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. LONDRES, II (A. P.) -- UM COMENTARISTA MILITAR DECLARA QUE OS CANHõES ANTI-AÉREOS INGLESES DERRUBARAM 101

AVIõE§ DO EIXO SOBRE A ILHA DE MALTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. ACRESCENTOU QUE OS AVIÕES INIMIGOS DE BOMBARDEIO ATI·
RARAM CÊRCA DE SETE MIL TONELADAS DE BOMBAS SOBRE MALTA DURANTE O MESMO MÊS.

Protesto de solidariedade dos
húngaros livres

As mulheres desistem do grampos
para cabelo

Rio, 11 ("Estado") O
"Comité" Central dos Húnga
ros Livres do Brasil enviou o

seguinte telegrama ao Presi
dente da República: "O

"Co-\mité" Central dos Húngaros
Livres do Brasil, nesta hora em

que um govêrno que não re

presenta o povo húngaro aca

ba de romper suas relações di
plomáticas com o Brasil, vem

reiterar a v. excia. seus pro
testos de solidariedade incon
dicional e se declara pronto
para demonstrar, por atos, em.

qualquer emergência, a sua

decisão inabalável de partici
par na defesa do Brasil, contra
os inimigos da humanidade.
Deus proteja v. excia.".

Londres, B. N. S. - As mu
lheres, na Grã-Bretanha, dei
xaram de fazer uso do grampo
para cabelo e dos passadores,
de maneira que o aço mole de
que são feitos possa ser utili
zado na fabricação de arame

farpado, de objetivo militar em
todas as frentes.
Atualmente o racionamento

dêsses objetos e de um quinto

I I
da sua distribuição em tempo

Florianópolis Segunda-feira, II de Maio de 1942 N. 8534 de paz, que representava nu-
merosos milhões por mês. Mas
o suprimento dos prendedores,

Embarque de diplomatas e súditos do «eixo» F��!;f����1�::t'!'o� :F�1L�;t:��thrl}��:;:ri�
Rio, pelo Correio ("Estado") I I

repatriamento dos ex-diplomatas, despachos militares de toda a a um vígéssímo da quantida-
- Finalmente, como era esperado, I Nos três navios foram distribui- além de amigos dos que embarca- frente de batalha indicam que de produzida antes da guer
'viajaram, às primeiras horas da dos os elementos que embarcaram, varri de regresso aos seus países. o exército russo consíderavel- ra. O motivo está em que o

Correspondência manhã de sexta-feira, com destino sendo que no "Siqueira Campos" Os navios só desatracaram de- t f do t d fornecimento de aço mole pa-
aos seus países de origem, os diplo- foram alojados os componentes das pois das 12 horas, devido à gran- n:er; � re or9a O por ro�as a

ra a fabricação do grampo, coclandestina matas e súditos da Alemanha, Itá- antigas representações da Itália e de quantidade de malas e volumes Síbér ía, esta atacando inten-
Rio, 10 ("Estado") - A lia e Rumânia que nesta capital da Rurnânia. No "Bagé " e "Serpa que constituiam as bagagens dos

I samente as linhas alemãs, sen- mumente conhecido como "aço
guarda-moria da Alfândega aguardavam o regresso à Europa, Pinto", viajaram os alemães. Esses viajantes. Várias turmas de inves- do iminente a libertação total para arame", é mais abundan

apreendeu, a bordo do "Serpa d�sde ? .rompimento. das relaçõe,s três navi?s se dirigirão a Lisbo�, tigadores da Ordem PolítÍ<;a <; So- do território russo ocupado te relativamente do que o aço
diplomátícas do Brasíl com os PaJ- onde sera efetuada a troca de di- cial, juntamente com fUnCIOnarIas. duro e temperado, com que éPinto", grande quantidade de ses do "eixo". No cais do porto. plorn atas por intermédio do go- da Alfândega e membros da Poli- pelos nazístas.

A d t·
� confeccionado o prendedor.correspondencia clan es ma nos armazens próximos à praça vêrno português. da Marítima, executaram rigorosa

destinada a Portugal. Trata-se Mauá e onde estavam atracados os Aos cais do Porto, comparece- vistoria nas malas e embrulhos,

I I
Além do material, que é es

de cê d 2 mil cartas que I navios "Serpa Pinto", português, o ram os SI'S. embaixadores da Espa- antes de as mesmas serem levadas

Dr. Newton d'Av.·la casso, a mão de obra limitae cerca e. ' ' Siqueira Campos" e o "Bagé", do nha, ministros da Suíça, da Suécia, para bordo.
fora mencamínhadas ao De- Loide Brasileiro, observou-se des- o cônsul geral Castelo Branco, re-I

Durante todo o tempo de prepa- grandemente a produção, uma

partamento dos Correios e Te- de as primeiras horas da tarde, presentante do Itamaratí e encarre- rativos para o embarque, nada de de regresso do Rio de das maiores fábricas inglesas
légrafos. intenso movimento de bagagens e gado de controlar os serviços de anormal ocorreu. está produzindo presentemente

volumes pertencentes aos elemen- I Janeiro reabriu o outros artigos usados nos uni-
tos "eixistas" que horas mais tar- consultório.
de deixaram o território nacional. Rua Vitor Meireles n". 28

I formes da esquadra, do exérci-
Os embaixadores Ugo Sola e Kurt MINAS COM GASES VENENOSOS to e das fôrças aéreas, bem co-

Pruefer, depois de entendimento'; f.I JI
I Telef. 1067 mo nos serviços auxiliares te-

entre as autoridades brasileiras e Diariamente das 16 às 18 hs. mininos.
os representantes dos interêsses do

���Xao���aql�e �ã�lfni��l��aid�ds�li�� MOSCOU, II (R.) -- ACABA DE SER ANUN- 10 v.-S IU�:ae���iscuit:��as cân�ueq�:
nesta capital, obtiveram permissão CIADO QUE NAS OPERACõES DA FRENTE DA ,----------- operários, quer especializados
rara permanecerem no Brasil até ,� Forcas húngaras ou não, mostram-se pouco pro-
que sejam embarcados todos os CRIMÉIA, AS TROPAS ALEMA-S ESTA-O EMPRE- derrotadas penso a fazer acessórios destí-súditos da Alemanha e da Itália
arrolados para regressar à Europa. GA

Moscou, 11 (R.) - Podere- nados ao uso civíl, opinando
O embarque não incluiu os [apo- NDO MINAS COM GASES VENENOSOS. so destacamento da 200a. di- que seria muito mais preferí-

neses, que, mais algumas semanas, visão húngara foi derrotado vel trabalharem em produçãocontinuarão no Brasil, até que se- .............II' 5i1i- ._- Il-II.!!Ili!lllMMIIIllIIII pelos guerrilheiros russos, na. bélica. Torna-se preciso explí-jam ultimadas as negociações para
""

Ia lroca dos diplomatas das ex-rc-

T I
região de Briansque, a sudo- ear-Ihes que as próprias ope-

presentações que funcionavam em errenos em otes t'10S Coqueíres este de Moscou, depois de seis rárias, das quais tanto depende
---,
------

nosso território. \J� .I. • I dias de ferozes combates. Na o esfôrço industrial bélico bri-
Escola primária inglesa atingida Pelos três navios, viajaram 355 Vendem-se, na Praia do Meio (Coqueiros), em local mesma região, foram recon- tânico, necessitam de pregado-

Pelas bombas nazistas alemães, 273 italianos e 4 rume- .

t d 25 ldei í •

fnos. Essa leva compunha-se de salubérrimo e aprazível, terrenos em lotes. Tratar com qUIS a as a enas - ln or- res e de outros objetos des-
Londres, 11 (A. P.) - Reve- funcionários diplomáticos e COl1- Deolindo Costa, nesta capital. lOvsS ma uma transmissão da emís- sa natureza, para os seus vesti-

lou-se que, durante o ataque sul ares anteriormente acreditados sora local. dos e cabelos.
aéreo alemão, na manhã de junto ao govêrno brasileiro, de em-

sexta-feira, contra uma' cidade pregados sem função oficial de Mis-
sões Diplomáticas e dos Consulados

da costa suleste, foi atingido o daqueles países, inclusive os servi-
edifício de uma escola primá- çais e elementos ou outros cujas
ria. Crianças, que estavam num atividades os tornaram indesejáveis.
"J'ardim de infância", foram Vários diplomatas e cônsules, que

deram acreditados junto ao govêr
umas mortas e outras feri as. no do Paraguai, também viajaram
Muitas outras ficaram soterra- no mesmo dia.
das sob os escombros do edifí
cio. Algumas tiveram tempo de
se recolherem a um abrigo e

foram, depois, encontradas il�
sas, apesar de ter ruido 0.l�r?
prio abrigo, quando o edifício
caíu.

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

ANO XXVII

AVISO
Dr. João de Ara ujo
espe Jialista em doenças
e operações de olhos,

I ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus clientes
que reiniciou sua cltulca.
Rua Vítor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às 12
À tarde: b às 6

Querem retirar o ouro de Martinica' Armas e munícoes de «amarelos»,

Rio,11 (C. P.) - A sucursal de "A No ite ", na capital
paulista, informou que a polícia efetuou importante diligência
em Pompeia e outras localidades contra emigrantes do Micado.
Em poder dessa gente foi apreendido copioso material bélico,
incluindo-se mais de 200 carabinas de diversos tipos, Winches
tres automáticas de 18 tiros, metralhadoras de mão, parabelos,
revólveres de todos os tipos e farta mun lçâo.Todo êsse material
foi envíadô a capital e recolhido ao depósito da Delegacia de
Explosivos.

Londres, 11 (U. P.) - Conforme notícias de fontes parti
culares colhidas pelo jornal "Daily Sketch" o govêrno de Vi
chí dispõe-se a transferir para outra parte as reservas de ouro

da Martinica, as quais se elevam a 250 milhões de libras. As
informações em questão dizem que dois submarinos se encon-

I
tram a caminho para recolher aquele ouro e que quatro navios
neutros de transporte chegarão" à Venezuela a-fim-de re

cebê-lo.
Entretanto, os cálculos sôbre a quantidade de ouro, que

se encontra na Martinica, são muito variados e a maioria dos
mesmos diz que o total oscila entre 50 e 100 milhões de dólares
e não de libras:

Dr. Augusto de Paula
Diretor do Hospital de

Caridade
Reassumiu a clínica:

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

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

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

A maior organizacão «quinta-colunista»Belém, 11 (A. N.) - A "Folha do Norte" publica, sob o
título "A quinta coluna do integralismo", o seguinte: "Não
resta dúvida de que o partido político-militar de Plínio Salga
do era a maior organização quinta-colunista preparada contra
a República e posta em favor dos imperialismos alemão, ita
liano e japonês. A correspondência aérea, que estampámos em
nossa última edição, é baseada num amontoado estarrecedor
de fatos e conclusões absolutamente confirmados pela hístó
ria dêstes últimos anos".

Depois de outros comentários, termina o órgão: "Aos pa
trícios desorientados, que reputam ao integralismo o milagro
so encargo de salvar o Brasil, cabe-nos opôr séria resistência.
Não inspiram confiança e, numa hora amarga, poderão dar-nos
muito trabalho".

.

Senhora ! Para as suas 130

bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. S'lbôres deltclo
sos e diferentes.

