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I NOVA OPENSIVA NA AFBICA?
(,rUE A ��TÃO��ELTMO, 15 (REUTERS) a_ OBSERVADORES MILITARES ITALIANOS DECLARAM

- ANHA ESTA ENVIANDO GRANDES FÔRÇAS TERRESTRES NAVAIS E
AÉREAS PARA O EGITO� COM O PROVAVEL OBJETIVO DE LANÇAR 'UMA OFENSIVA NA

ÁFRICA.
Mandado da Líbia
para a Rússia

Londres, 15 (A. P.) - Noti
cia-se da "fronteira alemã" que
° feldmarechal Erwin Rommel
comandante do exército teuto�
italiano na Líbia, foi retirado
daquela região, para receber
um comando na frente russa.
O mesmo despacho diz que

o feld-marechal Alberto Hes
selring, que comandou a força
aérea nazista na Sicília e diri
giu raides contra Malta dei-
xou a Itália.

'

Acrescenta-se que as forças
aéreas alemãs no Mediterrâneo
foram reduzidas, devido à ne- INTERESSE EM MOCAMBIQUE M

.

d AI-cessidade de atender-se a exí- Louren M
.

M I ensagem OS « emaes LI·vres»gências 'mais urgentes em ou- bique, 15 Ç(A. p��queÀ. e����� _

.

,
tras frentes. dos ingleses em Madagáscar .Sas> Paulo, 1� -.Uma. co- e suas ações tornaram-se odía-

Caspa 1 LOCÃO MARAVI.
foi seguida aquí de intenso in- missao de alen:;aes, inclusive � para, de mãos dadas, nos unir- das por todos os povos".

LHOSA !
� terêsse, em vista da proximí- esc�ltor� Char�tas Brandtcas- mos contra as fôrças do mal, A mensagem termina felici-

dade da ilha francesa que fica parr, o industrtal Arthur Abe- sejam elas nazistas, fascistas tando e animando os milhões

700 professores no .. diretamente ao largo' da costa rhardt e Carlos Lu�tinha, .

en- ou nipônicas". de jovens nazistas que se en-

ruegues 5 t t d oriental de Mocambique. O tregaram ao. major Olmto A mensagem assinala que contram torturados e sacrifi
e or ur.a os editorial do "Lourenço Mar- França, supermtendente da Se- "a reorganização da Europa cados nos campos de concen

Londres, 15 (�s s o C 1 a t e d ques Guardian" diz: "O risco gurança Política e Social, uma será obra dos povos livres e tração, bem como os operários

press), :- O governo norueguês de permitir que essa ilha-chave mensagem, na qual diziam que seus libertadores", e acentua: I sacrificados nas fábricas.

no exll�o acusou �s tropas de I do Oceano índico caísse em
a comissão, em nome dos ale- "as atrocidades nazistas, pra

ocupaçao na Noruega de have-I mãos do Eixo é muito grande n::_ães livres, domiciliados em ticadas dentro de seu próprio
rem estabele91do um campo para ser ignorado. A ação teve Sao Paulo, louvava as medidas país, não puderam ser oculta

de concentraçao em Joerstad-; de ser lançada para salvaguar-
de segurança determinadas das e hoje em dia o mundo in

m?on, .
onde 700 professores I

dar não apenas a costa léste e pela polícia paulista. teiro sabe dessas atrocidades e

primários noruegueses estao sul da África mas também as .

A mensagem dizia: "Os na- as repudia, porque ninguem
sendo sistematicamente tortu- I linhas de comunicaçôes alia- zístas encaram o Brasil co- concebe que sejam pratica

rados: :'afim de a?,atê-Ios física I das para a índia, Oriente Pró-
mo um país de raça inferior e das por um povo que se diz cí-

e espírítualmente . I xímo e Rússia. empregam todas as fôrças pa- víltzado e culto.
ra fazer desta terra livre uma "Na verdade nunca se viu

....1#!5i "" &f4í4#iiíi#••_1lIiij?i!lAt&$íiiiii&WAMihii&ii1.k!JJJ!�' colônia de escravos e um pro- na história dos' povos, um ho�
tetorado do império nazista". mem cometer tantas barbarida
Adiante, afirmava: "Agora, des, como o Chanceler do 3°
mais do que nunca, estamos ao Reich, Adolf Hitler. Por culpa
lados dos amigos brasileiros, dele, as palavras dos alemães

