocupada não é muito prio um arqui-capitalista -- pro
mais favorável. O próprio jornal duzem tão pouco efeito sôbre os

de Laval, o "Moniteur ", publicado franceses, como as ameaças dos
em Clermont-Ferrand, principal alemães.
cidade de sua província natal de A verdadeira voz da França é a

Auvergne, revelou as mesmas dís- daqueles que saudam a RAF e pro
posições, ao desfechar um severo nunciam o nome de De Gaulle.

A Noruega suspira pela invasão
Washington, 9 (United) -- O primeiro ministro norue

guês, Johna Nigardsvold, declarou que a Noruega espera ape
nas a invasão dos aliados para se levantar em armas contra os
alemães. Revelou ,que, durante o inverno, o Reich diminuiu o

número das tropas de ocupação, porém aumentou agora enor

memente, com o propósito patente de impedir a invasão.

Comece, hoj� mesmo,
II usar Cutex. Suas
mãos serão semprealvo
de admiração geral!
Veja êstes novos tons;

SUGAR PLUM
GINGERBREAD
SHEER NATURAL
BLACK RED
TREVO
TULIPA
BURGUNDY

Berlim empurra a Vichi
Madrid, 9 (United) - Informações obtidas nos círculos

extra-oficiais acentuam que o govêrno alemão está exercendo
poderosíssima pressão sôbre o govêrno de Vichí, no sentido
de que a França deve dar as máximas garantias de que é capaz
e está em condições de proteger militarmente o seu império,
especialmente as colonias africanas, depois 'do episódio de
Madagáscar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prátíea nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do ststema nervoso, apare-

lho genHo-urlnario do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radíologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Oamnanarto
São Paulo). Especializado êm HI
gene e Saúde Pública, pela Unlver
lidade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

1111
li/I

II
I

III
Rua Fernando Machado, e

'I'eletone 1.1 95
fi ORlA NOPOllS

------,-----------------

I11I,
II

Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Bur khardt e
E. Kreute r)

Especialist!l em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gynecolo
gía (doeu ç iS de senho
ras) e partos. Cirurgia
do sistema nervoso e

operações de plástica. �Consultório à rua Trajano, In. 18 (das 10 às I:?, e das
J5.às 16.30)

ITelefone - 1285
Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.
---------

II Dr. BEZERRA LEITE
(

CLÍNICA,
�lEDICA

I

I,
'

I'i

CONSULTO RIO:
Rua Tn'jnno, 33

Sobrado

Consultas das 5
em deante.

horas

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

CLINICA -IVlEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Gerai

ICONSULTORia:
Rua Felipe Schmidl-Edifi·
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 (' 14 às 17

noras.,t.'.:....h'ESIDENCIA"
Av Hercllio Luz. 186

- Pnone: 1392 -

�

I
Attende a chamados
14

MEDICO
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIAO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

l.I
t(o PERIGO DA RECAIDA •••

*-�.,_ /I I Depois de uma enfermidade, quando o

:;_�r
organismo está enfraquecido, ainda há o

(:7'/ perigo da recaída que é sempre muito
II, grave. A EMULSÃO DE SCOTT - do mais

puro óleo de fígado de bacalhau - é re
constituinte de segurança, para velhos e

moços. Quasi 70 anos de aplicação por
médicos do mundo inteiro. Em qual

quer época, não há substitutos para a

EMULSÃO de SCOTT
Uma fortena para os pobres de saudeI

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

'0 moral das tropas alemãs

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

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

se com as Pilulcs de Vida do Dr. Ross, que são conheci
das em todo o mundo como· a Chave Mestra Intestinal.

Elas agem sem abalar o organismo.

PILULas DE VIDa DO DR. ROSS

HORA DO CALOURO - Chamamos
a atenção dos" calouros" interessados
para que se inscrevam, sem demora,
pois o número de inscritos ainda não
é o bastante. Custosos prêmios aos

vencedores. Inscrições na Relojoaria
Moritz.

illoscou,8 (R.) - De Maurice Lovell, da Reuters - O mo

! ral <las tripulações dos tanques alemães é agora íncomensura
. velmente mais baixo do que a das divisões que avançaram sô
I, bre a Rússia nó verão passado, declara pelo rádio um comeu
I tador militar. Num encontro recente as "tripulaf,)ões da prima

------------------------------- : vera" abandonaram seus tanques e puseram-se a correr. O co-

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS. I montador acrescenta que os tanques produzidos em 1940 pos
� suíam, também, melhor blindagem e alguns contavam com:

NARIZ, GARGANTA . maior armamento do que o comum. 'I'odavía, as verífieações
D Z DE LINSidOS últimos 10 meses demonstram que a qualidade da blinda-r. . Especialista; assistente do Professor Sanson I gem está-se tornando inferior devido à falta de metais como o

NEVES do Rio de Janeiro.

I;
cromo, o niqueI e o molibdenio. Dizem os prisioneiros alemães

Ex-assistente da Clínica C It PeJa manhã, das 10 às 12 que os técnicos do Reich estão procurando colocar canhões
.. on�u as: A' tarde, das 3 às 6 mais poderosos nessas máquinas. O comentário salienta as di-Ginecológica da FRcul-

� da de Nacional de Medi-

I Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. _ Fone 1447; ficuldades da indústria alemã, que agora estão crescendo. Tudo

�,.. cína e do Hospital Psi- I isto é o resultado <lo que se verífícou durante a ação na Crt-

�, quiátrico do Hio de ' méía, em fins de março, quando todo um regimento mecanizado
� foi empregado sem êxito pelos alemães, que passaram a usar

f Janeiro. ., Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em seus tanques muito escassamente. :íl:ste comentário julga, por
Z CONSULTORIO: R. Tra- fim, que os alemães construiram novos tanques e organizaram

I�.
[an o 1�3E'SDlDaE� :-�C3IàAS ..

15 hs.'

DOENÇAS DOS OLHOS divisões motorizadas durante o inverno, devendo empregar\, ,� essas fôrças em massa nas próximas grandes batalhas.Rua Trajano, b5. Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Ilio de Janeiro

�,,:m'_A=1Zl1'_IIllIl!:I§$!ml � Consultas diariamente Pe::ta�d��h:�sd�� �� 1� l�o�aO:as11 DR. RICARDO
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

� Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.
(,; GOTTSl\fANNi�

�

I Dr. Antônio _Moniz ·1\de Aragao
MÉDICO J

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

de senhoras. Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro; com curso de especialização e prática de ouvidos.CONSULTORIO: nariz e garganta no servtee do Prof. David sansen. na Policlínica de Bo-

�. Rua Ti ajano, 33. tafogo - Rio de Janeiro.
3 Diariamente das 15 às Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 1009

I
17 horas.

I
Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sexo

HESJDÊNCIA: tas das 17 às 19 horas
Almirante Alvim. 36 �

Telefone n. 751. CI'
. ..

d·
- r -

dInlca me Ico-clrurglca o

� Dr. Remig-io----! , ��;ialist��E��d...�o���o�ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõmaac, vesícula. útero. ovários, apendice.
tumores, etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEº -' Hérnias. pidro·ceIe. varicoceIe -- Tratamento sem dor e operaçao de HemorrOidas 8

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

Praça Pereira e Oliveira 10 •. Fone, 1009
Horário: Deis 14 às 16 horas, diariamente.

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 28 e 38 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

Dr.

AMANHÃ - Excursão esportiva a

Blurnenau. Torneio de tênis entre o

Lira Tênis Clube e o Tênis Clube
Blurnenau. Disputa da taça oferecida
!pelo Dr. Aderbal Ramos da Silva.
I

x

MANOEL F. DA SILVA e
DUARTINA M. DA SILVA
participam que sua filha
Amélia Silva contratou
casamento com o sr.

MÁRIO B. DE SOUSA
DaXXXXIIOOOODDDDCCXXXlOOOO!CItIDDCXJClD

; MÁRIO SOUSA e I� AMÉLIA SILVA �
� apresentam-se noivos �

I João Pessõa 26-4-9421CXXXXXXJCDCOCODCXJ:IXXJOOOOOOCODrJOOu

Josephi:sa Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA D .... S MOLESTlAS DOS

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

(Assistente do prof. ôansou)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar'

Consultório: Rua Juão Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residêúcia 1456

Dr. SAVAS LACERDA

6v.- 5

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreírs e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GJ'RGANTA
Caos: Vitor Meireles, 28.-Da8 16 às ! 8 horas.
Res.: Conselheiro M"fr.1, 77-FLORIANOPOLlS.

o testamento de
Stefan Zweig

Rio, 8 ("Estado") - Acaba de ser

entregue ao juiz dc Petrópolis, uma
cópia autêntica e legalmente tradu
zida do testamento de Stefan Zweig,
datada de 6 de maio de 1941 e es
crita, na cidade de Nova Iorque, on
de o escritor se encontrava em

companhia de sua esposa. Por êsse
instrumento de "última vontade e
testamento" Stefan Zweig consti
tue sua única herdeira sua esposa
d. Elisabeth Charlot Zweig. Na pre
venção, no entanto, que sua, espo
sa viesse a falecer antes, ou que
ambos sucumbissem ao mesmo

tempo "vítimas de um desastre,
acidente, ou de qualquer outra ma

neira", todos os seus bens, onde
quer que estejam localizados e de
que espécie sejam, ficarão em par
tes iguais para seu cunhado, Man
fred Altmann, residente em Lon
dres, e sua pr-imeira esposa
Hanna Altmann, moradora tam
bém na capital britânica. Zweig
prevendo ainda a hipótese de sua
antiga esposa e seu cunhado vierem
a falecer antes de sua morte, cons
tituiu herdeira de todos os' seus
bens, nesta emergência, Eva Alt
rnann, filha de Manfred e Hanna.
Segundo ainda o testamento, que
é longo, seria inventariante d. EIi
sabeth Charlot Zweig e no caso de
seu falecimento, Manfrecl e Hanna
Altmann.