-------

Batalhões germânicos Fuga de um louco
derrotados ÁS 18 horas de 8 de maio,

Moscou, 11 (R.) - Cinco estando o guarda de patrulha,
batalhões alemães foram der- Albertino João de Faria, da
rotados em choque com as tro- Fôrca policial, em diligência
pas russas, na frente da Fin- na usina do Imaruí, foi des
lândia - anuncia um des- pertado pelos gritos de uma [o- Vichí, 11 (U. P.) - O general peito da liberdade de outros pr i
pacho da frente. Três bata- vem, que passav� pelo. local. He.nri

Giraucl assinou declaração I sioneiros de guerra franceses, an

lhões nazistas, que penetraram d t 10 a sa de lealdade para com o marechal tes de resolvido o caso de Giraud.
Indagan O O mo IVO, ve -

Pétain, prometendo que não se Informa-se que a saúde elo gene-
na Rússia, procedentes da ber que havia fugido um dos unirá ao movimento do general J ral Giraud se encontra ser-iamente
fronteira da Carélia, tiveram loucos da Colônia Santana e Charles De Gaulle, porém, recusou- afetado pelo longo período de pri-
240 mortos e feridos e retira- que êste a havia at�cado. O se a assinar a promessa de não são; estando êle descansando atual

ram-se, depois de dispara.r did da pos se em empunhar armas novamente con- mente, tendo afirmado que não
alu 1 O guar

-

tra a Alemanha e declinou de re- receberia jornalistas nem falaria
mais de 2 mil obuses. MaIS campo imediatament�, conse- gressar àquele país, não obstan- sobre sua fuga.
dois batalhões nazistas malo- guindo deter o refendo louco, te o fato de que as autoridades Entretanto, o general recebeu __

graram em seus ataques, per- entregando-o à Colônia. alemãs lhe tenham dado garantias segundo se informa - milhares de
dendo várias centenas de ho- de que seria posto em liberdade catas de oficiais da ativa e da

SA MISCELANEA dist i condicional, pouco depois de seu reserva, oferecendo-lhe seus servi
mens entre mortos e feridos. CA • r

regresso à fortaleza de Koening- ços no caso de que se decida a

Final'mente, os alemães se re- ouidora dos Rádios R.C.A. Vi· stein. encabeçar uma cruzada de Iiber-
tiraram atravessando a tron- ctor, Vávulas e Piscoso - Rua Os alemães assinalaram que não tação.
teira para a Finlândia. Traia no. 12 realizariam novas discussões a res- Também se informa que, duran-
=:_:__::_:::.:::_:::_:�== -_-_---_--------.-----_------- te as conversações celebradas em

Moulins, na qual tomaram parte o
embaixador da Alemanha em Pa
ris, sr. OUo Abetz e o sr. Laval,
o general Giraud declarou que
regressaria à fortaleza de Koening
stein se os alemães déssem li
berdade a todos os prisioneiros de
guerra casados. O sr. Abetz repeliu
cntegor.icamente esta proposta e.
cn tão, o general Giraud recusou-se
definitivamente a regressar.

Es�. trtste, me. amlr T
TeuiI broliq1l1te? lIl.tia eom to••oe'
AI lei de N0••0 Sellllol'l
lJó te aal .... o CONTRATOSS•.

V.-'3

o caso do general Giraud

I> �E SÓLIDA PARA Uf\.1A{jt� 1ST Ê N C I A S A o I A

Italianos para
o matadouro

Angora, 11 (U. P.) - Se-:
gundo se informa, mais 60 mil
soldados italianos ou sejam 4
divisões, estão sendo enviadas
para a frente oriental.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E8T100- Segunda-feira. II :le Maic de 1942

IND ()�L\DOR MEDIC()

- Que tens, Mamãe, sentes alguma
cousa? O Papai não tarda a chegar ...
- Sim, filhinha, tenho uma enxaqueca
terrivel, que não me deixa fazer nada.

- Vê, Mamãe, esqueceste que temos
Melhoral em casa. Toma-o aquí.
- :É verdade, filhinha, como sou es

quecida! Dá-me dois comprimidos.

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS,. .r.
. . .

-NARIZ, GARGANTA Enquanto o povo francês morre de fome,Especialista, ��sl���n�ee ��n�r���ssor Sanson os produtos das suas colônias são
COn!Ultd5: peJ�. �a���ã,i: 310à/S6 12 enviados para a Alemanha,

.Londres - maio -- (Por Via Aérea - Do Correspondente

II, Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 da INTER-AMERICANA) - Quando, ainda não há muito, se
I

__________________________ produziram tumultos na parte meridional da França, devido à,
falta de gêneros alimentícios, o govêrno do Marechal Pétain I neiro, e institua uma

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em
- ainda não ocupava o poder o sr. Laval - dirigiu contra o

I
PENSÃO VITALICIA

povo toda a sua máquina repressiva. Houve prisões, deporta- para os seus herdeiros,

DOENÇAS DOS OLHOS ções e internamentos em campos de concentração. Como sem- assegurando·lhes o pão,
pre, tinham sido os "comunistas" que haviam organizado aque- de cada dia.

Curso de Apertetçoamento e Louza Prátíca no !lia de Janeiro la "sublevação contra os poderes constituidos", confabulados
I Corretor em Santa

C I d Pela manhã' das 10 ás 12 horas com os "degaulistas" vendidos ao ouro britânico. Mas a reali- Catarina; O.ABRAHAM,
onsu tas iariamente a' tarde: da's 15 és 18 horas

- C M f 9dade nao se. podia ocultar: a falta de gêneros. Quem a, havia rua ons. ara, .

�, Consultôrio: Rua João Pinto n. 7, sobruuo - FUllU: 1467 provocado? O bloqueio inglês. Esta era verdade oficial e tinha Diariamente, das 8 às
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23. que ser aceita a ferro e fogo. Mas o certo é que a verdade abso- 11 horas. Aos sábados,

luta é muito outra. Procedentes da França não ocupada, che- das 14 às 17 horas.
garam a Londres as estatísticas dos gêneros procedentes das
colônias francesas da África Oriental, e entrados pelo porto de
Marselha durante os 8 primeiros meses do ano de 1941. Vale
a pena confrontá-las com as do ano de 1938, o último em que 3, AgradecimentFrança viveu em paz, porque dêsse confronto de números surge
imediatamente a verdade.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ICLINICO .I

Dr. Ojalma Moelltnann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com pré. tíca nos hospltals europeus
CHolca médica em geral, pediatria,
doenças d,) sistema nervoso, apare-

lho genito-urloarlo do homem
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Olínlca com o
dr. Manocl de Abreu Camnauarío
São Paulo). Especializado em HI·
glene e Saúde Pública, pela Unlver
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraola

Lab oratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Macbado, I
'1'i9lctone 1.195

PlORJANOPOllS
,__._--------

________a= �

Dr. Z. DE 'LINS
NEVES

Ex-assistente da Clinica
Ginecológica da Facul

#. dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi
quiátrico do IUo de

.Ia netro.
CONSULTORro: R. Tra-

I
jano 33. DMS 13 às 15 hs.

RE�lDÊ�CII\:
Rua Trajano, 55.

DR.RICARDO
GC)TTSMANN :

Ex-chefe de clínica í
do Hospital de
Nuernberg

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàve)

SEJA PREVIDENTE:

(ProL� L. BUI khardt e
E. Kreuter)

fEspecialist� em Cirurgia
GeraJ

Alta cirurgia, gynecolo
gia (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia
dO sistema nervoso e �
operações de plastíca. l'- �Consultório à rua Trajano, In. 18 (das J O às 1�, e das

15 às 16.30)

IReSire�:i�ü °àe .:��;eves
.

,�
Junior 20. Telefone 1.131.

\

Dr. B,EZERRA LEITE II:CLINICA
�lÉDICA I

CONSULTORIO:
Rua Tri:ljuno, 33

Sobrado

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

T'e n h.« sem.pre
d mão alguns
rom.prirrüdos de

I
horasConsultas das 5

em deante.

RERIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

Raios X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das curtas, 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

M�s

p(lra com bater suas dores de cabeça,
resfriados e outras indisposições se

melhantes. MelhoraI corta a dôr e

baixa (l febre.

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras. i)
CONSULTORIO: ;

Rua Trajano, 33. IDiariamente das 15 às

I
17 horas.

I
HESID�NCIA:

Almirante Alvim, 36

;-__'_fe_'lerone D. 75l.
.

I Dr� Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schrntdt-c-Edili
cio Amélía Neto--Fone 159? .
9 ás 1 � e 14 as 17 noras.

t:.:ESlDENC1A·
A v Her cilio Luz, 186

--- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

- Quando eu crescer, Mamãe, vou sei
médica para receitar Melhoral.
- Acho muito boa a idéia. .. Assim a
Mamãe nunca terá enxaqueca!

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS ,

Ouvidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço
Dr. ARMIN10 TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DE.SCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto. 7 -Tel. 1461.-ResiCêocia 1 45rl

Dr. SAVAS LACERDA

Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER·
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes n .v 15, Rio de Ia-

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

NARIZ e G&'RGANTA
Cons: Vitor Meireles, 21:í.-Das '6 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Me íra , 77-FLORIANOPOLlS.

Dr. ·MARIO WENDHAUSEN - }�i����a��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira e
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Ruo. Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el. 1426

�. Resi dencí»: Rua Vlscoune de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523

I ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

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

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

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

Dlar inmente, das 9 às 12 horas -- �h'glln lti�, que rtas e sexo
tas das 17 às 19 huras

V. S. JA' PENSOU NO FU·
TURO DE SU A FAMILIA ?

6v.- 6

Clínica médico-cirúrgica do

Dr. S�t\ULO RAMOS

30 v. alt.-

1938 1941
'l'oneladas . Toneladas

Frutas e vegetais. 180.000 200.000
Café 16.000 30.000
Cacau 35.000 40.000
Arroz . . . . . . . . . 40.000 20.000
Açúcar 90.000 29.000
Cereais . . . . . . . . . . . 175.000 250.000
Vinhos 80.000 240.000

O tráfico através do porto de Cette, nos primeiros seis me
ses do ano de 1941, revelou um considerável aumento sôbre as
cifras alcançadas em 1938. O total dos navios entrados no por
to elevou-se a 456.000 toneladas contra 465.430 toneladas, no

primeiro semestre de 1938.
.

Sómente Toulon, no sul da França, registrou uma quéda
nas suas importações, mas isso se deve ao fato da sua principal
importação ter sido sempre de combustíveis, os quais não pro
cedem, como se sabe, do Império Francês da África.

A circunstância de se registrar tal penúria de alimentos,
a ponto de provocar disturbios de tanta gravidade como os que
ultimamente se produziram, não obstante as cifras reveladas
acima, demonstra que os alemães estão desviando as importa
ções da França não ocupada para atender suas próprias neces

sidades. E, então, repetimos, ainda não estava em Víchí o de
legado direto do sr. Hitler, mas a velha relíquia da Pátria que
"vela pelo bem de todos os franceses".

No entanto, por muito que os usurpadores de Vichí pos
sam torcer a verdade, e por maior que seja o nâmero de navios
abarrotados que entram em portos franceses, não há menor

dúvida de que a França esfomeada verá cada vez mais agrava
da a sua situação até ao dia em que os promotores do seu "so
cialismo redentor" tenham o fim a que lhes deu indiscutível
direito a sua condição de traidores.

o abaixo assinado vem, publi
camente, agradecer ao sr. dr.
Adolfo Konder, pelo grande
humanitário amparo, que de co

ração lhe prestou, no Rio d
Janeiro, procurando- lhe um Hos
pitai onde se pudesse tratar,
visitando-o quase diariamente
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.