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

Fecha-se a mais antiga
bibliotéca . européia

Londres, B. N. S. - A Bi
blioteca de Liverpool vai fe
char as portas, segundo se a

nuncia, depois de 184 anos de
serviço ativo. Trata-se da pri
meira biblioteca volante exis
tente na Inglaterra, cujos li
vros podiam ser retirados me

diante assinatura, e é reputada
por ter sido a primeira nesse

gênero existente no continente
europêu,
Embora a guerra, com a eva

cuação de grande número de
assinantes de Liverpool, seja a
causa imediata dêsse fecha
mento, a concurrência crescen
te das bibliotecas livres que se

desenvolveram com tão gran
de rapidez em toda a Grã-Bre
tanha, nos últimos anos, é o
verdadeiro motivo do seu desa
parecimento.
A Biblioteca de Liverpool

deve a sua fundação a William
Everard, um professor de es
cola e matemático, que pôs
em circulação um pequeno sor

timento de livros que possuia
na estante que tinha na sua sa
la de estar, com êsses pequenos
recursos foi estabelecida a bi
blioteca propriamente dita em
1758.
As estantes da Biblioteca de

Liverpool contêm, . entre os
seus 70 mil volumes, muitas
edições raras e obras de subi
do valor. Espera-se que essas

preciosidades sejam adquiri
das pela cidade de Liverpool,
de maneira que as autordades
locais impeçam que venham a

caír em mãos profanas e que
os livros, não oferecendo va
lor para os colecionadores,
co.ntinuem à disposição do pú
blíco, por meio das bibliotecas
livres.

I �. 8537ANO XXVIII Florianópolis _. Sexta feira, :5 de Mai o de 1942

e., •

Terrenos em lotes nos Coqueiros
Vendemdse, na Praia. do Meio (Coqueiros), em local
salubérrimo e aprazível, terrenos em lotes. Tratar com

Deolindo Costa, nesta capital. lOvs7

m

A pI-que de se c d Os nazistas ou os fascistas?
rem erca os . Angora, 15 (Ullite{l) ...::_ A gravidade da situação alímen

Nova Delhi, 15 (A. P.) _ Noticia-se que os japoneses es-
tal' na �1�mll�l1a é assinala? li. pelo apêlo urgente para arttgos

tão correndo o perigo de serem apanhados num cêrco chinês, de nutrlção feIt� pela �mlHllXa�a turca em Berlim. EnvóluCl:os
na estrada da Birmânia.

contendo manteígn, açncar e alímeutos enlatados foram envia-

A ação chinesa está-se desenvolvendo com incrível ímpe-
dos por v�a aérea, tendo-se procedido preparatívos visando

tnosidade e grandes destacamentos estão procedendo à limpe-
manter t!l?S remessa� semanalment�. "Do, �ontráriro - n;firma

za da referida estrada. Desde Lashio até Yunnam a terra está
se 1!-0s CIICU�OS IOC.�IS•• - � c?rpo díplomátlco ,�a Turquia, na

sendo revolvida por granadas e bombas dos aviões americanos capítal alemã, morrerra praticamente de fome •

e chinseses.
Lísbôa, 15 (Unlted) - Segundo declarações feitas nesta

As tropas que formaram a ponta de lança nipônica na famosa capital pelos �x-côn�ules da V�nezuela ,e .da Bolívia, em Roma,
estrada procuram desesperadamente romper o cordão estendi- a situação ��elX!1 multo a desejar na Itália, onde o povo quer,

do pelos soldados de Chiang-Kai-Shek, partidos de Cheíang, a
com lmpaclencw, a paz.

25 milhas da fronteira da Birmânia. O CRIME DEGRADANTE!
Se os alemães usarem gases•••
Estocolmo, 14 (United) -\

nico, adotarão medidas de re

Afirma-se nos círculos bem in- presália pelos contínuos ata
formados daquí que os ale- ques com gases venenosos, rea
mães estão empregando, na lizados pelos japoneses na Chi
batalha de Kerch, novo gás, na. Assinalou que, por ora, a

que ataca os nervos, O gás não. China ainda não se poude vín
é venenoso. O exército alemão I

gar, mas adiantou que, ag rra,

empregou o mesmo gás duran- as superiores forças aéreas
te suas operações na Bélgica aliadas permitirão adotar n!e

em 1940 para tomar o forte didas adequadas para respon
de Euben, o mais importante der àqueles ataques.
da defesa de Liêge. Washington, 14 (United) -

Zurique, 14 (Iceuters) - A Diversos membros do Congres
Alemanha replicou com amea- so, entre os quais o líder do

ças às advertências de Chur- bloco democrático, senador
chíll no sentido de que, se os Barkley, acreditam que, se o

alemães vierem a usar gases "eixo" empregar gáses, os Es
na frente oriental, gases serão tados Unidos, bem como a

empregados contra a própria Grã-Bretanha, adotarão medi

Alemanha. O DNB declarou a das de represálias. O Senador

seguinte: "Se Churchill ousar Johnson, de Colorado, decla
dar ordem para o emprego de rou: "Se alguem deseja apelar
gases contra a Alemanha, logo para táticas brutais, todos po
se verificará quem mais sofre- deremos fazer o mesmo, e o fa
rá: se a Alemanha ou a Ingla- remos, se os alemães emprega-
terra". rem gáses tóxicos".