: Dr. MARIO WENDHAUSEN - }�����a��o �:��de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex·interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira e

médico do Denartamento de Saúde

Cl.lNICA MÉDiCA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultór!o: Rur. Pelrpe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426
Resí dencíe: Rua Vtscnnde de Ouro Preto n, 64 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

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

Dr. AUGUSTO DE PAULA
Diretor do Hospital de Caridade

Cirurgia geral - Doenças de senhoras - Diatermia
Infra-vermelho e Ultra-violeta.

Rua Vitor Meireles, 26. Fone 1405. -:- Das 17 horas em diBnt�.

Dr. ALDO ÀVILA IDA LUZ
ADVOGADO

I· Rua Vldal Ramos, n", 30

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

Português, Latim, Francês,
Inglês e Hist. da Filosofia.
Aulas de aperferçoamento
ou de . Cultura Filológica,
Preços módicos. Informa
ções: à Rua Cons. Mafra. 64

vs-5

14' Batalhão de Caçadores
Edital de Venda?

Comunico aos interessados que
de ordem do sr.�Tenente Coro
nel Agente Dirtl1r, acha-se a

venda naquela Unidade o ma

terial abaixo: 1 bilhar, 1 porta
tacos, 12 tacos, 1 marcador,3 bo
las de marfim, 1 rrs .quina foto
gráfica e 1 fogão econômico,
H. de Castro 10 Ten, Secretário

10vs-�

II ___:______--------�----------

A defesa passiva em Porto AlegreiPôrto Alegre, 7 (C, P.)

-I
higiene e saúde da população. I

Há cêrca de duas semanas, em Depois de vários dias de es

reuniões realizadas na So- tudos, formulou-se um ante-
projeto de defesa passiva da
capital, submetida à aprecia
ção do interventor federal, que
prometeu manifestar-se a res

peito, com a brevidade pos
sível.
Segundo o ante-projeto a

presentado ao interventor fe
deral, para a defesa passiva da
capital, haverá um Curso de
Socorros de Emergência, a car
go de comissão nomeada pela.
Sociedade de Cirurgia de Pôr
to Alegre.
Para tratar dêsse curso já

houve várias reuniões, deven
do hoje, às 20,30 horas, reali
zar-se mais uma, sob a presi
dência do dr. Jací Carneiro
Monteiro, presidente daquela
entidade.

ciedade de Medicina, com :1

presença de elementos dess�
entidade, da Prefeitura Munici
pal, da Secretaria de Obras
Públicas e Departamento Esta
dual de Saúde, tratou-se do
problema de defesa passiva da
capital.
O professor Mariante ocupou

se da parte relativa à alimen
tação, enquanto colegas seus
trataram da transfusão de san

gue' postos de recolhimento c

assistência hospitalar.
'

Por sua vez, a Prefeitura
Municipal, por intermédio de
seus técnicos, ocupou-se da
construção de abrigos, seguro
do as novas determinações do
govêrno federal, e o Departa
mento Estadual de Saúde, da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.�� VICHI,8 ru P.) .. A RÁDIO LOCAL INFORMOU TER A ITÁLIA .. ORDENADO A' MOBILIZAÇÃO TO

TAL DOS CIViS DE AMBOS OS SEXOS· A MEDIDA ATINGE OS HOMENS DE 14 A 70 ANOS E AS MULHE
RES DE 14 A 60.

Uma portunidade que talvez não volte!
As pechinchas da grande venda especial da CASA DAURA

A mrisdempolgante e sensacional oferta de tecidos de algodão e sedas, dos melhores fcbríccntes, por preços arrebatadores.

F
o as as pessoas que se interessam vivamente em odquírír tecidos duráveis e baratos preferem a NOSSA CASA.

açam mesm, comprando seus artigos para inverno, na grande venda da CASA DAURA
Eis algumas de nossas especiais ofeitas:

SEDAS Opala estampada » 4$000 Colcha branca PI solteiro ]II 11$500Seda Laqué mt. 4$000 Tricoline pt pyjama » 4$000 Colcha .reclame » 8$000Taietallne de seda, em todas as côres I> 5$000 Tr
í collue xadrez e listado PI camisa • 4$000 Guardanapo PI jantar duzía lt:1$oooSeda Granité » 6$0:;00 Tricoline de algodão » 3$200 Guarnições pintadas PI chá uma 33$000Lingerie cI bolas, art. bom » 8$500 Zefir superior »2$500 » PI jantar 140X140 18$000

Seda Petít-pols, art. bom » 10$000 Fustão pelueía, art. bom » 4$500 » PI jantar 140X140 »20$000
Seda e lã, largo 0,90 » 18$000 Merinó preto, Isrg. 080 » 4$800 » PI jantar 14ox180 » '24$000
Gabardine de seda » l( $500 Crepe preto de algodão • 4$50u • PI jantar 140x230 e 1 dz. de guard.]II 32$000
Seda-gívré, art. pesado l) 11$000 Brim infantil »2$800 » Xadrez escuro PI chá » 24$000
Ss'di frizotine C[ lã » 13$000 Cubano • 2$�00 Tapete de veludo PI quarto ]II 2.,1$000
Lingerie estampado, a r]; lavavel 8$000 Tecido PI o.d chão, largo 1,40 » 5$000 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um il3$ooo
Linger.le liso, art. bom ,. 8$000 Tecido p[ colcbão, larg. 0,8J » 3$500 .\fALHAS, ARMARINHOS E ARTIGO PARA HOMENS:
Frizotine super-ior » 8$500 'I'e cido PI culchão » 2$500 Sobretudo, todo forrado a seda um 150$000
Lumiér em todas as côres, Iarg. 0,90 � 12$000 Tecido co rdoné PI cué ca » :1$"00 Sombrinha de trlcol. CI cabo comprido uma 22$000
Seda PI camisa, art. bom ]II 10$000 Tecido PI cortina, larg t 30 • 8$000 Idem de tric. cI cabo comprido PI mocinha »

.

16$000
Seda graníté CI lã » 9$500 Tecido PI cortina, largo 080 • 7$500 Sombrinha de seda e linho art. resistente 25$000
Se-da branca natural PI camisa, larg, 0.95 » 16$,)00 T'oarhas lisas PI rosto uma 2$000 Culetínho de malha PI rap�z um 5$000
Fustão de seda ,. 10$000 Toalhas pr rosto de 3$,4$, e �$ lOO Casaquinho de malha PI menina »7$000
Tafetá xadrez • 8$000 Toalhas Alagoanas rI banho, uma 12$000 Casaco de malha PI senhora J) 12$000
Tafetá moiré, art. fino » 12$ iOO Toalhas Atagoauas PI banho, tam. grande »18$000 Pulover art. bom PI rapaz ]II 14$000