JOªE' OLIVEIRA

Especialista em moléstias de senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula, útero, ovários. anenãíce.
tumores, etc. -- CIRURGIA PLÁSTiCA DO PERÍNEQ - Hérnias. pidro
eeíe, varicocele Tratamento sem dor e operaçao de Hemcrroídes e

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

Praça Pereira e Oiiveira 10 -- Fone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

MANOEL F. DA SILVA e
DUARTINA M•. DA SILVA
participam que sua filha
Amélia Silva contratou
casamento com o sr.
MÁRIO B. DE SOUSA
DOOOaCaa:JODQQPQQOOOCXXlODaaaaaa::m

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

I João Pessõa 26-�-9ft21C)OOOCOOQOCXJIXXX)QCXXXXXXX)CXJDOOCXXi

I

Dr. AUGUSTO DE PAULA
Diretor do Hospital de Caridade

CIrurgia geral - Doenças de senhoras - Diatermia
Iníru-vermelho e Ultra-violeta.

Rua Vitor Meireles, 26. Fone 1405. - Das 17 horas em diante.

AVISO AO POVO (ATARIHEHSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empre!HJ Jaeger & Irmdo
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para. Ftor ianonolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas.

sáoados e domingos
AQ'ente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 1r> !)E NOVEMBRO

AgradecimentoViuva Alcides Barreto da
Silva, profundamente com

pungida pelo rude golpe por
que acaba de passar, com o

falecimento de seu esposo,
ALCIDES BARRETO DA SIL
VA, varn , sinceramente, a

gradecer, aos funcionários
dos Correios e Telégrafos e

demais amigos do extinto,
as provas de carinho e ami
zade manifestadas quando
de seu falecimento. A todos,
a sua gratidão. 3vs·?o Alasca será o trampolim da América

São Francisco, 9 (United) - O técnico em assuntos mili
tares do Japão, Ishii, advertiu a população de que deve estar
prevenida contra possíveis ataques aéreos e navais, em grande
escala, partidos das bases norte-americanas de Alasca. Uma
transmissão radiofônica captada aquí, da Agência Domei, re
produziu a opinião do referido técnico, segundo o qual é pos
sível que os aliados empreendam ação de grande envergadura
contra as ilhas nipônicas, partindo de Alasca, "única base
(disse) da qual é p.ossível às democracias iniciar sua ofensiva"

'1pUDIM MEDEIROS, a so- CASA MISCELANEA, distri-
bremesa ínegualavel, gostosa. ouidora dos Rádios R.C.A. Vi·
fácil de preparar e que tn- ctor, Vávulas e Discos. - Rua
dos apreciam. Trajano, 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Forças norte-americanas desem-. .. � _

bai����s,n� 1��C�.�O�II�r_1 lorM,1"NNL·--;:;:-W;:;�;��'�';etal
gente - O jornal "The Star" e cristais
informa que a rádio de Vichí ..

anunciou que chegaram a Na- PRATICEoCOeNO"MICOPara melhores esclarecimentos, com o respectivo tal, na Africa do Sul, forças
agente autorizado nesta Capital, à rua Visconde de Ouro expedicionárias dos Estados I

V'-IO
Preto rr.? 7, das 16 às 18 horas. 7 v. alt.-4 Unidos. I
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50 Mi l m e tr-os de retalt\os em peiúcia, sedas, t()brelco, VOIJ, opala, casimiras
.

e chitas. Está saldando a C ;�.SA ORIENTAL
Inegualavel 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

I
Colchas de sêda com bico para I Rouge Royal Briar

Seda Laqué lisa e listada mt. 5$800 Ftntsstmos sobretudos para homens, casal 49$000 Batom Michel, Zande e Tungee
7) Laqué, lavrada, mt. 7$5 ro todos Iorrad: s de seda 150$000 Colcnas de pura sêda com franja Batom Colgate
• Façonné mt. 3$800 Cobertores bebê, artigo superior 7$000 I para casal 70$000 Pó de Arroz Adoração
» Granité, mt. 6$:'00 Cobertores xadrez para solteiro 14$500 Etamíne para bordar, metro 6$800 PÓ de Arroz Royal Bríar e Gally
• Crepe I{omano 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 Cobertores xadrez, superior para I TECIDOS

Pó de Arroz Colgate
� Frisotine mt. 10$500 solteiro 19$floo Pasta r olgate
� Frisouue dtagonal (nov.) mt. 12$000 Cobertlores xadrez, superior para I 0Vr�landY liso'd medtf? s $' Ilt� 4$$5500 °LalemoI'nOaYsfcGel'leleRteE'8AICzeUl, dozen.a.

d 6$000 7$000 casa 25$000. 01 estampa o, e 2 5, 3 I 3-wo e 3 00 c

: �����o �t. e
8$000 I

Cobertores para casal, da melhor qua- I Voil suísso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS
» Tafetá Escoceza. de 7$500 e 9$lloo Iidade , com dua� e sramparts s 43$000 Fusrão �stampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascídos,
]I Tafetá lisa. de 7$500 e 8$50" I Cobertores Argenunos, especial ar- Oambraia, estampados modernos, d e Capas felpudas para recem-nascídos
� Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$L)00 tigo, para ce sal 44$000 4$501), 5$500 e é$ooo Faixas mercerisadas, metro
li Tafetá Moiré mt. 12$000 Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Ktmonos, metro 3$500 Véos de Iiló de sêda para npívas
� Listada para Camisas, mt. 8$800 Coberteres de bôa qualidade com Filó, metro 4$000 Grinaldas para noivas
» Listada para Vestidos mt, 9$500 . belos desenhos para casal 36$000 Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Casaquíuhos de malha para bebês
» Estampada de 7$500 �. 9$500 Capas de Borracha para homens 120$000 O�a18 .lisa .assetinad8, largo 80 mt. 3$000 Blusas Olimpicas para moças
• Estampada 'em belltsstmos des. 12$000 CAM A, �ESA e QUARTO I Tnco.hne .listada, metro ;3$000 Babadores
I) estampada neturat (novidade) mt. 18$000 Pano para colchao mt. 1$900 Zepblr,' me.tro ..

2$000 Jogos de batizados a começar de
» Lumtere Lavrada, larg 60 mt. 10$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 Trlcohn.e l�s�ad.a para pijamas. mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz
» Lumiere Lisa largo 80 mt. 1I.J$000 Granité, de linho, larg. 1,60 mt. 9$500 Cambraia fIntss.lma. largo 80 mt. 5$000 Jogos de couro para homens
I) Lumiere Lisa: ls rg. {JO (artigo já Atoalhado superior, lurg. 1,40 mt. 5$500 Reps para cortína, 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, larg. suspensortos de couro para homens

casa) mt
.

12$000 Cretooe meio linho branco, largo 2,00 8$000 J ,40, metro. 4$500 Suspensorios para meninos
� Veludo Chifon Reclame mt. 52$000 Cretone meio linho branco. largo 2,:W 8$500 Pa�o Rendado superror para. cor- Suspensorios de seda para homens
Or anza lisa finíssima mt. 9$500 Cretune meio linho em cores, larg . 1,4C 6$400 una, largo 1,40 metro 6$500 Ligas de Borracha para senhoras

: Pafou (Pechi�ch8) mt.
'

15$000 Cre�one meio linho em cores, largo 2,00 8$800 Pa�o r�ndad� em co�es para cor- Gramplnhos, caixa de 12 duztas
E�' ande quantidade Morím peça de 10 mt. 18$000 una, arg. ,.40, me ro 7$500 Fita metrica

d mc..��I��Ba ag�reços baratissimos Cambraíu mercerizada, enfestada, Pan� para copa, metro 2$500 Porta escova. de dois lugarese r e
peça de 10 jardas 27$000 Fustao mercerísa do em cores, mt. 4$800 Camisa de Físlca para homens

ART IGOS O E INVERNO
,.

Toalhas Adamascadas para mesa, Te.cid? crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homem
l?u tão Pelucill em todas ... s cores mt. 3$()00 1.50 x I AO 25$000 Tr�collne lisa, metr(\ 4$800 Camisa de manga comprida para
pe�ucia lisa, mt. 2$300 Toalbas Higienicas, dz. 7$500 Br�ns a começ�r de. 2$000 homem
Cachã, 2$500,3$500, e 4$000 TOHI�8S ele rõsto, de 1$4, !$8, Brim azul mannho. 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 TOl:dhas de banho, legitimas alagoanas �$500 Leite de Colonia 5$800 Camisas para homens. 11 começar de

Casimiras Angorá para vestidos e Jogos rendad(ls para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar de
Costumes, mt. 15$JOO Guaro�ç�es P?rll Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens a

Casimiras Xadrez, para Vestidos e Gu�rDlçoes pIntadas para Cbá, cores Sabão Aristoiino 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 eCos Colcb!is para casal, reclame 15$000 Pasta Gps�y e Eucalol 2$')00 começar de 44$000
tumes mt

'

15$000 Colchas fustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barb'l 5$500 Pasta de couro para colegiaes a

Casimir�s p�ra Casacos, a começar 15$000 Colchas mercerizadss para casal 22$000 i Talco Malvl:1 2$900 e 4$000 começar de

Casaquinhos de malha para c ritioças Colchlis de veludo para calóial 27$000 I THlco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de fisica rara meninos
da 5$500 e 6$500 �(llchas me.io �ioho para casa! 28$ODO Talco Realce. 3$000 Argolas para Pluma, cx. de 12 duz.

Terninhos de malha para crianças 13$000 (Olchas rnt:'lO )Ioho para SGlteIro 19$500 Sabonetes Lever, Llfebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Casa uiohos de malha para Moças 12$000 ('olcbas braDcas, para s�lteiro 12$000 Hve ti Gessy .

]$5.0 Sombrinhas modernas em gorgu-
CasaciuioboS listados para Moças 15$00ü Colchas �ust� para 8o.ltt'lro 12$000 Sabonete P�lmollve, Realce, Col- rão chamalote
Casaquinhos Bordados para Moças 17$000 Colcha� fustao mercerlsadas para gate, Godlva _

e Cheramy 1 $ 00 Escova para roupas
Pul10wers para h<�ens, a começar de 1 0$000

�
fõolteIrO 15$úof' Roug� Adoraçao 2$000 Bo�nas de pura lã

Pullowers de lã/pAra bomens 22$000_ liolch�s brancas para cl'lsal 16$000 Rouge Realce, com pluma 1$700 Carapuças para chapéos

E milhares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
rt Prefira a OASA ()R 111JNTAL e o lucro será vosso:

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

Deiercão entre os
rumenos

Jerusalém, 9 (Retardado) -

A. P.) - Uma fonte balcânica
C?fres enco�raçado!i. Portas fortes declarou que, apenas 40% dos

\CaIxas, ArqulVos, Armários de aço da rumenos convocados, compare-
,. _ ''\I, 'ceram ao serviço militar. Dos

.

fabrica «Nascimento» S Paulo 60% restantes, os que compa-
• receram apresentaram atesta-

Representante para Santa Catarina:

I
têm-se verificado entre os sol-
dos médicos de isenção.J. BRAUNSPERGER Grande parte das deserções

i dados licenciados na frente
Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350 russa.

\ Proteção contra fogo e roubo

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

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

A' # tRPUttêft*' i"

_c. __ .e... .�--

I Farmácia ((Esperança))do .

farmacêutico NILO LAUS I

I
I

° «Serpa Pintoll ia
levar o contrabando
RIo, 9 - A polícia recebeu

denúncia de que estariam ten
tando ° embarque dum contra
bando, no "Serpa Pinto", cons
tante de quinhentos contos
de platina que, em alto mar, se
ria transbordado para um na
vio alemão. Graças à denún
cia, o contrabando não foi em
barcado,

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

PerFumarias.--Artigos de borrach�.

vs-6

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

SEJA PREVIDENTE!
SIGA A VOZ I)_A. EXPERIE��CIA'1
Adquira a sua casa própria, adquirindo uma apólice na

EMPRESA EDIFICADORA E MOBILIÁRIA BRASIL LTDA.
Veja o nosso formidavel plano de construções, de acordo

com a nossa "tabela price":

...n _
'

••••••••• (I .