Chunquim, 14 (United) -

O ministro das inrormacõcs.
Wang-Shin, advertiu o Japão
de que, quando as nações uni
das atacarem o território nípô-

Rio, 15 (" Estado") - Com destino à Ilha Grande, foram
embarcados pela polícia cêrca de 50 quinta-colunistas nacio
nais, que vão ali expiar o crime degradante de traírem a pró
pria pátria. O embarque foi efetuado na estação Pedro lI, com
destino a Mangaratiba, de onde, em lanchas, foram levados
para aquele presídio.

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade

Reassumiu a clínica:
Rua Vitor Meireles. 26,
das 17 horas em diante.

'p'uÔS�anffiRNr-tvi�ij�i Ricºlrs_tlTUjNl�-}·
T·-O···NICO·t>OS FUCOS-E ..

ANEMICOS
- LAB. PHYMATOSAN ':"

-------.....--------.--------
V-IS Cirande alistamento nas escolas

A escassez de papel para a militares da índia
imprensa colombiana Nova pelhi, 15 (De George,

Bogotá,15 (A. P.) - Os [or- i Cawelli, correspondente dai
nas daquí estão reduzindo o Reuters) - Oficiais indianos
número de páginas devido à para a fôrça aérea, exército e

escassez de papél para a ím- marinha estão sendo treinados
prensa. Estima-se que as reser- tão rapidamente e com tanto
vas existentes serão suficientes êxito, que as matrículas de ca

para alguns meses, ainda se o detes nas escolas de treina
govêrno agir prontamente no menta do país se elevaram pa
sentido de conseguir embar- ra cêrca de 200 por mês, em

ques de papél nos Estados comparação com cêrca de 200
Unidos. no ano passado. Êste aumento

resultou largamente de mais
íntima ligação com as univer
sidades.
Uma parte importante do

. esquema de treinamento mili
tar, segundo o porta-voz de
Nova Delhi, é desempenhada
pelas escolas pré-cadetes em
Lahore e Bombaim, onde os
cadetes recebem educação físi
ca e as deficiências são cober
tas no estágio de seleção preli
minar. A capacidade da esco
la de Lahore, estabelecida no
ano passado, aumentou de 100
para 150. Uma terceira escola
para pré-cadetes será estabele

.

cida em Madrasta, dentro em

pouco.

pUDIM MEDEIROS, B so

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

�E SÓ.LIDA PARA UMA{;ft� 1ST E N C I A S A O I A

de São Paulo

o sr. dr. interventor
interino felicita
a O ESTADO

. ",�.�

Por motivo do transcurso,
ante-ontem, o 28° aníversárío
do ESTADO, foram numerosas
e confortadoras as provas de
símpatía que nos foram dadas
e às quais somos gratos. Opor
tunamente as mencionaremos,
todas, como dever de cortesia,
de nossa parte.
Desde já, porém, desejamos

salientar a que recebemos do
exmo. sr, interventor interino,
(Ir. Altamiro Guimarães, que,
por intermédio de seu ajudan
te-de-ordens, tenente Osmar R.
Silva, se dignou enviar-nos
cumprimentos, pelo aniversá
rio do ESTADO.
À nímia gentileza de s, excia.,

os nossos mais síneeros agra
decimentos.

II D�Y !��r?jOespe cialtsta em doenças
e operações de olhos,

I ouyidos, nariz, garganta,
avisa 80S seus clientes
que reiniciou sua clínica.
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às t 2
À tarde: 3 às 6

Aderiu e •• , morreu
VicI:í, 15 ��ssociated Press)

- O Jornal La France Socie
liste" anuncia a morte do
"leader" trabalhista francês
Georges Yvelot, com 76 anos
que aderiu à colaboração co�
a Alemanha, depois de toda
uma vida militante unionista.