ARTIGOS DIVERSOS TOl:llbas brancas lisas PI banho uma 7$000 Pulover cj Ieíxo e manga PI homem »25$000
Lã fina PI vestido mt. 18$000 Filó PI mosquiteiro, larg. 4,50 mt 18$000 Pulover CI feixo e manga PI bomem ]II 20$uoo
Cachã cI pelúcia (Re clam e) » 2$8 io Casemlras PI ternos, lindos desenbos corte 90$000 Coletes de malha cl manga » 20$000
Cachá xadrez, typo de lã .,. 5$ lOO MESA E QUARTO Blusas de malha PI senhora uma 20$000
Pelucía lisa art. bom D 2$500 Atoalhado branco e de cores, Iarg. 1,40. mt. 5$500 Blusas de malha PI senhora » 15$000
Ca chá cI flanela, art. supe r io r ,. 4$500 Cretune de cor, largura 2 metros » 9$000 Pulover listado PI bomem um 12$000
Pelucla PI kímoue. art bom ]II 4$000 Cretone de cor, lar gura 1,40. » 6$500 Pulover sem manga PI homem »15$000
Pelucía PI pyja rna • 3$200 Cretone branco typo linbo, largura 2,20 » 8$50(, Puloverslnho PI rapaz » 12$000
Linbo e seda xadrez PI saia ,. 14$ '00 Cr ero ne branco ty po Iiobo, largura 2 metros» 8$000 Pulover de pura lã PI bom em, de 50$, 35$ e 45$000
Cachá xadrez, superior ]II 5$:100! (retone branco iypO linhn, largura 1,40 l) 6$000 Capas felpudas PI criança uma t '5$000
Fustão estampado » 4$500 Cretone Royal, largura 2.20 » 12$000 Capas lisas PI criança � 10$000
Línho estampado, art. superior » 3$800 Cretone Royal, largura 2 metros D t ) $000 Pasta Kolinos » 3$300
Linho estampado, art. fino » 5$500 Cretone de linho branco, largura 2.20 18$000 Sabonete Lifebuoy um 1$500
Linho 0I bola » 2$500 Oubertor es meia lã PI casal um 52$000 Leite de Colonia vidro 5$800
Línotn estampado • 3$000 Cobertores Paulista PI casal » 27$000 Blusas SWiDg uma 10$000
Ltnorn liso » 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro 24$000 Malas PI viagens de 22$, 26$ e 30$000
Luizine typo Ingleaa » 2$000 Cobertores xadrez PI casal l) 19$500 Pasta de couro PI colegiaes de 12$ e 15$000
Cbitão II 2$00() Cobertores; xadrez PI solteiro II 16$000 Maletas PI trabalho de 6$, 7$ e 8$000
Chitão granlté, larg 0,80 ) 4$500 Cobertores dezenha dos PI casal »20$500 Ligas de borracha uma 1$506
Crepon PI kirnono, lar g. 0,130 ]II 5$800 Cobertores dezeuhadcs PT solteiro » 17$000 Babadores de organdy bordado um 4$000
Chítão CI bonecos, art, bom » 4$000 Cobertores PI bebê de 7$ e 9$000 Cintos de vidro PI senhora l) 7$500
Opala lisa » 2$200 Colcba de veludo PI casal (só este mês) uma 27$000 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena 4$500
Opala larg 0,80 :!) 3$000 Co lcha de Iustão PI casal » 21$000 Porta-nickel de couro um 3$000
Opala typo Suissa » 3$8')0 Colcha de Iustão PI solteiro J) 16$000 Talco Ross

.

lata 2$900
Recebemus mais de 10.COO metros de retalhos oe pelúcia estampada, que estamos vendendo durante êste mês á titulo de reclame. Recebemos milhares de outros artigos,
que sómente com uma visita à NOSSA CASA, V. S. poderà certificl:l�.se do que afir�amos. O �0.v0 de Flcrlanõpolls encont��rá,. pois, na CASA D,<\URA, os a�tigos de que

necessita em seus lares e para uso pessoal, sempre com a mais absoluta garantia de durabilidade, Junto a uma convemencia de preços realmente apreclável.

Economize, cometendo na CASA DAURA, à rua Felipe Schmidt, 19

Um povo que está morrendo de pé rÕF-(f::Ã��:a7ismetal'
porque é orgulhoso de mais para viver de joelhos _,__ ECONÔMIC�_9

Proteção contra fogo e rouboruas, aguardando que os car- te shilings. Uma refeição das terra ofereceu ao govêrno gre
ros mortuárias os viessem apa-Imais inferiores custa de cinco I go. Êle e outros marinheiros
nhar. Homens, mulheres e cri- esterlinos para cima. A última gregos estão prosseguindo na

anças, famintos e desespera- I esperança dos atenienses está t luta pela liberdade de seu ar

das, cercavam os carros na nas casinhas organizadas pela gulhoso país.
esperança de obter alguma Cru� VeEmelh� Grega. Esta or-

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

migalha de alimentos". gamzaçao esta fazendo tudo
Ainda assim mesmo, acabru-I quanto. pó

de com os poucos
nhados sob o peso de tão terri- meios de que dispõe.
'vel miséria, os gregos mantêm O comandante Fara descre
intacto o seu orgulho inato, veu a constante hostilidade
disse-me o comandante. Vi al- entre os alemães e italianos,
gumas crianças, miseráveis e em Atenas. Quando os alemães

esqueléticas, que vagavam pe- entram num �est�urante ou

las ruas à procura de algum no Clube, os italianos levan

alimento, recusaram-no das tem-se e retiram-se. Num certo
mãos dos alemães. Alguns ofi .. restaurante os alemães obriga
ciais nazistas, apiedados de ram a banda de música a to

tanta miséria, ofereceram pão car uma canção popular gre
às míseras crianças. Estas ga que começa por estas pala
olharam-nos desafiadoramente, vras: "O louco Mussolini".
e seguiram o seu c�minl;to. . � comand�nte Fara desco-
A princípio, alemaes e ítalía- briu que muitas pessoas escu

nas procuraram obter a sim- tam, regularmente, as emisso

patia do povo grego, oferecen- ras britânicas, não obstante as

do-lhe alimentos. O povo de pesadas penalidades impostas
Atenas voltava-lhes as costas, �pelas autoridades. Na manhã
com despreso e ódio ao mesmo! seguinte, todas as riotícias
tempo. I • ; transmitidas pelo rádio britâ-
Agora, os alemães J estão n�co são conta?as �e bôca em

exercendo cínica e abertamen- boca. Alguns JornaIS clandes
te a exploração e a ruina do tinos circulam através do país,
país. Todos os alimentos que suas máquinas, constantemen- '1entram na cidade são mano- te, em movimento e seus re

brados pelos alemães, os quais datares em constante perigo Ios revendem a preços fantás- de morte.
ticos, no seu próprio mercado O comandante Fara acha-.se ,

negro. O pão custa quatro es- agora, na Inglaterra, em mIS- I

terlinos por duas libras. Um são especial de receber quatro I
ovo custa o equivalente a Sc;Jw novos ctestroyers q,ue a In�la. I

Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350

PIANO

Cofres encouraçados. Portas fortes
Caixas, Arquivos, Armários de aço, da

fábrica «Nascimento» S. Paulo
Representante para Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGEA

Londres, 7 (De Michael Fry,
da Reuters) - "Tive oportuni
dade de falar com um oficial
de Marinha da Grécia, fugido
recentemente de Atenas - a

cidade da fome e da miséria,
cujo povo está morrendo de
pé, por que é muito orgulhoso
para viver ajoelhado".
O comandante Antônio Fara

e outros cinco oficiais de Ma
rinha e dez oficiais do Exérci
to, fugiram da Grécia, num

pequeno bote-auxiliar furando
o bloqueio costeiro estabeleci
do pelas patrulhas alemãs e

italianas. Decorrido o primeiro
dia de viagem, o motor engui
çou. Por espaço de dois meses,
êsses quinze homens viajaram
de ilha para ilha, auxiliados e

alimentados pelas populações,
até que chegaram à Ilha de
Chipre. Dali um destroier os

levou à Alexandria.
"As condições em Atenas são

indescritiveis, disse-me o co

mandante Antônio Fara. De
outubro do ano passado a ja
neiro do corrente ano, qua
renta mil pella(i>as morreram
de fome, apel.ias, em Atenas.
O povo cái de fome nas ruas
- o que já constitue um es

petáculo c�mum - alguns
perdem os .sentidos, enquanto
outros morrem. Foram-me
mostradas fotografias particu
lares, de corpos emaniacos, fa
'�endo �rotesGªs pilhas �M

-."hWt*

Vende-se um piano, BORD,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior, 48.

Nova Delhi, 8' (Reuters) um comboio de balsas japone-
As fôrças britânicas continuam sas que navegavam pelo riu
resistindo na Birmânia, no va- Chidwin acima. As perdas dos
le do rio Chidwin. A posição amarelos foram quase totais.
das tropas imperiais permane ..

I
Por sua vez, as esquadrilhas

ce a mesma. Entrementes, for- de bombardeio norte-america
mações de aparelhos" Ble- nas atacaram com todo êxito o

nheim" atacaram com êxito aeródromo de Mingaladon nas
_________________________ proximidades de Rangoon, ho-

je cedo.
O comunicado que transmite

essa informação acrescenta
que o ataque foi levado a efei
to apesar da violência do fogo
das baterias anti-aéreas de
terra. Essas tinham como co
mandantes os tenentes Delmar
Rogers, Paul Long e Charles
Blankorn. Os efeitos dêsse
bombardeio, segundo frizam os

pilotos, foram colossais. As
chamas dos incêndios eram vi.
síveis a 70 milhas de distân.
cia.

U·
r, Bastam algumas destas

gotas em cada narina I
r- Acalmam a irritação, des
-

prendem a mucosidade,
VI t'II> AI reduzem a inflamação,

�" deixam V.S. respirar!