PARA UMA CONSTRUÇÃO A EMPRESA PRAZO ANOS JUROS AO
DE FORNECE ANO

20:000$000 16:000$000 8, 9 ou 10 8%
15:000$000 12:000$000 " " " " 8%
10:000$000 8:000$000 " " " " 8%
5:000$000 4:000$000 " " " " 8%

I Perigoso 5a. colunista
Fortaleza, 9 (D. N.) - Foi

detido em Aracatí o alemão
Henrique Lockmann, oficial
da reserva aérea alemã e peri
goso quinta-colunista.

EVITE 65%dos DESARRANJOS
DAS CANETAS

O Enchedor a uma 56 Mão
da Parker

é o de mais fácil e mais
conveniente manêjo

o Diamante
Azul da Parker
no segurador
significa
"Garantida
por Tôda Il��.1a Vida" /::J

Comprai na C"- SA MISCE
lÂNEA é saber economizar'

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

10$000
13$500
2$000

14$�00
5$000
4$000
6$000
2$000
15$000
9$000
10$000
6$000
7$000
2$500
10$000
2$oo�
4$500
2$50õ
2$000
2$800
3$400

43500
5$000
4$000
9$000
4$500

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

25$000
3$000
8$000
7$000

72-85

Com QUink, a Tinta milagrosa
da Parker, qualquer caneta se

limpa por si mesma!
TELEVlSAB
7ó!4

tIoJk 'rJ!Jdr;evita que a
caneta Be

que Inespe'
radament••

QUANDO os cientistas da
Parker provaram que

cêrca de 65 % de todos os

desarranjos das canetas
eram causados por tintas
inferiores e pegajosas, in
ventaram Quink. para pro
teger a Caneta Vacumatic,
umcr verdadeíra jóia.
A medida que se enche a
caneta com Quink, seus
cinco ingredientes secretos co
meçam a agir instantanea
mente. Um dissolve os se

dimentos. Os outros limpam

a pena, à medida que escre

ve, evitam a evaporação,
garantem a imediata fixa
ção do traço e fazem Quink
secar 31 % mais depressa.
Afim de evitar embaraços
com sua caneta, compre
hoje Quink. para qualquer
caneta de sua casa ou do
escritório. E para a suprema
satisfação, no escrever, ex

perimente a nova Parker
Vçxcumatic ... com Quink.
Dois tipos: PERmanente e LAVáveJ.

•
O Diamante Azul da Parker.
sôbre a Caneta. representa o

nosso Contrato Por Vida com o

possuidor. garanlin�o.J�e !n.condicionalmente um servico tecoICO
por tôda a sua vida (exceto em caso

de perda ou dano intencional). desde
que a caneta venha completa para
consêrto. Para despesa de embole
gemo porte e seguro. será cobrada
apenas a taxa de seis mil réis.

Pena Suave Como Se
Fosse LubrifIcada
Tôdas as Canetas
Parker têm penas de
ouro de 14 K. com pon-

ta de OBmirídlo.

À 'lenda em tõdas es boas casas do ramo

Canetas Diamante Azul, 230$. para cima; outras canetas Pc rker. desde 52$. Únicos distribuidores para todo

o Brasil e Posto Central de Consêrtos: COSTA, PORTÉLA & CIA., Rua 1.0 de Março. 9 . 1.a - Rio - C. P.508
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I "A MODELAR" Iprepara um inverno �

II de GUERRA •••

18GUERRA DE PREÇOS
e

� ALTAS SURPRESAS ... I� Aguardem, de 20 de 8

�. Abril em diante! IóOCJQDIIQII:JiOOOOCOCOCXXlOOOODDDOOOOOCX)OOOrXlOO:XJOCOI DOOIXXXXJ

C-ONFORME o indica o seu nome, este moderno sport uti
liza a bola como exerci cio para a conquista de saúde e vigôr.

Experiencias recentes revelaram ser o "medicine ball " um ex

cellente meio de curar varias enfermidades do apparelho diges
tivo e do systema nervoso. E um exercício util, recreativo e

hygienico, sem a monotonia da gymnastica cornrnum. Além

disso, ê eminentemente social. POIS constitue um optimo mo

tivo para reunir amigos.

Será na Europa ou no Pacifico que a1Londr�sll�!.��fr�dC�!.�:� deP!i��i��ar! "O Esta-Ido"). - Há quem diga que a guerra no Pacífico terminará pri
melro que a guerra na Europa, e há quem seja de opinião
contrária, 'E' preciso dizer, entretanto, que as pessôas que as

sim exprimem seus critérios não são estranhas aos assuntos
militares. Pelo contrário, são homens afeitos às. coisas da
guerra.

O general chinês Yang-Chiek, ex-embaixador em Moscou
c conhecido estrategista, é de parecer que a guerra no Pací
li.co durará menos que a guerra na Europa. O general inglês
Sir Hubert Gough, comentarista militar, manifesta, porém,
a opinião de que a verdadeira decisão da guerra terá que ser·

"'-:onseguida na frente tento-russa, acrescentando que as Demo
eracías devem fazer todo o passível para garantir, ainda êste
ano, a vitória absoluta da Rússía sôbre as hordas nazistas.

Segundo Yang-Chieek, os preparativos para a ofensiva no

Pacífico durarão, ainda, pelo menos, um ano, e dentro de outro
uno estará terminada a guerra marítima contra o Japão.

Isso significa que a luta no Extremo Oriente durará ain
da dois anos e, assim sendo, a guerra na Europa arrastar-se-ia
por mais três ou quatro anos, visto que o famoso general chi
nês é de opinião que a contenda no continente europeu aca
bará depois da contenda no Pacífico.

E' extremamente difícil dizer quando terminará a guerra��
na Europa, mas supomos não andar muito longe da verdade .

d -I I
dizendo que, se a Alemanha fracassar na próxima ofensiva, CUIda o com ue ISS» •

não ficará em muito boas condições para suportar mais um Rio, 9 (D. N.) - A cidade
inverno de privações e de luta. amanheceu col?erta de carta-

O povo alemão não foi educado para os grandes revéses. zes contr� a espionagem e con

Os seus chefes, desde Bismarck até aos atuais, tiveram sempre, tra a,qu��ta-coh�na: Os carta
a preocupação de criar um pais para os tcíuníos. com e!es , co�stltum�o .

uma

Nascidos e desenvolvidos nesse ambiente os alemães não zes tem os dizeres CUIdado
estão preparados para aceitar o pior. Dêsse �odo, o moral po- advertên�ia à população, feita
pular enfraquece enormemente sempre que as fôrças germâ- pelo governo.
nicas não realizam os seus planos. A presente campanha da A--L-I-A--N-C-,-A---O--O- LARfrente oriental está causando sérias apreensões na Alemanha,
não só pelo elevado número de baixas, mas, ainda, porque fa
lharam todas as promessas do Fuehrer, Já mesmo antes, ou

seja, logo após o colapso da França, as garantias de Hitler fra
cassaram de modo retumbante, Êle prometeu que a guerra
estaría terminada em setembro de 1940, com a derrota ou des
truição das Ilhas Britânicas, e nada disso foi realizado. O povo
não gostou de ser enganado. E, desde então para cá, todas as

promessas têm falhado de maneira clara e positiva.
Tudo indica, portanto, que, se a prometida ofensiva da

primavera não fôr coroada de grandes êxitos, Hitler não po
derá resistir ao clamor da população e ao cansaço do próprio
exército. O regime nazista cairá, como caíu o sistema impe
rialista de Guilherme lI.

Temos, pois, a impressão de que a guerra na Europa fi
cará decidida ainda êste ano. Os aliados farão todo o possível
por anular os esforços nazistas nos próximos meses, tanto
mais que se prevê um desembarque, em qualquer ponto do
continente, de tropas anglo-americanas, ou pelo menos, uma
grande ofensiva aérea contra os principais objetivos militares
do Reich. E o que essa ofensiva deverá ser, dizem-nos os últi
mos "raids" levados a efeito pela RAF contra os centros in
dustriais e navais da Alemanha e dos países ocupados.

Quanto à guerra no Pacífico, quer-nos parecer que ela é
uma consequência da guerra na Europa. No dia em que a Ale
manha fôr obrigada a depôr as armas, o Japão ficará de tal
modo abalado, que a sua queda não tardará muito. Estamos,
pois, convencidos de que a razão pertence ao general Sir Hu
bert Gough.

Iniciando como

no quadro 2,
knoor CI bola
por entre as

pernas, para o

Jado . in$piror.

Lançamento para a frente, com extensão de um braço.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

BiM1CO de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano 0.0 16 -- SMe própria

.

Registrado no Ministério dI! Agricultura pelo Certlfícado
n. 1 em 20 de Setemnro de 1958.

Endereço telegrát.co: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLOHtA '�OPOLIS
E�PRESTA ESPECIALM ENTE A AGRiCULTORES
Emprestlmos - Dr'; .contos - Cobranças

e ordens ch' pagamento.
Tem corresn -ndente em to los os Municípios do Estado
Representa: :, da Caixa Ecnnomíca Federal para a v enu

das Apól!uss do Estedo o I Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

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

Mantem cartelra 1-'1, peclI:d Ial'a admlnistraçâo de prédios
Recebe dinheiro em depósito pelasmelhores taxas:
(';C à díspcsrção (r-urada livre) 2%
C/C Límítana 5%
(';0 f'Y'SO Prévio 6%
C/C PL'uZO FIXO 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
daB as Repartições Federais, Estadllais e Municipais.

1-
(J.. e.�

E/evor depre5Sa o

tronco poro aoa
nhor o bolo, expi-

rando.

A mesma finalidade de saúde e hvzíene tem o methodo Gillette
de barbear em casa, sem a monotonia dos velhos systemas e

tambem com um fim social, que é o de proporcionar aos ho
mens uma apparencia que a todos agrada. Passe a fazer sua

barba diariamente, em casa. Adquira um apparelho GilIette e

use-o sempre com laminas Gillette Azul, as unicas rigorosamen
te asepticas. Terá dado um

grande passo para a defesa
de seu rosto contra perigo
sas infecções.

Rl.la Deodoro, 33

Florianópolis Apanhar a bola
pelo rado. Respira·

ção normal.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

IA·4011

(LTDA,J I
.... 5· andar Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

I representantes em toda e qvalquer parte do pais, podendo
ser em cidade!', distritos, vilas, fazendas ou núcleos colo

i niais, para trh balhar em negocio original, lucrativo, houes
• to e faci!. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re
I muneração ótima para cargo de fllturo. Escreva pedindo

Resultado do sorteio realizado no dia BO de Abril ef'cl'1rf'círnf'ntos á CtlIX.\ ló96.-�AO PAULO.
de 1942, de conlorn-Iuade com o Decreto-Lei n 2.891,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fis< al Fe-I'deral e grande número de prestamistas e outras pessoas,
na série da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as ins-
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

. !
Plano especial. Premiado o n. 5.204 i

5.204-Milh·r-Pnruel.o prémio nu valor de rs. 10:0(10$000
204-0enten8 no valor de rs. 1:201 $(JOO
-Inversão do milhar no valor de rs. 300$000

Plano popular. Premiado o n. 5.204 I

5.204 - Mllbl:lr Prrmeuo Pr êwiu nu valur d e rIS. 5:uOO$OOO
204-CeDlena no valor .de rs. 600$1100

- Inversão do milhar no valor de rs. �OO$OUO

Pe�soas capazes
Séde: Avenida Rio Branco n. 91

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.- Expedida pelo Tesouro Nacional
Plano federal do Brasil

OBSERVAÇÃO -- o próximo sorteio realizar-se- á no
tia 30 de M do (quinta-feira), ás 1-1 horas, de conformi
uade com o Decreto Lei n. 2.891.