IlIU. trUte., me. amar T
Te•• broDqalte? Eltil 80. tone'f
a lei tle N01.0 Benhol'1
Só te aa1n o CONTRA'l'OBS•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICAD{,R MEDICO
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINIVO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prãtíca nos hospítaís europeus
Olíníca médica em geral, pedIatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genlto-urlnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de RadiologIa Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Oam oansrto
São Paulo). Especializado em HI·
glene e Saúde Pública, pela Univer
sídade do Rio de JaneIro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiogralia clínica

Metabolismo basal
Sondagem· Duodenal
Gabinete de fisioteranla

Laboratórto de microscopia e

análise clín ica

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

/f
rt

-------------------------_-------------------------- --------------------

Pétain libertou 500 prisioneiros políticos
Mas não deu vida aos franceses fuzilados pelos nazistas
Londres, 13 (De sir John! I te, não

no sentido desejado pe-
Pollock, da Reuters) - O ma-llítiCOS'" O momento escolhido lo govêrno. O contraste entre
rechal Pétain deu liberdade, para isto, coincidindo com a êste ato e a anterior política de
ontem, a mais de 500 pessoas I Festa ele Santa Joana d'Arc, perseguição parece mais ter si
detidas como "prisioneiros po- sugere que o govêrno de Vichí do adotado como uma evídên
líticos", segundo anuncia a espera que os prisíoneiros Ií- cia ele fraqueza. O auxílio elo
Agência Alemã,citanelo mensa- bertação será saudada pelo po- povo francês para a "colabora
gem recebiela de Vichí. Esta re- de orgulho 'nacional. Sua li- ção" com os alemães, certa

solução constitue nova indica- bertaço será saudada pelo po- mente não será comprado por
ção ela séria tensão existente vo francês, mas, possivelmen- preço tão vil.
na França não ocupada. Ê um

ato destinado a tentar ganhar
popularidade e provavelmente
inspirado por Laval. O fato ele
haver sido esta notícia veicula
da, em primeira mão, pela
Agência Alemã, sugere, clara
mente, que os alemães foram,
previamente, consultados ou
terão mesmo realmente acon
selhado a sua execução.
LavaI e sua política tem-se

defrontado com tão frio acolhi
mento em Vichí e na França
que esforço estão sendo empre
gados para aplacar a opinião
pública, o que' necessariamen
te foi sentido pelo govêrno de
Vichí e pelos nazistas que es

tão às suas costas.
Ê significativo que as pes

soas libertadas sejam chama
das de "prisioneiros políticos" .

Até agora Laval e sua claque
não julgavam seus oponentes
dignos de seren1 tratados se·
não pelos nomes de "comunis
tas e judeus". A necessidade de
simpatias populares elevou ês
ses patriotas por intermédio
de Vichí à categoria de "po-

Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos orgãos internos

Certos orgãos internos das mu

lheres congestionam-se e intlamarn
se com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo torte, uma queda, uma raiva,
uma comoção violenta, uma noticia
má ou triste, molhar os pés, um

resfriamento ou alguma imprudencia.
Moléstias graves podem começar

assim.
Justamente os orgãos raais im

portantes são os que se congestio
nam e inflamam mais depressa, sem que a mulher sinta nada no

cornêço.
Nada sentindo no cornêço da congestão interna ou da inflama-

ção, a mulher não se trata a tempo de evitar que a doença se

I
agra ve e vá peiorando cada vez mais.
E' esta a causa das moléstias mais perigosas!
Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas, use

DR.RICARDO
Gor:rTSMANN
Ex- chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

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

Especialistil em Cirurgia CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOSGeral
Alta cirurgia, gynecolo. Oovidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoçogia (doenças de senho- Iras) e partos. Cirurgia Dr. ARM NIO TAVARES
d o sistema nervoso e

_ (Assistente do prof. ôanson)
operações de plástica. ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultório à rua Trajano, I Consultas 20$000 - Operações a combinar
n , 18 (das 10 às I::?, e das

•...__R_es_i�_e...�_:i_��...�_àe""1_:_�3a_�_�""'!;_e_ve_s_�I consult°D'riO,:. RuasJAUãOyPiAntO,s7
-

TLeAI.14c61E'-RRDeSIA'
d sn cia 145ó

Junior 20. Telefone 1.131.

Oculista do Centrol de Saúde e do Hospital de Caridade
Bx-ínterno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estasíéríe dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Coas: Vitor Meireles, 2tl.-Dus 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

Sindicato dos Empregados no
Comércio de Florianópolis

Assembléia Geral Ordinária
2." CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. Presidente e de conformidade com

o § 1.0 do artigo 22 dos nossos estatutos, fica.m os srs.

associados convocados para a Assembléia Geral Ordinária,
no dia 16 do mês corrente (sábado), às 19 horas, em

nossa séde, à rua Conselheiro Mafra, ri." 35 (sobrado),
afim de se eleger a nova Diretoria e Conselho Fiscal
pard o biênio 1942/1944.

Não tendo havido número legal para a realização
da eleição em primeira convocação, ficam os associados
notificados de que a assembléia, ora convocada, fun
cionará com qualquer número.