VAuTRO-NOL

A resistência britânica no vale
do rio Cbidwin

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rio, 8 ("Estado") - O mi- o novo texto legal e, conse- Rua Ireleno n.O 16 - Séde próprianístro da Fazenda, tendo sido quentemente, as alterações Registrado DO Ministério da Agricultura pelo Ce rtlficado
procurado pelos representantes nele introduzidas em relação n. 1 em 20 de Setemnrn de 1958.
da imprensa acreditados jun- ao regulamento anterior. Não Endereço telegráfico: BANCREPOLA
to ao seu gabinete, que dese- .haverá, portanto, prorrogação, Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãojavam ouvir a palavra autorí- entrando a lei em plena vi- FLORIANOPOLISzada de s. excia. acêrca de pos- gência na data fixada, ou seja, EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORESsível prorrogação do prazo de em 23 do corrente mês de 'O C bvigência da recente lei do selo, maio, São muito grandes as Emprestlmos·- escontos - O ranças
declarou-lhes o seguinte: - responsabilidades do govêrno, e ordens de pagamento.
"Efetivamente, tenho recebido premido pela necessidade de Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
telegramas de associações de' fazer face a despesas excepcio- I{epreseotante da Caixa Economlcs Federal para a v enn»

classe solicitando ao govêrno Inais. Estou certo da colabora- da," Apólices do Estado de Pernembuco, com sorteio
a prorrogação do prazo fixado 'ção patriótica das classes, e semestral, em M,·lio e Novembro.
para a nova lei de selo entrar dos contribuintes em geral no Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
em vigor. Não há, porém, motí- sentido de tudo envidar para de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
vos que justifiquem tal provi- a fiel observância dessa lei, Mantem carteira el<pecil1i pars

:

admlntsrraçáo de prédios,
dêncía, dado que o prazo mar- que regula, uma das fontes Recebe dinheiro em depósito pelas
cada na lei é suficiente para mais importantes da receita melhores taxas:
que os contribuintes conheçam pública". C/C à disposição (retirada livre) 2%

I C/C Limitada 5%
I C/C Ay so Prévio 6%

li lnspelo res e representanteS dss ;,cek{:o��';i,��:�rX!;:I'. '���Hbrt�:8i;e�cI�l�l�ii�: i:�1 to

Poderosa. Ccmpanhia de Capitalização, Construções ------ --_.

e Bancária, ou to« izada pelo Governo Federal, operando C AMP A N H A OA V 1 T O R I A
ha 5 anos, deseja nomear Inspetores e representantes Participe da CAMPANHA DA VITORIA, usando o mais
i dorrao s e capazes, em todo.s as cidades, vilas e distritos empolgante e lindo "V" alado. Joia fina e original de CRISTAL
,<lo interior do país. Ótima oportunidade para pessoas LUMINOSO com incrustação de PRATA DE LEI. BRILHA NO
de iniciativa. Ordenado de 300$000 à I :000$000 mensais e ESCURO. Envie hoje mesmo 20$000 para receber, pela VOLTA
corrríssõe-s vantajosas. Esc+ever urgente para "CIA DO CORREIO AEREO. registrado, o seu" V". Oferta especial

, NACIONAL" - CAIXA POf;r",'AL, 9SS � SÃO PAULO. durante a Campanha. Agência Anglo Brasileira de Vendas
3 Y. -2 -- Largo de Miseric6rdia, 23 � São Paulo, 6v .• 4

Cruzada Nacional de Educação
. de Santa Catarina
I! lillstalac�o da Escola "Dr. Bnleão Viana"

I

Como bem merecida homena-I Viana que descerrasse o retrato
gem ao mui prestante cidadão, de seu progenitor, que ia ser

que foi o Dr. Antônio Vicente inaugurado, o que foi feito sob
Bulcão Viana, o saudoso médico, prolongada salva de palmas.

I

que tão assignalados serviços O Dr. Oswaldo, tomando a

prestou à terra catarinense, a palavra, agradeceu, em seu no

Diretoria Regional da CNE inau- me, e em nome da família Bul
gurou a 19 de Abril p.p., em cão Viana, aquela homenagem
comemoração do natalício do que a CN E prestava ao seu

Chefe da Nação, na vila de Ca- saudoso chefe, focalizando al
choeira, a Escola "Dr. Bulcão guris aspectos de sua individua
Viana". Iidade, e terminou por exprimir
Creada no ano findo e subven-

o seu grande apreço pela obra

cionada pela Prefeitura Muni- constructora que a CNE tem
realizado na terra catarinense,cipal de Florianópolis, só agora e, naquele momento, na vilapoude a mesma ser inaugurada de Cachoeira, onde seu

saudo-Ipera?te avu!dtada concorrenl ciad.de so genitor deixára traços vivos
pessoas resl entes naque e IS- d

. .

d 'trit t d id t
e estima e apreço no seio a

fi o, en o compareci o ao a o l-
o Dr. Osvaldo Bulcão Viana I popu açao.

.

ilustre advogado do nosso fôro', I A ;�ofesso� Beatn�d de. Sou-
e digno filho d b it

sa r itto, ice-presi ente da
o enemen o

I· CNE,
com a palavra, declarou

patrono. que aquela solenidade era o
A solenidade realizou-se na cumprimento de uma dívida

séde da Escola Pública Mixta
I
contrahida pela Cruzada, minu

lo�al, e foi presidida pelo Dr, I tos depois do desenlace de u

Eliezer dos Sanctos Saraiva, ma vida tão prestativa, quando
Presidente da Diretoria Regional, recebia a triste nova em uma

que depois de enaltecer a per- de suas sessões, e resolvêra que
sonalidade do Dr. Bulcão Viana, a primeira Escola a ser creada
sua vida cheia de serviços, não tivesse o nome do eminente ci
só como médico, mas também dadão, pelo que se regozijava
como cidadão devotado à causa em ser isso agora uma realida
pública, deu por instalada a de.
nova Escola, empossando como A expressiva solenidade ter
professor da mesma o Sr. Sergio minou com o híno nacional,
Torquato Pereira. A seguir, pe-l que foi entoado pelos alunos e

diu ao Dr. Osvaldo Bulcão demais pessôas presentes.

/I'

Crédito Mútuo Predial
----_- ----- -

Proprietcirios: J. Moreira & (ia.
ABRIL

Foi entregue aos prcs .míst l Maria Adélia de
Souza, residr r e em 'I'Ijucas,

possuidora dli caderr ·t� D. 12058 o prêmio
que lhes coube em me- ·gdl)rí1l.8, DO valor de rs.

6:253$000
contemplada DO sorteio de 18 de Abril de 1942.

I
..

I";
I·
r ,

I
I

18 DE: ��AIO
um r1rUlidável sort« i I r e ahza rá 8 Crédito Mú
tuo Predial, no dh 4 de M.AIO (2afeira),

com prêmio« !IO valor de

6:2·50$000Não vacile adquira jfi. a I' U \ cad erneta -na se Je da
Crédito Mútuo Prv:' I �.l] à rua Visconde

de Ouro P. €lto n° 13.

Mais

(on�u!ta médica gratis !

Contribuição apenas 1$00
Não v�d�e, adquira já a sua caderneta

na (rédito MíatfJO Predial, ii rua
Vis(@nde de ouro Preto, 13

�.,m...a.���mDw=.� mam. "

aplicação da lei do seloA

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

ESTRElOU VITORIOSA
a divisão chegada da Sibéria
Moscou, 8 (A. P.) - Anun- gramas dão conta de rudes gol

eia-se que a primeira "divisão pes vibrados nas frentes na

de primavera" russa, trazida roéste e central, em combates
da Sibéria e lançada à luta, locais, e da repulsa de contra
conseguiu sua primeira vitória ataques alemães na Ucrânia.
sôbre os alemães e capturou Em geral, porém, as ações
um importante vale, em setor de grande envergadura foram
não especificado da frente. prejudicadas em virtude das
A Divisão de Primavera ata- inundações da primavera.

cou as forças nazistas que se Na frente de Kalinin, as tro
mantinham em ambas as mar- I pas soviéticas ocuparam cin
gens do rio e, no segundo dia co localidades num só dia, ape
de sua ofensiva, expulsou os I sar da obstinada oposição ale
alemães da suas posições nu- imã.
ma das margens e capturou, Na frente de Bryansk, os
uma aldeia, a despeito da po- I guerrilheiros mataram 400 ho
derasa resistência do ínímígo.]mens em ataques contra di-
Não foi dada a localização I visões húngaras e capturaram

dessa vitória, mas outros tele- cinco tanques.
----------------------------

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Límítodo

Banco de Crédito Popular e Agi kole
de Santa Catarina

Querer dormir e nõo poder!
Só quem já experimentou esse

tormento pode avaliar quanta
ele nos aflige e abate, moral
e fisicamente
É uma felicidade ter à mão
um tubo de ADALlNA de Soyer.
Um ou dois comprimidos, atuo

ando suavemente sobre o siso
tema nervoso, põem termo à

insonio. E consegue-se dormir

tranquilamente e ter um desper
tar colmo e natural. ADALlNA
não prejudica orgõo olgum.

1r;�;7���;-BIAguardem sensacionais novidades I
em mercadorias de alta classe

I A preços ao alcance de todos I
I

na

.•
A M�:::::...J

Agradecimentoo abaixo assinado vem, publi
camente, agradecer ao sr. dr.
Adolfo Konder, pelo grande e

humanitário amparo, que de co

ração lhe prestou, no Rio de
Janeiro, procurando-lhe um Hos
pital onde se pudesse tratar,
visitando-o quase diariamente e

'socorrendo-o de sua própria bolsa.
durante sua permanência naquela
capital. Agradece, também, sin
ceramente, ao sr. dr. Aderbal
Ramos da Silva, a bondade. que
teve, de lhe adquirir as passa
gens de ida e volta,

A êsses dois generosos cata
rinenses, sua eterna gratidão.
Fpolis. 9-5-1942.