-

.,
. , óel1�·�

,.e�ui��� :___=-_ .. _

A falta de vivacidade, a tristeza ou so
bretudo a indolencia que toma o trabalhador
incapaz de produzir o que se espera delle -

e que e11e, de resto, póde dar - não é aPre-
guica -Vícío: é peor: é a Preguica - Doenca, a caracteris
tica da "Opílccõo", da qual é um dos symptomas mais
expressivos. .".�. ,_"- "'......" ",,",'

Para combater essa preguiça doentia. basta tomar
a "Neo - Necctorino". que restitue ao enfermo a soude e
a disposicô o pena o trabalho.

A Neo - Neccrtorínc é um vermifugo poderoso. acon
dicionado em ccpsulcs rosscs contendo tetrachloreto de
carbono em soluto solido e optimamente tolerado pelo
organismo humano.

• .• :.
c,.4\-' >4\"',

� .•_/�:;A� .��'-

Rio de Janeiro, 31 de Abril de 1942. �

VISTO: Nelson Nogueira =-Fisca l Federal
Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro

IO. Peçanha =-Dlretcr- Gerente
Convidamos os senhores prestamistas contemplados,

que estejam com os seus títulos em dia, fi virem à nossa I
séde, pura receberem seus prêmios, de acordo com o nos
so Regulamento.

-. ....... ,,'" ----�------------....;;.;::;:;==��\l��

l\TEO .. j\TECATORINA

Inspetores e representantes:Poderosa Companhia de Capitalização, Construções
e Bancária, autorizada pelo Governo Federal, operando i

ha 5 anos, deseja nomear Inspetores e representantes
idoneos e capazes, em todas as cidades, vilas e' distritos
::lo interior do país. Ótima oportunidade para pessoas
::le iniciativa. Ordenado de 300$000 à I :000$000 mensais e

;::omissões vantajosas. Escrever urgente para "CIA
NACIONAL" - CAIXA POSTAL, 938 - SÃO PAULO.

3 v . ....-2

IMPORTADORA AVA - RADIOS
S. PAULO - Rua Prates, 43 - o,ixa 4063

..
, '" .""'-" Todos os rádios têm al)�ance mundial

em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA ' Gladíator 5 vtr' v. 530$
DJATOR&\Vf/#:.. 7 valv. 59:1$, para pilhas 500$ paraGLA n � acumulador 700$.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1õelo!�ç_ôttjg.cIof.gfff- SEM DESPESA
EXTRA!

Uma lâmpada de 150 watts
junto à sua poltrona torna
rá repousante a leitura.

• É verdade... Isso
é possível, sempre que
�e

.

adquiram lâmpa
das Edison Mazda
G. E., as lâmpadas de
qualidade. E o segre
do está no novo fila
mento DUOSPIRAL,
que permite obter,
com o mesmo consumo

de energia, até 20°(.
mais de luz.•

A cozinha tambem requer
boa iluminação: no mínimo
uma lâmpada de 100 watts.

•

Evite cortes e falhas, lendo
uma lâmpada
de 40 watts em

cada arandela.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE ABRIL
Foi entregue aos prestarmst« Maria Adélia de

SOUZI:I, residente em Tijucas,
pnssutdora da caderneta n. 12358 o prêmio

que lhes coube ern tne r csdor las, no valor de rs.

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

18 DE MAIO
um formidável surte i o rt-alizlHá a Crédito
tuo Predial, DO ditl 4 de MAIO (28 feira),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a BUli ca derueta na sede da

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

Mais

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

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$00 •

Não vacile, adquira já a sua caderneta
na Crédito Mútuo Predial, á rua
Visconde de ouro Preto, 13

-------------'--------
----_._-

• Poro suavizar e rejuve
nescer o pele, há um pro
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO. Aveluda a pele,
combate espinhos, cravos e

rnonchcs SABÃO RUSSO
sólido ali líquícto. _�...

2 lâmpadas de 60 watts no

leto e outra de 60 para a

leitura proporcionam ilumi
nação satisfatória.

Mú-

I li
5

,

A polícia está arrancando
a máscara· da 58. colunaCuritiba, (P. C.) - A "Ga-
zeta do Povo" , P u b I i c o u em marcha de parada ante o
mais um sensacional documen- alto comando e o "Landes
to dentre os aparecidos depois grudde-Leíte ", da Nsdad, von
de descobertas as atividades Cossel.
nazistas em todo o Brasí l.T'ra- Depois de uma pequena ora
ta-se da carta enviada pelo ale- ção do presidente do Estado, o
mão Wí lly Roetteger, da cida- cortêjo segue rumo à séde da
de paranàense de Prate; para N. C. D. A. D. A. (Gustloff
Freu Mull, residente em Braus- Haus). No dia seguinte, corria
chweig, na Alemanha, e sôbre em rodas brasileiras:
a qual o delegado da Ordem "Se o Brasil mais uma vez
Política e Social, dr. Valfrido entrar em guerra com a Ale
Piloto, acaba de fazer oportu- mana, o 13° Regimento de
nas declarações. Disse essa au- Infantaria imediatamente se
toridade que a presente carta bandearia para o lado dessa".
é dêsses documentos que pre- A presença da banda de mú
cisam de ampla divulgação, sica nos diversos preparativos
pois exteriotipa revoltante in- sempre foi espontânea. Os dois
gratidão de tal gente. Não se hinos nacionais alemães ela
contendo diante das expressões os executa sem partitura. No
expostas nessa missiva, adi-I concêrto final, foi oferecido ao

cionou o dr. Valfrido Piloto: capitão Paulo Alves Martins
"Ingratidão de uma canalha I

uma grande corôa de muitas
adventícia cuja máscara vêm flores nos últimos dias. Sou
sendo arrancada pelas polícias be-se que o conjunto musical
dos Estados. É necessário que foi convidado pelo "kyffaeus
saibam todos até que ponto crubund" para ir à Alemanha
estavamos sendo miseravel- para as atividades alemãs. A
mente iludidos por estrangeí- exposição também foi um gran
ros que o Brasil recebia e tra- de sucesso, pois só eram per
tava como amigos. Contra to- mitidos expositores alemães,
dos êles, e são muitos, é neces-

sário que os brasileiros se er-

gam vigilantes e implacáveis.
Traidores e cínicos é que

eram e que continuam a ser

êsses objetos componentes do
bando nazi-nipo-fascista. Me
ditem todos os brasileiros sô
bre cada um dêsses documen
tos que as polícias dos Esta
dos estão divulgando. Ava
liem, todos, a sordidez dos trai
dores nazistas, nipônicos e

dos traidores que ainda se exi
mem de culpa e se proclamam
inocentes" - termina o dele
gado Valfrido Piloto.
A carta a que acima alu

dimos tem o seguinte texto:
"Em janeiro visitou-nos o

chefe da propaganda e orga
nização no exterior do "N. S.
D� D. A. D.", dr. Neinz Otto.
Trouxe-nos êle as saudações
do nosso "fuehrer" Adolf Hi-Jtler e do chefe geral da organí
zação do exterior, Bohle. Cêr
ca de duas horas, falou êle com
cativantes expressões sôbre a
nova Alemanha, com uma per
suassão e eloquência que até
pessoas que não estavam com
a nossa causa ficaram empol
gadas. Foi-me permitido hos
pedá-lo em minha casa e aí, no
correr do mate-chimarrão (de
que êle gostou muito), nos
contou muita coisa a respeito
da velha pátria, que para nós
êle tornára inesquecível. Para
que a senhora esteja a par da
nossa ocupação comum, envio
lhe pelo mesmo correio dois al
manaques editados aquí no
Brasil de um guia da semana -.==111"1==:=:_m'ilu.c,mlDlilmm:II.U=.===i.IiIl•••I

-
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a ema, que se rea lZOU na capi- ' ••

1
- ••••• • 11Ii _ ••

- -tal dêste Estado, Curitiba. Isso lU =
deve interessar-lhe certamen- ;:.im.!II.; TENHA J U I ZO .iilte, minha senhora. Também iii

estivemos em visita a Curitiba, iii! ==
durante a semana alemã e par- =!. IIU

ticipamos de que quase todos os hll iii•11·' GRANDE CRIME IIn
preparativos. Alongar-me-ia IUI
muito descrevendo detalhada- ii CASAR DOENTE IIalUmente o assunto. Aliás, a se- == ..nhora poderá ler muito sôbre II! FAÇA EXAME MÉDICO

IIIisso nos livros a que aludí. Um iiE; ANTES DE CASAR-SE E IIexcepcional sucesso foi a re- ••=:• •cepção dos "kyfhsseuserbund" SiUI TOME O POPULAR UH
(camaradas de guerra) na ci- •• •
dade de Ponta Grossa-os ca- li DEPURATIVO UImaradas vivem em tão bom a- iii ...•

����nâ��eo�om����:ni�� en� .�.;IPI;. ELIX [RI 914 I.'.I todas as oportunidades, põe à i I:n

disposição do grupo a banúa aaas A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO II
militar, assim como também ii O Figado, o Baço, o Coração, o Estômago. os ..para a semana alemã êle en-. Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres h'"U
viou toda a banda militar, a i&1 DOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, QUeda do Ca- .�Curitiba. Rli belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos ·idiotas. •A partida na estação ferro-

'111.11 Inofensivo ao organismo. A agradavel •viária foi única - a senhora
.;!! como um licôr

poderá imaginar isso - uma lili! O E.L.IXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como •banda militar brasileira de ilii auxlliar DO tratamento da Sífilis e Reumatismo IIInegros, mulatos e brancos, tu- liEi da mesma origem •do misturado. Marcham à fren- &55! Fi"\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS ••te de uma bandeira com a cruz :::i Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor 8-
swastika e mais ou menos 200 iEE: .914. devo dizer-lhes, sempre gradavel do ELIXIR «914. re- •
camaradas de guerra _ e mais liiS que o tenho �ml?regado, em cemendam-no como ama àe a.i:;' os casos �e lndleação apre- facll manejo para o prúbllcotocando sómente a marcha ale- I;;. prlada (sifllls em varias de no combate ti s1l11l8, qualída- _
mã, como "Baden - Weiler- iE!1 suas m�n1festacõefl) os resut dei que frequent.'mente 8- .-Marsch", "Alto camaradan" f') :::. lados tem sido sallsfatorlos, oroveíto no Ambulatorio da
muitas outras. Em Curitiba o iii!! pots são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Icortêjo foi até o palácio do 'go- b Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passg.
vêrno e então vêm os nossos mel IIIantI'SQS combate t d f :··=••ilDdD=

·

!!!!B··E �.-_
__ .•.�,

"-'a.. n es o rOllt';;. 111�;=U_····iim ••e;.. '-"...... UII: ..······"·,, ·,· ..,·'·····111... iiii_ _ �B:a:WJPI ��_��__ ::;;;>... '-,..c

bem como produtos alemães.
Foi muito admirada pela po
pulação brasileira. Como nós
aquí no interior só dependemos
de nós mesmos, nossa vida é
muito pobre dêsses aconteci
mentos. Foi para nós um gran
de prazer e trouxe-nos muitas
emoções. Quanto à opinião sô
bre minha esposa de estar com
pletamente integrada no país,
talvez não esteja bem exata,
pois ela se sente tão estranha
como eu também. É muito pe
sado para o indivíduo alemão
se acostumar a outros usos e

seitas. Por isso, quando a Ale
manha recuperar suas colô ..

nias, queremos emigrar para
elas, para que os nossos fi
lhos possam viver uma ver

dadeira juventude alemã".
Aquí termina a carta de Wil

ly Roetteger, datada de 20 de
maio de 1937.
Willy se acha preso com

mais de 200 chefes alemães,
japoneses, italianos e brasilei
ros, que no Paraná tudo pre
paravam para facilitar qual
quer ação político-militar do
"eixo".