Serão suspensos os direitos dos associados .que tive
rem faltado a três reuniões de assembléias sem cousa

justificada, na fórma da letra "a" do §}.o do· artigo
12 dos Estatutos.

Florianópolis, 11 de maio de 194N
FRANCISCO ALTHOFF, Secretário.

Rua Fernando rdachado, O
Telefone 1.195

f<lORIANOPOll'3
-------------

____________a. _.

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica dá Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

,

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, M.

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNICA
MÉDICA

CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5
em deante.

horas

/

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

ReguladorMGesteira sem demora.

Regulador-Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e pertur
bações da menstruação, debilidade, palidez e tendendencia a he
morragia, provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral
e desanimo provenientes do mau tuncionamento dos orgãos útero
ovarianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres
de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer
qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero.
Regulador-Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inflamações.

Comece hoje mesmo

a usar Regulador-Gesteira
-------------------------------------------------------

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

Raios X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das CUT\aS, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Senhora ! Para as suas 80

Ibrernesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. subôres delicio-
sos e difere nte s. •__�

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n, 751.

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

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

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a 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 ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
_��, NARIZ, GARGANTA

,-�-_.�-----'--------.......---....... ;.-----_......----

Uma corrente de ar e um resfriado,
quasi sempre vêm juntos.
Leu, leu... e esqueceu de fechar a

janela.

- Estou bastante resfriado. Creio que
não poderei ir trabalhar amanhã
- Como não! Toma este comprimido
de MelhoraI. Ao deitar, dar-te-eí mais
dois com uma chícara de chá bem
quente.

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

Geral

I.CONSULTORIO :

Rua Felipe Schrnldt-c-Edift
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

Especialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das 10 às 12
onsu tfU: A' tarde, das 3 às 6

j. Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

OLHOSDOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas dia'demente pe!ata�d��h:�sd�� \� 1� l�o�::as
Consultório: Rua Joãu Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

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.)

Ora.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g���a��o �:l�
de Medicina da Universidade do Brasil)

Bx-ínternn do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmldt n. 38 - TeJ. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Te!. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

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

I

Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlinica
Geral do Rio de Janeiro: com curso de especialização e prática de ouvidos,
nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson, na Policlínica de 80-

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

Diariamente, das 9 às 12 hosas - Segundas, quartas e sex
tas das 17 às 19 horas

SEIA

Clínica médico-cirúrgica do

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

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesicula, útero. ovários, anendíce,
tumores. etc.. - CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO -' Hérnias. hidra
ceie. varicocele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

varizes -- Fractvras: aparelhos de gêsso.
Opera nes Hospitais de FlorianóPolis.

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

Dr. AUCiUSTO DE PAULA, DJ�etola��a��SP�:1
Florianópolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro 'Preto SI
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de s enhoras.
Fisioterapia: ,Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante, 1\.S 4as. e

Sábados: Das 3 às 6 horas. - Fone 1.644

Ten h « sem.pre
à mão olgu.n s

I cornprim idos de

M_�
Quem o diria! A dôr de cabeça, o mal
estar e o resfriado desapareceram. como
por encanto, com o Melhorai que me
deste. Que remédio é Melhoral!

para con�bater snas dores de cabeça,
resfriados e ou.tras in tlisposi ções se

melhantes. MelhoraI corta a dôr e

baixa a febre.

-----�----------.--------------
MELHORAi' Êk��rltHotú."• �'.

<

Pt ..
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Rendendo tributo à resistência de Malta"LONDRES, 13 (REUTERS) FALANDO PELA RÁDIO ALEMÃ, UM PILOTO NAZISTA' RENDEU TRIBUTO À RESISTÊNCIA DA ILHA DEMALTA: QUANTO MAIS APRENDEMOS A APRECIAR A COMPLICAÇÃO E A VARIEDADE DAS DEFESAS DE MALTA, MAIOR É NOSSO DESEJODE CONQUISTAR ESSA FORTALEZA. O INIMIGO É RESISTENTE. NÃO PENSA EM CEDER A ILHA, CONQUANTO ESTA JÁ TENHA PERDIDO
TODO SEU VALOR COMO BASE NAVAL E AÉREA';.