JOSE' OLIVEIRA
2 v.-l

A OBRA MUSSOLINICA O-Mucus da
Asma Dissol
vido em Um Dia

o Volkische Beobachter.jor
nal berlinense, fez comentá
rios, segundo se noticia de Es
tocolmo, sôbre a atuação das
divisões italianas que. se en

contram, entre outras fôrças
ornamentais, na frente de ba
talha da Rússia.
De acôrdo com a fonte de

onde vem a notícia, os comen
tários não são favoráveis. Ao
contrário, o órgão nazista se
refere em tom pejorativo às
tropas que Mussolini mandou
para o léste, concluindo por
perguntar o que é feito do
exército italiano.
Foi a isto que o Duce redu

ziu o prestígio da sua terra.
Com muito tirocínio da oposi
ção e do ostracismo decorrente
da sua própria condição, êle
soube nos primeiros momentos
tirar proveito do cáos a que a

Itália fôra levada pela fraque
za de alguns dos seus homens
públicos. Atacou certos proble-

mas até então descurados, criou
ambiente e depois foi-lhe fá
cil dominar a nação pelo ter
ror, fazendo-a pelo terror ca
lar toda espécie de protesto
contra os desmandos que, já os ataques desesperadores e violentos da

senhor da Situ
-

omeçou a asma envenenam o organismo, minam a
açao, C energia, arruínam a saúde e debilitam o co-

praticar. I ração. Em 3 minutos, Me n d a c o, receita de
. , . um famoso médico, começa a circular no

Habituado aos con1IClOS de sangue, dominando rapidamente os ataques.
b I c: Desde o p ri me i r o dia começa a desapa-rua, sou e exp orar as massa� recer a diliculdade em respirar e volta o

impressionáveis levantando a sono reparador, Não é preciso continuar
• '... usando drogas, cigarros ou injeções. Tudo

bandeira de falsas reivindica- o que se faz necessário é tomar 2 tabletes

ções para levar por diante de Menda.co às releições e ficará comple-
, tamente lívre da asma. A açao é muito

uma política de provocação que rápida, mesmo que se trate de casos rebelo
A ,. ues e antigos. Mandaco tem tido tanto êxito

lhe desse vantagens fáceis ao que se oferece com a garantia de dar ao

simples anunciado dos seus ar- paciente respiração livre e lácil em 24 110'
'" ras e de acabar completamente com a asma

reganhos de belicosidade ...ora- emB dias, Oll devolução do dinheiro, ao ser
, . restituldo o pacote vazio. Peça Mandaco em
tona. O rumo que se traçou qualquer farmácia. Nossa garantia o protege.
não tinha a guerra por. fim, M e'nda ft o Acaba com

mas a ameaça como mero. E, ... a a.ma,

quando sentiu o engano fatal
a todos os papões, havia por
demais comprometido o país,
sem consulta às suas fôrças vi
vas e pensantes, porque se

julgava, êle só, a vontade e o

pcnaamento da Itália inteira.
Assim, se quís iludir o mun

do em arroubos de prosópia, o

ditador de Roma apenas enga
nou os seus aliados,
Uma Itália livre, que deci

difSP. dos seus destinos, que
escolhesse o seu papél na vida
atribulada do mundo de que é
parte, não dividiria a sua sor

te com a Alemanha, pelos
mesmos motivos por que não
a quís dividir em 1914. E essa

Itália sem ânimo, criação má
xima do gênio de Mussolini, é
a que está hoje na rua da amar
gura, por se apresentar tão di
ferente da que foi a de Vitto
rio-Veneto.Esta diz-se que ain
da está viva, ansiando por vol
tar ao que era.

("Correio da lllanllã")

GRATIS , ,• •

Quer receber ótima supresa ?
que o fará feliz e lhe será de
grande utilidade? Escreva para
Brandão-Caixa Postal n' 2801.
Rio de Janeiro, (Selo para res

posta), 10vs-9

GRIPP
� grippe segue frequentemente os
.nsfríados. Corte estes prornpta
mente, friccionando o peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vick
VapoRub. Descongestiona o peito,facilita a respiração, acalma a tosse,

traz prompto allivio.

Bouítos, bons e baratos,
Primeiros entre 08 primeiros,
São os doces prepuados,"
Co'o bom Fermento Medeiro.q
SINDICATO DOS TRABALHA.
DORES NO C011'lÉRCIO AR
l\'IAZENADOR DE FLORIA-

NóPOLIS
IMPOSTO SINDICAL

De ordem da Diretoria, levo ao

conhecimento dos srs. empregado
res e empregados que êste Sindi
cato efetuará, durante o corrente
mês, até o dia 31, a cobrança do
Imposto Sindical correspondente
ao ano de 1942, de acôrdo com o

decreto n. 1.402, de 5 de julho de
1939.
Florianópolis, 4 de maio de 1942,
Frederico Manoel da Silva FO.

10 tesoureiroTAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Sindicato dos EmpregadOS no Comércio
de Florianópolis

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCACio

De ordem do Sr. Presidente e de conformidade com
o § 1.0 do artigo 22 dos nossos Estatutos, ficam os senho
res associados convocados para a Assembléia Geral Ordi
nária, no dia 9 do mês corrente (sábado), às 20 horas, em
nossa séde, à rua Conselheiro Mafra, n. 35. sobrado, afim
de se eleger a nova Diretoria e Conselho Fiscal para o

biênio 1942/1944.
Qualquer associado poderá fazer registro de co.ndí

datos por meio de chapas entregues à Secreta:'\a ocorn

panhado de requerimento assinado pelo s6,1:.,0 que a

encabeçar, satisfeitas as disposições dos artigoOs 16 e 11
dos Estatutos.

Serão suspensos os direitos dos associados que tive
rem faltado a três reuniões de assembléias sen� causa

justificada, na forma da letra "a" do § ].0 do artigo 12
dos Estatutos.

Florían6polis, 2 de Maio de 1942.
FRANCISCO ALTH;OFF. Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/50Mil metros de rerathos em pelúcia, sedas, tobrelco, voil, opala, casimiras
�

e �hitas. Está saldando a CASA ORIENTAL·
'lnegualavel LIquidação de Sedas .. Não perca ocasião, vá correndo à CASA ORIENTAL e

'\\� aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:
SEDAS Casacos feitos para senhoras 80$000 Colchas de sêda com bico para Rouge Royal Brtar

Seda Laqué lisa e listada mt. 5$800 Finíssimos sobretudos para homens, casal 49$000 Batom Michel, Zande e Tangee
� Laqué, lavrada, mt. 7$500 todos Iorradus de seda 150$000 Colchas de pura sêda com franja Batom Colgate
• Façonné mt. 3$800 Cobertores bêbê, artigo superior 7$000 para casal 70$000 Pó de Arroz Adoração
» Granité, mt. 6$!)00 Cobertores xadrez para solteiro 14$500 Etamine para bordar, metro 6$800 PÓ de Arroz Royal Bríar e Gally
• Crepe domano mt. 7$500 Cobertores xadrez para casal 17$500 Filó Mosquiteiro Larg. 3.50 mt. 15$000 Pó de Arroz Coty
» Givré superior mt, 10$500 Cobert?res xadrez, 'superior para· TECIDOS

Pó de Arroz Colgate
» Frisotine mt. 10$500 solteiro 19$!ioo Pasta Colgate
, FrÍl!!Otine diagonal (nov.) mt. 12$000 Cobertores xadrez, superior para Organdy liso, metro 4$500 Oleo Oyrce e Realce
, Ajour' de 6$000 e 7$000 casal 25$000 Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 3$500 Laminas Gillete Azul, dezena
» Fustão mt. 8$000 Cobertores para casal, da melhor qua- Voil_suisso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS
• Tafetá Escoceza. de 7$5QO e 9$000 lldade, com duas estamparias 48$000 Fustão estampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascidos,
» Tafetá lisa. de 7$500 e 8$50" Cobertores Argeniinos, especial ar- Cambraía, estampados modernos, de Capas felpudas para recem-nascidos
It Tafetá lisa, naturat, de 9$500 e 12$000 tigo, para C !:I sal 44$000 4$500, 5$500 e (';$000 Faixas mercerisadas, metro
It Tafetá Moiré mt. 12$000 Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos, metro 3$500 Véos de mó de sêda

.

para noivas
It Listada para Camisas mt. 8$800 Coberteres de bôa qualidade com Filó, metro 4$uoo Grinaldas para noivas
» Listada para Vestidos mt. 9$500 belos desenhos para casal 36$000 Qpala lisa, de 2$000 e 2$500 Casaquinhos de malha para bebês
» Estampada de 7$500 e 9$500 Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa assetínada, largo 80 mt. B$ooo Blusas Olímpícas para moças
• Estampada em bellisslmos des. 12$000 CAM A, M ESA e QUARTO Tric�line .ltstada, metro 3$000 Babadores
» estampada netural (novidade) mt. 18$000 Pano para colchão mt. 1 $900 ZephIr., me.tro .,