� -- �

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

Representantes:
MACHADO & Cia.

Dr. (Iarno
Galletti

5 V.-S

ADVOGADO
Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone l.Ii68.

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

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

Mamonas e Nozes
Compramos qualquer

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

Tijucas - Santa Catarina
10 v. aIt.-7

ALUGAM-SE
duas salas para escritório ou

consultório, à rua João Pinto,
S (sobrado). Tratar com Macha
do & Cia., à mesma rua.

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlCA, à ma

Esteves Junior, 135. V-5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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atentado contra a própria dig
nidade militar do agressor, se
o bloqueio não fôr completo e
efetivo.
A Alemanha não mantem tal

bloqueio, com todos os atribu
tos de ato legal de guerra, o que
ela pratica, é a guerra de corso,
a guerra de pirataria, que, só
mente, pode ser usada por uma
nação que perdeu a memoria
do que seja a honra de seus es
tadistas e de seus soldados.
Uma nação que utiliza tais pro
cessos, não póde ser tratada em
face do direito internacional,
mas julgada como um bando de
criminosos, que devem respon
der, apenas, perante a justiça
comum.
É com essas caracteristicas

que deve ser preparado o jul
gamento do nazi-fascismo,
quando chegar a hora da vitó
l'ia da Civilização.

O mar recolheu no insonda
vel de seus abismos os corpos
de patrícios nossos, miseravel
mente trucidados pela barbarie
teutonica.
Essas vítimas, estão claman

do por justiça e nós não as vo
taremos ao esquecimento, com
a atitude covarde dos confor
mistas desfibrados. Não toma
mos posição no conflito entre
o Espírito Cristão e a Matéria
brutal por interesses vis e in
confessaveis. Fomos levados a

tanto, pela nossa conciência de
povo civilizado, que "prefere
perder a vida a perder as razões
d(· 'dver!"
Éste deve ser o nosso lema,

a palavra que nos há-de guiar
para o nosso destino.
Entre perder a vida ou as r:1-

�ões da vida, o povo hrasileiro
não vacilou na escolha: co]o
cou-se ao lado das Democracias
e é nossa determinação viver
com honra, no culto da Liber
ll�tde, ou desaparecer com o úl
timo brasileiro que empenhar
o derradeiro fuzil, na batalha
final pela Civilização! Não
aceitaremos a vida com as ra
zões de dignidade que a ilumi
nam.

013 total1tários não conse�ui-

I .
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Um
As

t: portunidade que talvez não volte,
pechinchas da. grande venda �special da (ASA DAURA

A mrrís empolgante e sensacional oferta de tecidos de aloodão e sedes, dos melhores fohriccntes, por preços arrebatadores.
Todas as pessoas que se interessam vivamente em odqunr tecidos duráveis e baratos preferem a NOSSA CASA.

Façam mesm, comprando se us artigos para inverna, na grande venda da CASA DAUR
Eis algumas de nossas especiais ofeitdS:

SEDAS Opala estampada » 4$000 Colcba branca PI solteiro » J 1 $50
Seda La qué mt. 4$000 Tricolioe pt pyjarna 4$00() Colcha .reclame � 8$00
Tafetaline de seda, em todas as côres » 5$000 T!'iculin€' xadr -z e listado PI camisa .. 4$000 Guardanapo PI jantar duzia 1�$0
Seda Granité li 6$500 Tricoline de argodão » 3$200 Guarnições pintadas PI cbá uma 33$00
Lingeríe cI bolas, art. bom » 8$500 ZeUr superlor .. 2$500 » PI jantar 140X140 18$00
Sedu Petlt- pois, art. bom » 10$000 Fustão pe lucía, art. bom »45500 » PI jantar 140X140 » 20$00
S"da e lã, largo 0,90 » 18$000 Merinó preto, largo 080 » 4$800 » PI jantar 14(1x180 »24$00
Gabardine de seda » 1 (,$500 Crepe preto de algodão .. 4$50u » PI jantar 140x230 e 1 dz. de guard.» 32$00
Sedu-givré, art. pesado » 11$000 Brim infantil »2$800 »Xadrez escuro PIchá » 24$00
S':ld:l trlzottue C[ lã » t ;)$000 Cubano lO 2$:00 Tapete de veludo PI quarto c 2.1$00
Lingerte estsmpnrío, art. lavavel .. 8$000 Tecido PI c .• lchão, largo 1,40 » 5$')00 Jugo de renda PI quarto (7 peças) um �3$oo
Línger íe Jl-o, e rt. bom » 8$000 Tecido PI colchão, largo 0,8) » 3$500 MALHAS, ARMARINHOS E ARTIGO PARA HOMENS:
Frrzotiue su pertor » 8$500 Tecido PI e clchão » 2$500 Sobretudo, todo forrado a seda um 150$00
Lumiér em t.�)<18.S as côres, larg; 0,90 • 12$000 Tecído cordune PI cuéca lO i{$�oo Sombrinha de tricol. CI cabo comprido uma 22$00
Seda PI cannsa, art. bom , 10$000 Tecido PI cortina, larg 1,30 • 8$\)00 Idem de tric. cI cabo comprido PI mocinha » 16$00
Seda graníté cI lã » 9$50c Tecido PI cortina, largo 080 • 7$500 Sombrinha de seda e linho, art. resistente 25$00
Seda branca natural PI camisa, larg, 0,95 » 16$000 'I'oalhus lisas PI rosto uma 2$000 lJi.Jletinho de malha PI rapaz , um 5$00
Fustão de seda » i 0$000 Toalhas pr rosto de 3$,4$, e 5$ lOO Casaqulnhc de malha P[ menina »7$00
Tafetá xadrez » 8$oo( Toalhas Alagoanas rI bs nh .. , uma 12$000 Casaco de malha PI senhora »12$00
T'afe tá moiré, art. fino » 12$GOf Toalhas Ala goanas PI banho, tam. grande » 11)$000 Pulover art. bom PI rapaz • 14$00

ARTIGOS DIVERSOS Toalhas brancas lisas PI banho uma 7$000 Pulover cI feixo e manga PI homem »25$00Lã fina PI vestido mt. t8$ooc Ftló PI mosquiteiro, larg. 4,50 mt If$l)oo Pulover C[ Ieixo e manga PI homem »20$00
Cachã cI p e lúcia (Reclame) » 2$800 Casemtras PI ternos. lindos desenbos corte 90$000 Coletes de malha cl manga » 2(\$00
Cacbá xadrez, typo de lã » 5$no( MESA E QU -\ RTO Blusas de malha PI senhora uma 20$lllJ
Pelucia ltsa art. bom » 2$500 Atoalhado branco e de cores, largo 1,40. mt. 5$500 Brusas de malha PI senhora » 15$00
Ca c há cI Ilanela art. supertcr » 4$50( Cretone de cor, largura 2 metros »9$000 Pulover listado PI homem um 12$'10
Pelucla PI kimune. art bom lt 4$00(' Cretone de cor, largura 1,40. » 6$500 Pulover sem manga PI homem » 15$00
eeluúia PI pyjama • 3$200 Cretone branco typu Iinho, largura 2,20 » 8$jOL Puloversinho PI rapaz » 12$00
Linho e seda xadrez PI saia » 14$"00 Cretone branco typo linho, Isrgu-a � metros» 8$000 Pulover de pura lã P[ homem, de 50$, 35$ e 45$1)0
Cachá xadrez, superior , 5$:'to{l! Cretone branco lypO linho, largura 1,40 » 6$000 Capas Ielpudas PI criança uma 1'$00
Fustã o estampado » 4$500 Cretnn e ROYtil, largura 2.20 » 12$000 Capas lisas PI criança :li t 0$1)0
Linho estampado, art. superior ]I 3$800 Cretone Royal, largura � metros lt J I $')00 Pasta Kc-linos » 3$3u
Liuho estampado, art. fino » 5$50(' Creroue de linho branco, largura 2,20 .. l&$noo Sabonete Liíe buoy um 1 $')0
Linho cI bola » 2$50(' C. bertores meia lã PI casal um 52$000 Leite de Co lonie vidro 5$80
Linom estampado It 3$000 Cobertores Paullsta PI casal » 27$000 Blusas Swlng uma tosco
LiOüID liso ]I 2$00(> Cobertores Paulista PI sotteire 3 24$000 Mulas p[ viagens de 22$, 26$ e Do$OO
Luizine typo Inglesa » 2$000 Cobertores xadrez PI casal » 19$500 PP.6ta de couro PI colegiaes de 12$ e 15$00
Chitão :t 2$000 Cobertores xM1rez PI solteiro • 16$noo Maletas PI trllbl:llbo de 6$, 7$ e 8$00
Chitão granité, larg 0,80 » 4$500 Cobertores dezenhados PI casal »2ü$50() Ligas de borracha uma 1$50'
Crepon PI kimono, lar g. o/�o » 3$800 Cobertores dezenbad0s PT sulteiro » 17$uoo Bu badores de organrly bordado um 4$00
Cb.itão CI bonecos, art, bom » 4$000 Cobertores PI bebê de 7$ e 9$000 Cintos de vidro PI senhora »7$50
Opala lil'la » 2$200 Colcha de veludo PI casal (só este mês)

,

uma 27$000 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena 4$50
Opala larg 0,80 , 3$nO(l Colc'!J.a de fustão PI casal » 21$oon Poria-nickel de coaro um 3�oo
Opala typo Suissa ]) 3$800 Colcha de fu�tão PI solteiro » 16$1)00 Tlilco Ross lata 2$90
Recebemus mais de 10.000 metros de retalhos rie pelúcia estl:lmpflda, que estamos vendendo durante êste mês á titulo de reclame. Recehemos milhqres de outros artigos
que sómeote com uma visita à NOSSA CASA, V. S. poderà certificar·se do que afirmamos. O povo de Florianópolis encontrRrá, pois, na CASA D -\URA, os artigos de qu

necessita e!!! seus !tues e para uso pessoal; sempre com a mais absoluta garantia de durabilidade, junto a uma conveniência de preços realmente apreciável.

Economize, comprando na (ASA DAURA, à rua Felipe Schmidt, 19
A própria vída ou as razões de viver
Discutir com os totalitários,

invocando argumentos de or

dem moral ou jurídica, é tarefa
perfeitamente inutil, tal a im
permeabilidade da conciência
germânica a qualquer razão
que não se baseie na brutalida
de e na violência.
Éles são assim por natureza

e por educação: o espírito da
atual geração alemã foi mol
dado em conceitos absoluta
mente anormais e inhumanos,
visando a formação de verda
deiros monstros, para quem o
direito é tão alheio como para
as mais recuadas tribos do in'
terior africano.
Não é possível, pois, tratar

com os nazistas como se trata
com homens cujo espírito rece

beu, pelo menos, um lustre tê
nue de civilização ou que tenha
uma noção vaga, no mínimo,
do que sejam sentimentos de
piedade ou de justiça.
Para êles, a destruição impie

dosa e sistemática, mesmo inu
til, faz parte de seus processos
de guerra. Lembram varas de
javardos ferozes que, de cabeça
baixa e olhos fechados, inves
tem contra tudo e contra todos,
destruindo, sem vantagem al
guma, tudo que encontram em
seu caminho!
E tão monstruosa é essa

mentalidade, que os próprios
aliados e satelites do catetú re
nano ficam paralisados de es
panto diante da capacidade
malfeitora de um povo que per
deu a noção de respeito às pró
prias tradições unicamente
.para alcançar objetivos que en

vergonhariam qualquer régulo
hotentote, por mais obtuso e
feroz.
Na história do mundo, os to

talitários não têm parelha na

espantosa escolha de métodos
de guerra contrária a todo
princípio de direito e a todo o
sentimento de humanidade.