Conforme diz o "Correio da fícios impostos aos habitantes
Manhã", a população do Reich para que não faltem abasteci
-já não acredita muito nas pro- mentos aos exércitos empenha
messas de vitória de Hitler, dos na luta agravarão os ran
Com os contratempos das pIa- cores surdos, contra os quais
nícies geladas da Rússia, a má- nada póde fazer a Gestapo.
quina de guerra germânica SQ- Na previsão do que está para
freu muito nas suas molas e acontecer, a autoridade supre
já não tem a mesma eficiência ma da Alemanha chama os li
dos dias em qúe iniciou a sua deres nazistas ora na Rússia
ofensiva, com imensos efetivos, para organizarem a resístên
contra o exército soviético. cia aos inimigos do regime.
Forte movimento de desa- Preparam-se corpos especiais

grado contra o hitlerismo pas- para as lutas na cidade. Mas
sa pela Alemanha, ameaçando todas essas presenças são can
o poderio do Fuehrer e a segu- traproducentes. A presença
rança de seus instrumentos dêsses líderes gordos e sadios
dentro da Alemanha e dos paí- nas cidades germânicas, en
ses conquistados. quanto soldados, exaustos e
Tal descontentamento não mal curados de suas feridas,

se verificaria se tudo corresse regressam às trincheiras, pro
bem, conforme anunciava o vaca indignação no seio das
nazismo. Essa maioria oportu- camadas populares. Os protes-

I nista, que apoiou, durante a tos escritos nos muros e pare
guerra de 1941, a política de des das cidades são imediata
agressão do kaiserismo, e se mente apagados pela polícia.
inebriou com os triunfos espe- Sobe de vulto o interêsse go
taculares do hitlerismo, não vernamental em não deixar
tardará muito em voltar as transparecer o que vai por to-)costas aos atuais governantes do o Reich, afim de que o na
germânicos. Basta uma derro- zismo não seja apeado
ta séria de Hitler para que to- .,da a dedicação servil dos que Bonit'���- bons e bar�to-s-,-não lhe discutem as ordens PEimeiros entre os primeiros,ainda hoje se transforme em Sao os doces preparados,ódio e revolta. E todos os sacrí-

.
Co'o bom Fermento Medetr o,s

.

,

•• •

que sempre deixa ressaibos nas
más digestões, o "Sal de Fr�cta"Eno age imediatamente, fazendo
voltar o bem estar, preparando-o
para outra farra ...
Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

ENO "SM.( cle�"
Malta e sua épica resistênciaLondres, 13 (De Gerard Her-
lihy comentarista político da Aludindo às perdas aéreas
Reuters) - O motivo porque do "Eixo" sôbre Malta, afir
as malteses reagem tão tre- mou que erp. abril os caças e as
mendamente aos ataques aé- baterias anti-aéreas derruba
reos do "Eixo" - segundo de- ram uma média de sete aparê ..

clarou o general sir Williàm lhos inimigos por dia.
Dobbie - ex-governador da- Em face da posição geográ
quela ilha - é porque "o

pO-l
fica da ilha, o abastecimento

vo de Malta mantém a maior constitue o seu problema prin
lealdade à Inglaterra e não cipal: "Em face do desenvol
quer qualquer contacto com vimento da guerra - disse o
os italianos". general Dobbie - a questão
Acrescentou o general: "O do abastecimento tornou-se

povo é tão católico que alguns muito difícil e fomos forçados
malteses declaram que é muito a restringir as atividades nor

mais leal do que o rei inglês mais na ilha.
e muito mais católico do que o O serviço de ônibus foi redu
Papa" . . I zido. A deficiência de combus-

O general Dobbie, que che- tível obrigou a que os ônibus
gou de Malta ontem, está con-I só servissem aqueles que se di
ferenciando com os funcioná-' rigiam para o trabalho. Para
rios governamentais, tendo I

conservarmos os nossos abas
conferenciado com o sr. Wins-' tecimentos, restringimos todos
ton Churchill, aguem forne- os nossos confortos ordinários
ceu um completo relatório sô- de vida".
bre a situação da ilha. O ex-governador descreveu,

a seguir, a alegria do povo mal
tense, quando chegam à ilha
comboios de abastecimentos.
Disse que os grandes abrigos
da ilha construidos na rocha
têm espaço em excesso para a

população civíl e já salvaram
a vida de milhares de pessoas.
La Valleta já sofreu muitos

danos. Muitas igrejas desapa
receram, hotéis e grandes nú
mero de edifícios históricos.To
das as ruas apresentam sinais
de bombardeios.
"Estou impressionado- dis

se o general Doobbie - por ver
em Londres tantas ruas em

perfeito estado". Frisou que,
devido ao serviço lá organiza
do, é possível limpar as ruas de
Malta após os ataques.
Terminou suas declarações

rendendo nova homenagem ao

espírito do povo de Malta, pe
la sua esplendida resistência
aos ataques do Eixo dia após
dia.