2$000 Jogos de batizados a começar de
» Lumler e Lavrada, largo &0 mt. 10$000 Puno enfestado para colchão, mt. 4$800 TrIcohn.e l!s�ad.a para prjamas, mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz
» Lumiêre Lisa, largo 80 mt. 10$000 Granité, de linho, larg. 1,60 mt. 9$500 Cambraia flOlss.lma, largo 80 mt. 5$000 Jogos de couro para homens
» Lumiere Lisa, le rg. gO (artigo já Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para coruna, largo �O 4$500 Suspensorios de couro para rapaz
bastante conhecido em nossa Cretone meio linho branco, larg. 1,40 5$500 Pano rendado para cortina, largo Suspensorios de couro para homens
casa) mt. 12$000 Cretone meio linho branco, larg. 2,00 8$000 1,40, metro. 4$500 Suspensorlos para meninos

, Veludo Chifon Reclame mt. 52$000 Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 8$500 PaI?o R1endado superror para cor- suspensortos de seda para homens
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretune meio linho em cores, larg . 1,4C 6$400 tína, iarg. 1,40 metro 6$500 Ligas de Borracha para senhoras
» Parou (Pechincha) mt. 15$000 Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$80U PuI?o rendado em cores para cor- Grampínhos, caixa de 12 duzías
E mais uma grande quantidade Morim peça de lO mt. 18$000 una, largo 1;40, metro 7$500 Fita metrica
de retalhos a preços baratissimos Cambraia mercerizada enfestada, Pano para copa, metro 2$500 Porta escova. de dois lugares

ARTIGOS DE INVERNO ����ha�eA��mjaasrcdaadsas' para mesa,
27$000 ���\�� �::�:r�S;r�o l��, �::r� mt. :���� g::�:: �:i�i���laar;a�o���semFustão Pelucia em todas aS cores mt. 3$500 1.50 x 1,40 25$000 Tricoline lisa, m etro 4$800 Camisa de manga comprida para

pelucla lisa, mt. 2$300 Toalhas Higienicas dz 7$500 Brins a começar de 2$000 . homem
Cachá, 2$500, 3$500, e 4$000 Toalhas de rosto,' de

.

1 $4, ! $8, Brim azul marinho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homens
Pelucia estampada para Quimono, 2$\ e 3$ 4$500 PERFUMARIAS Camisas Socega Leão, para meninos
cores firmes mt, 4$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 8$500 Leite de Colonla 5$800 Camisas para homens. a começar de

Casimiras Angorá para vestidos e Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar de
Costumes, mt. 15$000 Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens a

Casimiras Xadrez, para Vestidos e Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Arístoiíno 3$300 começar de 39$000
Costumes, mt. 17$000 firmes

.

32$000 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200 Ternos de Brim para homens a

Casimiras lisas, para Vestidos e Cos Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gsssy e Euc alol 2$500 começar de
tumes, mt. 15$000 Colchas fustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para colegiaes a

Casimiras para Casacos, a começar 15$000 Colchas mercertzadas para casal 22$000 í Talco Malva 2$900 e 4$000 começar de
Casaquinhos de malha para crtauças Colchas de veludo para casal 27$000 I Talco Ruas 2$900 e 4$000 Camisas de fisica para meninos
de 5$500 e 6$500 Colchas meio linho para casal 28$000 i Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, cx. de 12 duz,

Terninhos de malha para crianças 13$000 Colcbaa meio linho para sclteíro 19$500 Sabonetes Le ver, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Casaquinhos de malha para Moças 12$000 Colchas brancas, para solteiro 12$000 líve t:l Gessy 1$5: o Sombrinhas modernas em gorgu-
Casaquinhos listados para Moças 15$oúo Colchas Iustã I para solteiro ) 2$000 Sabonete Palmolive, Realce, Col- rão chamalote
Casaquinhos Bordados para Moças 17$000 Colchas Iustão mercerisadas para gare, Godiva e Cheramy 1$000 Escova para roupas
Pullowers para homens, a começar de 10$000 solteír o 15$000 Rouge Adoração 2$000 Boinas de pura lã
pullowers de lã, para homens 22$000 Colchas brancas para casal 16$000 Rouge Realce, com pluma 1$700 Carapuças para chapéos

E milhares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
Prefira a OASA OR .1EN 'TAL e o lucro será vosso:

Vendas só a dinheiro.. Rua Conselheiro Mafra, 15 Florianópolis
------------.--------

,

.'

o POVO já não confia na vitória I
Soldados in'válidos, vindos da frente russa, enchem as ruas de Berlim

petáculo de suas mutilações. Mui- çados e outros desconhecedores ab
tos deles sem nariz, muitos sem solutos das artes da guerra. As
orelhas, outros pernetas, muitos escolas e universidades quase que
sem um pé, devido na maior parte'j

se acham desertas porque os estu
ao que se sabe, ao rigor do inver- dantes transformaram-se em sol
no nas "steppes" russas, que os dados.
congelou, sendo por fim seus do- As comunicações ferroviárias tam
nos forçados a deixá-los amputar bém representam um problema pa
para salvarem a vida. ra os alemães. Basta dizer-se que
Revelou ainda o informante que a viagem de Berlim a Istambul con

as grandes perdas alemãs nas fren- sumiu, para os viajantes a que nos

tes de batalha têm sido provocadas estamos referindo, 15 dias com um

principalmente pelo processo usado sem número de paradas.Esse mesmo
pelo govêrno do Reich de chamar sistema irr-egular nas viagens

per-,pa,ra as fileiras até anciãos e jovens dura em toda a parte suleste da Eu
de idade quase tenra, uns já can- ropa sujeita aos alemães.

o ESTÔMACO
SUPORTA MAL
A ANSIEDADE r

.��
Os nervos exacerbados por dose de pó ou alguns tabletes

Preocupações constantes agem de Magnésia Bisurada. Três
minutos depois a digestão

em primeiro lugar sôbre o
far.se.á normalmente e a hiper-

estômago que se desarranja. acidez, causa da maior parte
Logo aos primeiros sintomas dêstes incómodos, proveniente
duma má digestão, dores, dum sistema nervoso enfra-
ardências flatulência, azia" quecido, estará instantanea-

acidez, tome uma pequena mente neutralizada.
- ,l

DICESTAO ASSECURADA

MAGHESIA<omBISURADA
bm pó e em tabiet. s em todas as pharmacias

pUDIM MEDEIROS, a so

bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
õos apreciam.

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

12 mezes de 8RtudoE'. MeusaHóade mínimll. PrecÍllo de 8gentes e re·

presentantes em tod!is as cidades Escreva à Caix!i Pustal, 3717 -S.Pau)o.

Mde.

4$000
3$000
3$800
2$000
3$300
5$800
3$500
3$000
1$200
9$000

10$000
13$500
2$000

14$JOO
5$000
4$000
6$000
2$000
15$000
9$000
10$000
6$000
7$000
2$500
10$000
2$006
4$500
2$500
2$000
2$800
3$400

4$500
5$000
4$000
9$000
4$500

44$000

10$000
2$500
7$000
35$000

25$000
5$000
8$000
7$000

Farmácia ((Esperança» Ido
Farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Hom(opatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcks),
FONE 1.642

Istambul, 8 (Frank O'Brien, da

I
de �ltos postos. Esses ofic�ais acha.l!l

Associated Press) -- Homens de meros e modos de desviar provi
negócios dos países neutros, que' sões do exercito e as vendem a

acabam de chegar à Turquia e quem melhor possa pagá-las.
que passaram o inverno na Ale- As rações de vestuário, disse o

manha, contam coisas horríveis informa-nte, embora legalmente e

quan to ao desânimo e corrupção xistentes, são "realmente inexis
que lavram no exército nazista. Du- tentes" porque ninguern acha rou

rante cinco meses, êsses observa- pa para comprar.
dores estiveram em Berlim, e, se- Disse ainda o declarante que
gundo declaram viram que o mo- as ruas da grande capital ale
ral alemão está completamente má, outrora animadissimas, ofere
abatido" e constataram que "a es- cem um aspecto lamentavel. Sol

perança da vitória já ,d�finitiva,- dados vindos d� .frente russa, com

mente se esvaiu do espInto dos pletamente ll1vahdos, enc�lem as

nazistas". ruas, apresentando o hornvel es-

Um dos informantes disse que
quando chegára à Alemanha em

dezembro encontrára todos ali
cheios de esperanças, mais que is·
to, da convicção de que tudo aca,

baria bem para a Alemanha, que a

vitória era coisa certa. Só se fala
va nisso, só se dizia, nas ruas e

nas reuniões íntimas, que os ale
lllães estavam ganhando em toda

-3. linha ... Quando, no entanto, saí
ra da Alemanha, no mês passado,
tudo isso havia desaparecido, e ao

invés das conversações sôbre a vi
tória e sôbre o futuro risonho, o

que se notava era a tristeza ambi
ente. Referiu-se ainda, o observador
ao rigor do inverno sofrido pelos
alemães, especialmente pelos exér
citos que lutam na Rússia, dizen
do que isso fôra uma das causas
da decadência do moral dos filhos
do Reich.