O torpedeamento de navios
mercantes é, indubitavelmen
te, um ato de selvageria, pois
importa no sacrifício de vidas
inocentes; mas, a agressão,
como ato dE) bloqueio. é um.

Não perrni ta que seus

olhos pareçam cansados
ou �ongestionados. Faça
uso diário de Lavolho,
que lhe conserva a beleza
do olhar.

.........................cr••T'..�i&*am�..a'.....·ae....i..........
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• DE PESSOAS TEM •
• •

: USADO COM BOM RE :• SULTADO O POPU •

: LAR DEPURA TIVO :• DO SANGUE •
• •
• •
• •
• •
• A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO •
• •

� Figadc, O Baço, o corHção, o E"tômago, os •
• Pulmoes a Péle, Produz Dôres de Cabeça, DÔre., •
• nos OS:-lOfl, Reumatismo, Ctlgueira, QlIerJa do Ca- •
• belo, Anemia, r\.bortos e faz os individios idiotas. •
• Inofensivo ao organismo. l\gradável como !icôr.

•O ELIXIR 914 está apr()vado pelo D. N. S. P.• como l:Iuxiliar no tratamento da Slfilis e Reu. •
• matismo da m.f'smq origem. _ •
• VALIOSAS OPINIOES •
• O E�IJÇI� «914», .d,ada a sua Atesto Que apliquei muitas .0base, e olimo aUXIliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo• tamentD da Sífilis principaimen- sempre os melhores resultados •
J!iI te nos casos em Que a via bo- no tratamento da Sífilis Qlv cal é a única possível. .-
• Ca) Dr. Benedito Talosa. Ca) Dr. Rafael Dartoletli •
t '\ I.

I t��===�=::..::.!CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:'.

Inferessa a 8 enJl'c 10 flllIllrcl'es:
Na adoles(encia, na

idade adulta, na "idade
(ritica", as irregularida·
des no funcionamento do
organism'o acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem·
POSo Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico.
anti· doloroso, A SAUOE
DA MULHER representa
uma garantia de nor·
malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no
nome o resumo de suas
virtudes.

Á SÁUDE DÁ MULIIER
14' Batalhão de Caçadores

Edital de VendaGRATIS , ,• •

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). IOvs-9

Comunico aos interessados que
de ordem do sr. Tenente Coro
nel Agente Diretor, 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 máquina foto
gráfica e 1 fogão econômico,
H. de Castro 10 Ten. Secretário

10vs-S

r8m dar às nossas espinha�;
drrsais a flexibilidade - P:l
drão que é apanágio dos "aria
nos puros". Somos "inferio
ff'fC," porque não evoluímos,
como êles, no caminho do cri·
me e da covardia!

I
Foi isto o que desejou dizeJ'

o sr. presidente da República,
quando se dirigiu aos operários
brasileiros: "É preferivel per
der a vida, a ter que viyê-Ia

Inum regime de escravidão e de

Iignominia! "
Augusto de Carvnlho .

Dr. ALDO ÂVILA
DA LUZ
ADVOGADO

Rua Vidal Ramos, no, 30
(Por correspondência).12 mezes de estudo!'. M!'llsalit1ade miniOlH. l'Tecl�o de Bgentes e re.

presentantes I:'m todas 8S cidades. Escreva à Cl1ix.1 Pustal. 3717 -S.Paulo.
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ASSINATURA.S

Na CapJtah
Ano ..•.••.••.. lO$0OI
SeDtestre •••••• !5$000
TrlDtestre •••••• 15$000
tlê8 .••••••••••• 1$000

No Interior.
Ano........ •••• AlOOO
SeDtestre ..••••• 10$001
Trlmestl'lt ..•••• 10$008

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu.
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi·
liza pelos conceitos emitidos

�
noe artigos assinados

�

PIANO
VAnde-se um piano. BORO,
em ótimas· condições. Rua

Esteves Junior, 48.
Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiro.!'
SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NO CQllIÉRCIO AR
llIAZENADOR DE FLORIA-

NÓPOLIS
IMPOSTO SINDICAL

De ordem da Diretoria, levo ao

conhecimento dos srs. empregado
res e empregados que êste Sindí
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 tesoureiro

Seu Nariz
se Entope,
Perturba
o Sono?

Ao deitar-se pingue umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. Va-tro-nol "desentope" o

nariz, facilita a respiração, preparan
do assim ° caminho para uma noite
de sono reparador. Desaloja a estor
vante mucosidade, acalma a irrita
ção, contrai as membranas inchadas.
Goze do bem-estar que Va-tro-nol
proporciona, esta noite!

/&�IVICK /<_b'IJ�" .VA-TRO-NO&1
FÁBRICA de MÓVEIS

GOMES
Aceita encomendas a preços

sem competidores.

Móveis perfeitos e mo·
dernos de imbúia com
pensad·a. de canela.

de pinho. etc.

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a pr e Ier ên
cía e comunica que fecbou
a íarmàcla, deixando encar

regado de receber s/comas
o sr. Josué di Bernardi, na

Farmácia Esperança, no Edi·
flcio do Mercado.
245 30v.-13

7
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i $80A8 i• •

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

.

são :
• encontradas nos balcões da ;
• •

; Casa SANIA BOSA ;
I: •

I- Diáriamente recebemos novidades :
I. •

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

I····················�···············
: Corn�anhia c Aliança �a Baia» A Cárie

Fundadtt em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoa

* A cárie dentária com-

promete a saúde.
Trate dos dentes quanto
antes. E o dentista, por

certo, lhe dirá que, para
evitar as cáries e inflama

ções das gengivas, é preciso
comba ter o excesso de aci

dez da saliva. Leite de

Magnesia de Phillips alca

liniza sua boca e protege o

esmalte de seus dentes.

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

ano de 19-10
Rs. 9.000:Ú00$OOO
� 54.700:000$OClO

:1.929.719:000$OOO
28.35R·717$970
li 5_964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Dados relativos ao

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

I Diretores:
Dr Ps mphilo d Utr a Freire de Carvalho, Epiphanio jose

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

VENDEM-SE
Um caminhão e um auto

móvel, em perfeito estado.
marca «V8» e Chevrolet. til>u
31. Tratar no Estreito rua

Afonso Pena, 105. '5v.-S

I

Perfeicão. !

Vendas em ótimas condicóes de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

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

cipais cidades da América. Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.

'ISan��nolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALeIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Oepaup.r.dos,
EsqotadOI, Anêmicos, Mã ••
que criam Magroa, Criançll
raquíticas, receberão • toni·
ficação ger.1 do org.ni.mo

Sa Diue Doi

SCHMIDT N 39

Llc. D.N.S.P. n· t99, da 1921

RUA FELIPE

, \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Esportiva
AVAí 9 - IRIS 3

Vet-ífícou-se, ontem, no gramado da
rua Bocaíuva, a segunda rodada do
campeonato de futebol citadino, tendo
como digladiadores: AVAí e IRIS.

Os que observam de perto as exi
bições de nossos quadros, podiam,
muito bem, compreender que a vítõ
ria estava propensa aos alvi-azues,
dada a grande superioridade técn ica
e física sobre os seus valorosos adver
sários. Contudo, a movimentação do

marca.
dor poderia apresentar-se mais

Ilenta, impedindo que assomasse a')
número nove ...

Todavia, foi uma luta cheia de en

tusiasmo, onde, de uma parte se apre
sentava um conjunto ávido de triun
fo, enquanto que, de outro lado, havia
um

., eleven "

disposto a defender-se,
embora com enormes esrorços.
Durante a primeira fase, inteira

mente favorável aos ava.íanos, os ru

bras, isto é, os elementos de defesa,
tiveram de desenvolver trabalho
exaustivo, para evitar a queda do re

tãngulo final, além de meia dúzia de
vezes.
Aos 5 minutos. Vi la in é forçado a

praticar defesa fóra da área, tendo-se
Nizeta aproveitado dêste ensejo para
atingir as rêdes cubiçadas ; porém, o

back Djalma, em legitimo truque,
bate com a mão à bola, desviando-a da
trajetoria. O juiz assinala penalty
que, batido, por Nizeta, resulta no 1°
goal avaiano.
Ainda, por intermédio de Nizeta.

aproveitando-se de excelentes passes
recebidos, altera o marcador de 2 e

3 gnals, respectivamente.
Valendo-se dum estilo ava íano, F'e

Iip lnho, em estilo "bicicleta", sacode
pela 4a vez as rêdes adversárias, ca

bendo, ainda, a Nizeta decretar o 5°
tento dos adversários.
Novamente, prestes a finalizar o

período inicial, Felipinho faz o 6°
goal.
Veio a segunda fase, e o bornbar

deio prossegue, ininterruptamente,
havendo Brául io e Ico assinalado o
7° e o 80 tentos, respectivamente.
Era preciso afastar do .• placard " o

zero acabrunhador, e os rubros, em li
gei 1'0 período de animação, atacam
com maior firmeza o reduto contra
rio, de onde se originou falta perigo
sa, em virtucle de forte carregada de
Pinheiro em Sapinho. Cobrada esta
por Cruz, resulta no 10 tento do Iris.
Aliás, o quadro da "boa-vontade",

de vez em quando, procurou rehavei
o terreno cedido, forçando a defesa
contrária, mas esta não lhe deixando
positivar todas as intencões.

Os rubros, organiza-m incursões
pela ala esquerda e Irineu eleva de 2
tentos a contagem para o seu bando.
Em represália os avaíanos passam

a assecliar novamente o goal de Ví
lain, e Ari conquista o 9° tento.
Bem ao terminar, Sapinho é cha

mado a cobrar faltas fóra da área.
Cobrara bem, indo o couro morrer ao
fundo do retângulo guarnecido por
Adolfinho, marcando-se assim, o 30
goal para os rubros.

Os quadros tiveram a seguinte es�
calação :

IRIS: \'ilain, Djalrna e Cruz; Bar
bosa, Haroldo e Toureiro; Galegúi
nho, Sapinho, Pernambuco, Lebeta e
Irineu.
AVAí: Adolfinho, Pinheiro e Dia

mantino; Fateco, Procópio e Beck;
Ar i, Nizeta, Bráulio, Felípínho e Ieo.

NO RIO:
América 3 x Flamengo 1;
Fluminense 4 x Canto do Rio O;
Botafogo 5 x S. Cristovão 1;
Bomsucesso 6 x Madureira 6;
Vasco 5 x Bangú 1.

EM S: PAULO:
S. Paulo 4 x Portuguesa 2.
EM PORTO ALEGRE:

Internacional 7 x Cruzeiro 1.
Vad.

fRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

l' Desdobramento de Fa;�a, que pé,.·
-

mite sintonização das ondas curtas
mais fadl e perfeita.

Qualidade RCA Victor, que assegura
nitidez de som e absoluta fidelidade.

SE deseja adquirir um receptor que
corresponde exatamente às suas

necessidades e às suas conveniências, exa

mine quanto antes esta sensacional série
RCA Victor, que lhe oferece ampla esco

lha entre 25 modelos diferentes, apresentando
rádios da mais alta qualidade, em ondas lon-
gas e curtas. U$l VALVUlA.S

P d
- RCA VICTOR

eç� uma ernonstraçao sem jj..
'

compromisso. (jf!
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Onde adquirir os produtos RCA VICTOR nesta capital:
FIRMINO VIEIRA-Rua Trajano, 12

"",,,,,,.'''g.C!,, .. tI.
JoJ .. J. ",m.