14' Batalhão de Caçadores
Edital de Venda·

as A ri\iiiktteíP!'e-e• • &-,

10 v. alt.-8

ACIDO URICO 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 1° Ten. Secretário

10vs·9

Se todos comprehendessem
de que vital importancia para
a saude é o funccionamento
regular dos rins, não ficariam
um s6 dia sem tratamento em
caso de fraqueza dos rins.
Cada gotta de sangue do nosso
.organismo tem de passar pelos
rins para ahi serem filtradas
todas as impurezas e toxicos
-sendo dentre estes, o prin
cipal, o acido urico. Se os

rins estiverem fracos demais
para effectuarem devidamente essa tarefa, o acido
urico é transportado por todo o corpo, formando
crystaes agudos, que se alojam nas articulações,
causando inflammações dolorosas, rigidez e, final
mente, a tortura do rheumatismo. Ou então os

crystaes se alojam na bexiga, dando logar a calcules,
pedras ou inflammação chronica.
A fraqueza dos rins, que póde ser facilmente reconhecida pe�

apparecimento de dôres nas costas, sensaç�o de p�so e cansa50
geral, deve ser immediatamente tratada por mela das PIlula.s De -W:1tt
para os Rins e a Bexiga. Agem directame_nte sobre os rins, t.oci1i
cando-os e auxiliando-os a eliminar todas as Impurezas do organismo.
A venda em todas as pharmacias. Compre as legitimas

Mamonas e Nozes ICompramos qualquer
.. quantidade.

Ofertas à: INDÚSTRIA

IÓLEOS, TINTAS E
VERNIZES, Ltda.

Tijucas - Santa Catarina

T S5ES
nocturnas

Atalham-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com este
agradaveI unguento vaporizante.
Uma applícação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso noctumo.
Pilulas DEWITT

PARA OS RINS E A BEXIGA
indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Molestias da Bexiga e, em ge�al, p�ra enfermidades

produzidas P?r excesso de acido unco.

Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei Ca-

I
neca ri." 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-16AVISO AO POVO CATARINEMSE

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa �ae�e!· & Irmã�.

Saídas de Florianopolls as terças e. sábados
Saídas de Porto Alegre para Flonanopolls

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá �s quartas,

sáoados e domingos
o

Allente em Plorianopolis: MARIO MOURA
PRAÇA 11) DE NOVEMBRO

I
I Rua

Dr. ALDO AVILA
DA LUZ
ADVOGADO
Vidal Ramos, no, 30

O prazer da petizada,
E orgulho dos coníeítetros,
São os doces trabalhados,
COlO bom Fermento Medeiros,I

r;�����;-II Aguardem sensacionais novidades

i em mercadorias de alta classe I

I A preços ao alcance de todos

IL_::::::�

_---.,.c..__. Por não ter cuidado, com
'a devida atenção, na limpeza do seu motor,

vê-se agora o Snr. obrigado a dispendiosos con

cêrtos. O que se dá com o automovei dá-se muito
mais ainda com o organismo, máquina complicada
e delicadíssima. O aparelho renal, por exemplo,
requer especiais cuidados de limpeza e desinfecção.
• Execute-os, periodicamente, com HELMITOL
de Bayer e evitará distúrbios na saúde presente,
assegurando-se, além disso, uma velhice sadia

e livre de achaques.

QiK)SE OS RINS VÃO SrM
A SAÚDE É BOA

(j flELMITOL
Descontentamento na.

V.S. J A' PEN SOU NO PU, I
TURO DE SUA FAMILlA ?
Vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes n.O 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurando· lhes o pão
de cada dia.
Corretor em San ta

Catarina; O.ABRAHAM,
rua Cons. Mafra, 9.
Diariamente, das 8 às

11 horas. Aos sábados,
das 14 às 17 horas.

30 v. alto - 5

Rua Deodoro. 33

Florianópolis
---_ ..... --......___,.,.-. --...-

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
Seu tlgado deve derramar. diariamente.

BD eatomago, um litro de bílis. Se a bílis não
corre livremente, O! alíme.rtos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o
estomazo, Sobrevem a prisão de ventre.
Voei serree-se abatido e como Que envene
Dado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
Uma simples evacuação não tocará a

uma. Nada ha Como as famosas Pillulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremen te esse litro
de bílis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bilis correr
livremente. Peça as PilIulas CARTERS
para O Fígado. Não acceíte imita�
1'<eÇ9 3$000

Dr. elerno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
lo andar (Altos do Café
Bubi). - Fone J.1t61J.
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50Mil metros de ref"alhos em pelúr ia, sedas, ro" raJco, vOlJ, opale, casimiras
e chitas. E>§'tá sald;-!� do ii CASA ORIENTAL

Inegualavel Liquidação de Sedas, Não perca ocasião, vá correndo à CASA ORIEN'fAL e

aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:
.