.

As condições de suprimentos pio
ram dia a dia na, Alemanha, au

mentando a pressão que as derro
tas, embora não oficialmente con

fessadas, causa em todos os espíri
tos. De qualquer maneira, por�m,alguma coisa. transpira e o públIco
alemão, não acostumado a fracas
S?S, desde as primeiras Objl!-rgató!'las de Hitler se mostra senamen-
te preocupadd. A entrada dos Es
tados-Unidos na guerra. veiu tam

b�nl abalar profundamente o espí
!'lto alemão, muito embora essa de
pressão -- acrescenta o observador
- logo tivesse melhor�jo com
o noticiário, retumbado .�/urbi ei
orbe", das vitórias japoilesas.

O observador revela. ainda um
•

aspecto altamente significativo da
situação. Disse que à proporção, queas rações de gêneros lalimentIClOs
se vão tornando menores devido à
e�cassez dêsses gêneros, a corrup
Çao se manifesta nas fileiras . do
eXército, até mesmo �ntre oficiais

(18rno
Galletti

G. IDr. .............' .... ..._

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para. '!ualquer i.ndustria ou finalidade,
em.condlçoes vantaJosas.

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachue1o, 44 -- A
RIO DE JANEIRO

ADVOGADO
Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). -- Fone 1.,.68.

Aviadores ingleses
internados na Suécia

WAVELLRENDE TRIBUTO
à valentia dos norte-americanos

Londres, 8 (Reuters) - Se- Nova Delhi, 7 (R.) - No de- canas na índia, são velhos ca.-

gundo informações da agência correr de um discurso pronun- maradas de armas nesta !luer-

telegráfica norueguesa, "nove ciado por motivo do "dia do ra.
I:>

aviadores britânicos perten- exército norte-americano", o O general Wavell acrescen
centes à tripulação dos aviões general Wavell rendeu tributo tau: "Regosijo-me particular
de bombardeio que foram obri- à valentia das forças dos Es- I mente pela oportunidade de
gados a aterrissar por ocasião tados Unidos no Oriente.

.

render tributo ao esplêndido
do ataque à Trondheim, conse- "A presença das forças aé- trabalho realizado e à valentia
guiram alcançar a fronteira reas norte-americanas na ín- demonstrada nas mais difíceis
sueca, completamente esgota- ?ia rep;esenta para nós e p�ra condições pela força aérea dos
dos, após uma fuga de quatro este paIS a prova da determma Estados Unidos sob o coman

dias, durante os quais tiveram ção do povo norte-americano do do general Brereton. Suas
que burlar as patrulhas ger- para pôr-se ao lado dêste e de façanhas conquistaram nossa

CASA MISCELANEA, distri- mânicas que são perfeitamente outros POV?s. �liados, onde admiração. Fiquei particular
ouidora dos Rádios R.C.A. Vi- equipadas, especialmente em quer qu� o mlI�ll�? se encon- mente bem impressionado com

clor, Vávulas e Discos. _ Rua "skis". Os aviadores britânicos tre e ?�]a �OSsI�IlIda�e de ob- a a�uação de um regimento de

Traiano. 12 foram imediatamente interna- ter o eXIto fmal - dIsse o ge- artilharia do Texas, o qual pu-
.... ..

dos pelas autoridades suecas". neral Wavell. de ver em Java. Participo ple-
_________IlI-_IIii!!!l!i$I&!Il!!.�·. .. Depois de louvar a eficácia namente da satisfação mostril-

Vende-se ou aluga-se da força aérea norte-amerlca- da pelo general Brereton por
A casa sita à rua Frei Ca- na e dar-lhe as boas vindas na servimos juntos, na índia. Tra
neca n.O 70. TrMar no Ban- índia, o general referiu-se ao balharemos, juntos, de todo o
co de Crédito Popular e fato de que êle e o brigadei.ro- coração, afim de atingirmos a
Agrícola de Sta. Catarina. general Brereton, comandante- finalidade comum: uma rápi..
Rua Trajano I 16. V-17 chefe das forças norte-am�ri- da e completa vitória.

__�m iii
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o atrito na partida provoca mais de 3/4 do desgaste
Nestes últimos 10 anos, a potência dos motores foi aumentada de 25% e sua

velocidade 80%. Por isso os motores de hoje precisam de óleos que corres

pondam a essa evolução de velocidade e potência. Se o óleo demora a cor

rer - no momento em que o carro é posto em movimento - as suas peças
vitais trabalham praticamente a sêco, Há, então, nesses primeiros minutos,
o perigo de mutilação do seu carro devido ao atrito de metal contra metal
que é a causa de 75% do desgaste do motor.

Êste novo óleo reduz o desgaste e dura muito mais
O Novo e Robusto Atlantic Motor Oil atende perfeitamente as exigências dos

possantes motores modernos. No momento exato que o Sr. pisa o acelerador,
o Novo Atlantic Motor Oil lubrifica tôdas as peças vitais do motor. O Novo
Atlantic Motor Oil foi provado mais resistente na Prova de Flórida, EE. DU.,
onde 9 carros de série percorreram 1.600.000 Kms. E demonstraram, assim, que
o Novo e Robusto Atlantic Motor Oil reduz o desgaste nos pistões e cilindros e

impede a abertura excessiva dos aneis. Dê ao seu carro o benefício dessas expe
riências, usando o Novo Atlantic Motor Oil durante 3 meses para usá-lo sempre.

tic_motor oilGA70LlNA E LUBRIFICAÇÃO

• •

Divirta-se frequentando o
-

Parque-Teatro DIVERSOES SAt�M
I Estréia hoje, no Estreit�,_/_

Fez ontem o sr. Otávio de Viajantes:
Oliveira, diretor do Tesouro do De sua viagem a S. Paulo e
Estado e tigura mui conceitua- Rio, regressou o sr. Osvaldo
da em nossa sociedade, por seus Machado, alto funcionário da
dotes de coração e de espírito. Prefeitura Municipal.

- Ocorreu ontem o dia na- Clubes:
talício do �r.,�atrocínio Ouri- O "Lopes Vieira S. C.", dos
ques, �r?pnetan� �o afreguesa -

Coqueiros, realiza amanhã uma
do cafe Bom Dia . I «domingueira», das 18 às 24

horas.

O sr. cel. Aristiliano Ramos;
o jovem Frederico Carlos

José de Sousa;
- a prendada senhorita Hie

da Orofino, filha do sr. Luiz
Orotino;

- a exma. sra , d. Maria Sohn

IFerreira;
- a galante menina Suelí, fi- Ilha do sr. Amir S. Brito;
- a prendada senhorita Aze

nir Cardoso, aplicada aluna do '---......-----------

Ed
-

tilh d
5 v. alto - 2

Instituto de ucaçao e I a o

sr.. Numas Cardoso, hábil mo

torista;
- a data de hoje assinala a

passagem do primeiro aniversá
rio do galante menino José U
rubatan filho do sr. Munick
Afonso, conhecido desportista.

- o nosso estimado conter
râneo sr. Euclides Fernandes,

Vida Social
amversãrtos s

Fazem anos hoje:

As mulheres trabalhando nos
estaleiros britânicos

interessante que
a guerra ...

Culhan (Oxfordshire), 9 (Uni
Londres, 9 (Reuters) - Es-

.

ted) - Os habitantes desta aldeia,
tão sendo empregadas mulhe- esquecendo momentaneamente a

, .

d
. guerra, dedicam a atenção a' um

res, em numero ca a vez maior, acontecimento local "mais interes-
nos estaleiros britânicos. O sante". Espera-se nada menos que
número de funcionárias, nes- o nascimento de cinco gêmeos, se

tes últimos 12 meses, subiu não falharem os estudos realizados

Para mais do triplo da cifra e as radiografias feitas pelos médi
cos de Oxford. A fecunda mãe em

anterior, segundo revelou o perspectiva é Emily Woodley, de 28
ministro do Trabalho, sr. Er- anos de idade, que espera dar à
nest Bevin, em sessão na Câ- luz, entre 12 e 15 do corrente. O
mara dos Comuns. I

futuro pai dos novos quíntuplas
,

chama-se Jack Woodley e conta 34
anos de idade. Atualmente é solda

Clube dos Funcionarios Públicos do e se ellc.ontra no gozo de dois
• • .! meses de Licença especial, para

CIVIS de Santa Catarma aguardar ° sensacional aconteci-

AVISO lll_e_nt_o. _

*
O ministro da Fazenda reco-

mendou aos - inspetores das AI
tândegas as necessárias providên
cias no sentido de serem adota
dos novos uniformes para os

comandantes, policias fiscais e

pessoal marítimo dessas repar
tições.

*
O número de passageiros

transportados em auto-ônibus,
no Distrito Federal, durante o

ano de 1941, foi de 17.2720.50.
*

Os estudantes da Faculdade
de Medicina da Universidade de
São Paulo enviaram aos seus

colegas das Universidades dos Ramos,
Estados Unidos uma mensagem 4." e Sábados - Dr. Paulo Institutode boa vontade. Fontes.