I
LOTTE HEGEL
Enfermeira -- Parteira

formada pela Faculdade de
Medicina do Paraná,
Rua Brusque n. o 12

Fone 771

o "Ieit-motif" dêsses "slogans" Instituto
A exrna. ara. d. Adalgisa Bon

nassis;
o jovem Zenon Ortiga;

- o sr. José Licínio Lopes;
- a prendada senhorita Alei-

da Melo, filha do sr. Luiz Me
Io, contador;

- a exma. sra. d. Maria
Schmidt; .

- o jovem Nelson Guimarães;
- o sr. Francisco Bittencourt

Sil veira, industrial estabelecido
em nossa praça também com

escritório de representações co
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traição ."

sempre o mp-mo: a procura de um meio
a justificar um fim,
Era o beijo de Judas a justificar a suaVida Social I

Ecos e Notícias
Dr. Sertortus

VULTOS & FATOSComunica-nos a Diretoria Re
gional dos Correios e Telégrafos
que, em virtude de acôrdo entre
o Brasil e Portugal, foram re

duzidas as taxas postais para o

franqueamento da correspondên
cia permutada entre os dois pai
ses, a qual passará a ser por
teada de acôrdo com a tarifa
interna vigorante em cada um

dêles.

"SLOGANS"
Na necessidade sempre crescente de

uma tábua de salvação, os náufragos das
idéias revolucionárias procuraram, através
dos séculos, um ponto de apoio para jus-
tificar seus fins.
Era o meio a justificar o fim, no dizer

de Inácio de Loyola.
ltsse "slogan" (('01110 hoje se d iz ) apa

recia sob formas diferentes: ora o faria
tismo a dogmas falsos, como no caso do

profeta Elizeu; ora o anti-semitismo, só
apreciável em quem jamais soube com

preender Spinoza e o próprio Jesús Cr ís
to, o Judeu elos Judeus.
ltsses aspectos elo "slogan", explorados

profunda e sabiamente pelos reformado
res sociais e seus adetos, damonstravam,
como ainda hoje demonstram, elesespero
de causa. qualquer coisa que lhes faltava

Agradecimentos:
Do sr , Otávio Anselmo Vir,

tuoso , farmacêutico em S. José
recebemos atencioso cartão de
agradecimentos à nota de seu

natalício.

Foi designado, pelo sr. mi
nistro da Guerra, para coman
dar a 4a. Região Militar do Es
.ado de Minas, o sr. general
Pedro de Alcântara Cavalcan
Gi de Albuquerque, que vinha
exercendo idênticas funções na
'ja. Região Militar dos Estados
do Paraná e Santa Catarina.

*

merciais.

e êles al í

iam buscar.
Escudados, vestidos, por assim dizer,

nês.ses pon tos-de-rererêucta de .suas dou
trinas, agiam, impunham suas idéias às Falecimentos:

Em sua residência à rua Uru
guai, n" I, faleceu, sábado á
noite, a exma. sra. à. Amância
Beatriz de Carvalho Costa, viu
va do saudoso conterrâneo Joa
quim de Oliveira Costa.
A extinta era genitora dos

snrs. Sebastião José de Carva
lho Costa, casado com d. Ca
rolina Belo Costa; Tte. Olivério
José de Carvalho Costa, casado
com d. Hilda de Camargo Cas
ta; Ariosto José de Carvalho
Costa, casado com d , Carieta
Machado Costa; Abílio José de
Carvalho Costa e da senhorita
Joaquina de Carvalho Costa; e

irmã dos Sns: Luiz, João, José
de Oliveira Carvalho e de d.
Antônia de Carvalho Ramos,
viuva de Manoel de Oliveira
Ramos.

Seus funerais realizaram-se às
16 horas de ontem, com grande
acompanhamento, para o cemi
tério da Irmandade do Senhor
dos Passos.

massas ignorantes, aparecendo, então.
A bordo de um navio ameri

cano chegaram ao Rio, sendo
pouco depois enviados para o
Palácio Guanabara, três belos
exemplares de cães perdiguei
ros. Êsses animais, que cons
tituem presente do presidente
!:\.\Josevelt ao sr. Getúlio Var
'Sas, vieram manifestados no
valor de 470 dólares, ou sejam
9: 400$000 em moeda brasílei-

como salvadores elo mundo e do pO\�O,
verdadeiros messias sem santos óleos ou

capacidade para sofrer ...

Assim surgiu o antt-serníttsmo, velhos
resíduos elas conquistas de Alexandre ou

da luta da Inquisição.
Hitler, adearitando-se a Mussolini, bem

soube explorar êsse assunto.
Iniciou, logo que se viu apoiado pelo

povo "ariano", bárbara perseguição aos

filhos de Israel, queimando livros e toro
turando os judeus, chegando, mesmo, a

"exilar" o "judeu Cristo" (expressão sua)
das terras "sagradas" elo Grande
Reich! ...

E por que? Simplesmente por haver
entre os judeus homens de dinheiro, ouro
que o III Reich precisava para levar
avante seus planos de conquistas e de
supremacia racial!
Einstein. Heifetz, Kryesler e tantos ou

tros sábios e artistas semitas, dêsse modo,
viram-se obrigados a fugir, escapando
ao fanatismo das massas "ar-ianas", se
dentas de sangue "impuro" e famintas
de ouro jueleu .. ,

A Itália, a Áustria, e a Alemanha tor
naram-se campos elesertos de cultura in
telectual, mercê ele um "slogan" incoe
rente, digno mesmo de figurar nos mu

sêus reservados à Idade Média ...

ra.
*

O delegado da secretaria do
Conselho Técnico de Economia
e Finanças regressou ao Rio,
procedente de Porto Alegre,
após haver procedido, com as
demais autoridades do Rio
Grande do Sul, à queima de 13
milhões de dólares em títulos
da dívida externa do referido
Estado. Representou a secreta
ria do Conselho de Economia e

Finanças o sr. Ayrton Pilar.

I faças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulli Amin & Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 111

O ADVOGAiiO ACÁCIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodôro» n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

Prometeu um verão terrível à aviação alemã
Birmingham, (Reuters) inimiga, até transformá-la em

O ministro do Ar da Grã-Bre- alemã - "reduzi-la a massa massa informe. Quando isso
tanha, Sir Archibald Sinclair, informe" e, em seguida, ínva- terá lugar, e quanto tempo
falando em Birmingham na dir o continente. O ministro há de levar, não vos posso di
última sexta-feira, à noite; de: do Ar prometeu à aviação ale-!Zer; m�s � i?vas�o virá. N�oclarou que "a iniciativa esta mã um "verão terrível" e, tra- me refiro a mvasao da Grã
passan�o da �ler;;anha para çando um paralelo entre a po-j Bret.a�l_la, embora esta seja
as Naçoes Umdas . Jsição atual das forças aéreas Ipossíbllidade contra a. q_ual de-"Chegou o momento em que britânicas com a época da vemos estar sempre Vigilantes,
estamos começando a devolver, "batalha 'da Grã-Bretanha", como última cartada do deses
de rijo, os golpes do inimigo, declarou: "Sabiamos que, per� de Hitlel:. Refiro-me à in
mas numa escala que apenas se sobrevívessemos: à batalha, vasao do contmente da Europa
antecipa o. poderio do esforço o nosso poderio aéreo aumen- por forç;,_as bri!ânicas., O po�o
anglo-amer.cano .

de bomba�'- taria seguramente, e a aviação e � governo ?est� :eals estao
deio, ainda por _Vir. E� seg�I- nazista sabe que o seu poderio umdos na dIsposIçao de at�da, virá a invasao - a mvasao está diminuindo. Esta é a nos- cal' as forças armadas alemas
do continente europeu". sa oportunidade. Não devemos na Europa, mas os planos de-
De acôrdo C?� �ir Archibal�, dar-lhe descanço algum. preCi.-lv�.:n ser. bem traçados e a oc�-

o plano de vItona da Gra- samos de martelar a aviação SIM CUIdadosamente escolhI-
Bretanha é esmagar a aviação da", _

.

Racionamento do papel na

França ocupada
París, 11 (H. T. M.) - Um

aviso 'das autoridades de ocupa
ção ordena que a impressão de
jornais, revistas, livros, bro
churas e 'cartazes na zona

ocupada seja, doravante, sub
metida a autorização previa,
com exceção dos avisos otí
CIaIS das autoridades france - A Inglaterra perdeu 7 aviões
sas. Essa ordem visa a utiliza- na sua incursão realizada ontem,
ção racional do papél. com grande violência, sobre as
----------'------- regiões" ocupadas" do Canal da

Mancha.

éra

de Educação de Florianópolis
BOLETINS BIMENSAIS

Levamos ao conhecimento dos srs. pais, que a Se.
cretaria do Instituto já iniciou a distribuição 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.
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*RÂU L LEITE*UM PRODUTO

ULTIMA HORA
Comemorando o 2. o aniver

sário de sua nomeação para
o cargo de 1.0 ministro, o sr.
WinstonChurchill pronunciou

. eloquente discurso, em que
analisou o desenvolvimento
da guerra nestes últimos. tem
pos. Disse que. com a queda
da França, a Grã-Bretanha
ficou em situação crítica;
porém, com (1 graça de Deus,
conseguiu manter-se, armar
se poderosamente e caminhar
para a vitória ao lado de
seus novos e grandes aliados.
Assegurou que Hitler corne teu
grave erro 00 atacar a Rús
sia, onde, até agora, já mor
reram mais alemães que em
toda a guerra passada. Adver
tiu o chefe nazista de que não

lançasse gáses venenosos contra as populações russos,
pois, do contrário, a aviação britânica também des
pejaria bambas venenosas sobre todos os objetivos mili
tares na Alemanha. O sr. Churchill criticou também o

ataque traiçoeiro japonês contra Pearl Harbour, e disse
que logo que Hitler caír, o Japão será derrotado dentro
de pouquissimo tempo.

Nenhuma atividade mais se

registou no mar de Coral. Apa
receram apenas duas naves ni
pônicas, que foram- avariadas por
aviadores ingleses que patrulha
vam aquelas águas.

*

A rádio de Tóquio diz que,
segundo informações de Angóra,
estão já desembarcando tropas
norte-americanas em Madagás-

Possessões Francesas do Mar
das Antilhas, a situação das mes

mas possessões, as quais devem
ficar livres de qualquer possível
agressão alemã decorrente da
política de Pierre Laval, o "quis·
ling" francês.

•

Só agora o govêrno norte
americano declarou que foram
avioes do exército norte-ame
ricano que bombardearam. Tó
quio, Iocoama e Nagoia, a 18
de abril p.p., causando enormes

estragos, e incêndios, alguns dos
quais duraram 2 dias.

caro
*

Nestes dois últimos dias (no
espaço de 36 horas) foram der
rubados sôbre a ilha de Malta
20 aviões do "eixo"; 32 outros
foram certamente avariados e 19
provávelmente avariados.

•

•

De Nova Delhi (India) infor
mam que as forças chinesas co

mandadas pelo gral. norte-ame
ricano Stilwell retomaram a ci
dade de Mandalei (Birmânia).

..

Uma lancha torpedeira russa

afundou, �ro mar Negro, um

grande na+io -transporte alemão.
'"

Apareceram aviões «alemães»
sobre o norte da Irlanda, onde
estão sendo :_oncentradas tropas
norte - americanas. As baterias
antí�aéreas entraram em ação, e
não houve outro incidente.

Aviões do "eixo" bombar
dearam Alexandria (Egito), fa
zendo 22 mortos e 42 feridos.

Dois representantes norte-ame
ricanos chegaram à ilha de Mar
tinica, afim de estudarem, com o

almirante Robert, c9missàrio das
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