* DAS 4 ÀS- 6 HORAS
Hoje, às 20 horas, nos solões Todos os médicos do clube

do elegante Lira Tênis Clube, atenderão a domicílio.
a violinista patrícia Ilse Dossow Secretaría, em 30 de abril
efetuará seu anunciado recital, de 1942.
com a colaboração das senhori- ÍRIA PRAZERES HACKER
tas Alaíde Moritz, Maria da Escriturária.
Silveira, Oricema Meireles e Lí
gia Müller.
No programa estão incluídos

composições de Beethoven, Co
relli-Leonard , Villa-Lobos, Cho-
pin-Sarasate, Debussy-Hartmann n_�HOJ"""""""'E""""""",,ClCJlkWJOOW�S·A·"B·A'�DO'XDl-"""""""""''''--'''''''''''·UlWDODODOO<lHO�JE

""""""""

Tivadar-Nachez, Jenõ"Hubay e

Kreisler.
Dadas as qualidades; da execu

tante, é de prever-se, sem dú
vida, uma legítima noitada de
ar te-

nío Carlos Mourão Ratton, dis
tinto oficial de nosso Exército,
recentemente nomeado pela In
terventoria federal.

=

Ecos e Notícias

Complemento nacional D.F.B

Hoje, com início às 19.30 ho
ras, haverá sessão doutrinária
no Centro Espírita"Amor e

Humildade do Apóstolo". En
trada franca.

As autoridades petropoli tanas
suspenderam, provisoriamente, o

fornecimento de gasolina aos car

ros particulares. .
O Ministério da Agricultura

elevou para 35% a percentagem
das vacas que poderão ser aba
tidas nos frigorificos e mata-
douros do país.

.

*

O sr. Viriato Correia, de quem,
há poucos dias, vimos represen
tada, no "Álvaro de Carvalho",
a comédia "Carneiro de bata
lhão". fez subir à cena, ontem,
no Teatro Serrador, no 'Rio de
Janeiro, a sua nova peça, intitu
lada "Rei de papelão".

•

De ordem do sr. Presidente,
comunico aos srs. sócios que, a

partir de 1.0 de Maio em diante,
o horário dos médicos será o

seguinte:
Ângelo2.a e S." feiras Dr.

Lacoznbe.
3." e 6." feiras Dr. SáuloTerminará, impreterivelmente,

no dia 30 de junho vindoiro, a

entrega, à Delegacia Regional
do Trabalho. das declarações
referentes à lei dos dois terços.

",

Mais

I

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tônico

Fazem anos amanhã:
O sr. Reinaldo V. Pamplona;
- a sta. Maria da Graça

Leite;
- o sr. Nestor A. Dutra;
- o jovem Virgulino Goulart

Filho;
- o nosso prezado cor.terr â

neo sr. dr. Armando Daví Fer
reira Lima, engenheiro-agrônomo
e alto funcionário do Ministério
da Agricultura;

- a exma. sra. d. Celestina
do Livramento Carvalho, espo
sa do nosso prezado conterrâneo
sr. João de Oliveira Carvalho,
fiscal dos clubes de sorteios;

- a sta. prol. Iolita Luz;
- o sr. Vergílio Moura, ge-

rente das acatadas térmas «Cal
das da Imperatriz»;

- o sr. Orlando Coelho.

de Educação de Florianópolis
BOLETINS BIMENSAIS

A's 4,30 e 7,30 horas

Decreto recente da Interven
toria federal criou uma escola
mixta na localidade de Volta
Grande, no município de Ara
ranguá,

Levamos ao conhecimento dos srs. pais, que a Se
cretaria do Instituto já iniciou a distribJliçõo de bole
tins de notas, aos senhores nlunos, referentes aos meses

de março e abril do corrente ano.

Florianópolis, 8 de maio de 1942_
J. ROBERTO MOREIRA, Diretor.

3 vs. a1t.-l3 v.-l
Foram concedidas, à Escola

de Comércio de Santa Catarina,
desta capital, e à Sociedade Be
neficente Nossa Senhora da
Conceição, de Nova Trento, as

subvenções, respectivamente,
de 52: 900$000 e 2: 400$000, pa
ra o corrente ano, pela Inter
ventoria federal.

*

Estará, amanhã, de plantão
a farmácia cc Moderna», à Praça
"15 de Novembro".

,..

Cartazes do
_DI',,_"""'gaa......"" �CICJIXJOOQo�OCIO:lIXlIOODCII:JIDIXXIDCCIXIDDI:lO('KyT'yXlQOaotXiDODDlXaDUQDCII;IOtJOQIOCDDIDUQDEXXJOOODOOOODODO��OODOIlOOC

--0-- -4-- -o-

CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1581 - - FONE 1602 - FONE 1581
A's 7,30 horas

MARAVI· Não sei quem
sou

LOÇÃOCaspa 1
LHOSA 1Foram declarados sem efeito,

pela Interventoria federal, a

partir de 7 do corrente, os

"exequatur" concedidos aos

funcionários consulares da
Hungria, em nosso Estado.

Com Rex Harrison

Tomará posse na semana

vindoira, do cargo de secretá
rio da Segurança Pública de
nOS$lO Estado, o sr, cap. Antõ ..

Preço 2$000 e 1$500

Livre de Censura

Ladrões de terra
Com Tim Holt

dia.

com

A's 7,30 horas

inteligente funcionário do Banco
do Brasil, e que, por algum
tempo. foi cronista esportivo do
<Estado», tendo-se sempre mos

trado à altura dAS suas funções,
por um grande espirito de jus
tiça e equidade.

Continuação do
"

ser iado:
2· A sombra do terror

do 6° ao 100 episódios
VICTOR JORY

Complemento nacional D,F.B.

Preços: 1$5110 e 1$000
lmp. até 10 anos

Estalagem maldita
Com Maureen O'Hara e

Charles Laughton

LOTTE HEGEL

Complemento nacíonat D.F.B

Atualidades Pathé News R.K O.
(Jornal)

Preços: 1 $500 e 1 $100

Imp. até 14 aDOS

Enfermeira -- Parteira
formada pela Faculdade de
Medicina do Paraná.
Rua Brusque n.v 12

Fone 771

,"TOSSE � BRÓNCHITES'2.. ,." " ..

ELIMINA! FORTALECE!

ÚLTIMA HORACessou, pelo menos, tenlpOJ'Hl'ialueute,
a grande batalha aero-navnl que se tr-ava

va no ruar- de Coral, a norríésto da _I\. ns ..

trá lia. Os japrrueses abandonaram a Iuta,

Segundo se sabe, estes ttverarn l7 navlos
de guerra afundados ou avariados. En1r{!
os 11 afundados havia 1 porta-av íóes, 1

cruzador de 10.000 tons., 1 cr-uzador-Ieve,
2 destr-õíeres, 4 canhoneiras, '1 navío-of i
cina e outro não identificado; entre os

avariados, contam-se 1 por-ta-aviões, 1
cruzador pesado, 1 cruzador leve, 1 "t�n�
der" e dois, outros lião identificados, Os
nor-te-amertcanos per-der-am 5 untdades.
Loudres Infor-ma Que nessa batalha não
sr- perdeu nenhum navio britâu'íco.

A agência "R(�uü'rs" Intorma de Siduf".i
que na batalha <lo mar de Coral os japo
neses perderam efeti'hunente 2 porta
aviões. Um foi despedaçado pelos aviões

de-mergulho, e outro torpedeado e afun
dado depois de devorado de l'õpa a prôa
por vor-az incêndio.

A RAF realizou víolcnta incursão con

tra Díeppe (Fa-anca ocupada), Não r-etor
nou ao interior da Alemanha, devldo no

máu tempo.
•

Malta sofreu' ontem o 2.300· ata 'I ue

aéreo. 5 aviões do "eixo" for-am. abatidos
.e 6 avar-Iados.

Foram ontem fuzilados 15 reféns frnn
ceses, e 500 foram deportados para Iéste
do país. Mais 10 serão fuzilados se não se

encontrar o autor do ataque a um solda
do alemão. O comando da ocupação ale
mã proibiu que os franceses andem de
bicicleta desde o cair da noite' até o rom

per do dia seguint.e.
•

Londres Infor-ma que, breve, desembar-
carão em l\Iadagáscal' forças sut-afrtca
nas e norte-americanas, para Solidificar a

defesa daquela ilha.
•

O govêrno norte-americano ordenou se

intensifique a construção dos navios mero

cantes do tipo conhecido pelo nome .te
"lontra do mar",

o sr An thony Fldell declarou que, na

ocupação de Diego Suárez e Antsírane
(Madagáscar), o� inglesps tiver-am 500
baixas

e',
Cem solda, ,8 franceses, da ludo·China,

acampados na fronteira norte, osoapararn.
rle noite, (te suas barr-acas, com intento
de se unirem aos chineses F'ornrn, poréru
surpreendídos, ouando fugiam, e aprisio
nados.

o Visconde de Gorth foi nomeado co

mandante da Ilha-fortaleza de Malta, em

$lJb.tituiçllo do eomte, JaehJn.
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