SEDAS Casacos feitos para senhoras 80$000 Colchas de sêda com bico para I Rouge Royal Bríar
Seda Laqué lisa e listada mt. 5$800 Finissimos sobretudos para homens, I casal 49$000 Batom Michel, Zande e' 'I'ang e e

I'} Laqué, lavrada, mt. 7$500 todos torrados de seda 150$000 Colchas de pura sêda com franja Batom Colgute
• Façonné mt. 3$800 Cobertores bêbê, artigo superior 7$000 para casal 70$000 Pó de Arroz Adoração
» Graníté, mt. 6$500 Cobertores xadrez para solteiro 14$500 Etamíne para bordar, metro 6$800 PÓ de Arroz Royal Briar e Gally
• Crepe f{omano mt. 7$500 Cobertores xadrez para cli.sal 17$500 Filó Mosquiteiro Larg. 350 mt. 15$000 Pó de Arroz Coty
.» Givré superior mt. 10$500 Cobert?res xadrez, superror para

TECIDOS
Pó de Arroz Colgate

» Frisotine mt. 10$500 solteiro 19$floo Pasta C olgate
}) Frísotíne diagonal (nov.) mt. 12$000 Cobertores xadrez, superior para Organdy liso, metro 4$500 Oleo Oyrce e Realce
li Aj0ur 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 que- Voil suísso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS
» Tafetá Escoceza, de 7$5QO e 9$000 lidade, com duas estamparfas 48$000 Fustão estampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascidos,
}) Tafetá lisa, de 7$500 e 8$50'\ Cobertores Argentinos, especial ar- Cambraia, estampados modernos, de Capas felpudas para recem-nascidos
lt Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$(100 tigo, para casal 44$000 4$500, 5$500 e 6$000 Faixas mereerisadas, metro
lt Tafetá Motré mt. 12$000 I Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos, metro 3$500 Véos ds mó de sêda para noivas
lt 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 O�ala. lisa .assetinada, largo 8Q mt. 1:l$000 Blusas Olirnpicas para moças
I> Estampada em bellísstmcs des. 12$000 CAM b, MESA e QUARTO Tflc�hne .1Istada, metro 3$000 Babadores
li estampada natural (novidade) mt. 18$000 Pano para colchão mt. 1$900 Zephir.. me.tro ..

2$000 Jogos de batizados a começar de
» Lumíer e Lavrada, largo &0 mt. 10$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 TrIcolm.e l�s�ad.a para ptjamas. mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz
» Lumíere Lisa, largo 80 mt. hJ$ooo Granité, de linho, larg. 1,61} mt. 9$500 Oambraia hDlsS.lma, largo 80 mt. 5$000 Jogos de couro para homens
}) Lumiere Lisa, larg, 90 (artigo já Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para corttna, largo �O 4$500 Suspensorios de couro para rapazbastante conhecido em nossa Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para .corttna, largo Suspensorios de couro para homens
casa) mt. 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 8$000 1,'10, metro. 4$500 Suspensorlos para meninos

li Veludo Chifon Reclame mt. 52$000 Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 8$500 paJ?o Rendado superror para cor- Suspenso rios de seda para homens
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretune meio linho em cores, Iarg , 1,4C 6$400 tina, largo 1,40 metro 6$500 Ligas de Borracha para senhoras
li Patou (Pechincha) mt. 15$000 Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$800 Pa?o rendado em cores para cor- Grampínhos, caixa de 12 duzlas
E mais uma grande quantidade Morim peça de 10 mt. 18$000 tina, largo 1;40, metro 7$500 Fita metrica
de retalhos I} preços baratíssimos Cambraia mercerizada, enfestada, Pan� para copa, metro 2$500 Porta escova. de dois lugares

peça de 10 jardas 27$000 Fustão mercerisado em cores, mt. 4$800 Camisa de Ftsíca para homensART IGOS DE I NVERNO Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para bomem
Fustão Pelúcia em todas e s cores mt. 3$500 1.50 x 1.40 25$000 Tr�coline lisa, metro 4$800 Camisa de manga comprida paraPelucia lisa, mt. 2$300 Toalhas Higlenícas, dz. 7$500 Br�ns a começ�r de. 2$000 homem
Cachá, 2$500, 3$500, e 4$000 Toalhas de rosto de' 1$4 ! $8 Brim azul marínho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homens
Pelucia estampada para Quimono, 2$5, e 3$

, "

4$500 PERFUMARIAS Camisas Socega Leão, para meninos
cores firmes mt, 4$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas S$500 Leite de Colonia 5$800 Camisas para homens. a começar deCasimiras Angorá para vestidos e Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$JOO Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar de
Costumes, mt. 15$000 Guarnições para Chá. côres firmes 16$000

I
Esmalte Cutex 3$300 Ternos de Casimira para homens a

Casimiras Xadrez, para Vestidos e Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Ar ístoilno 3$300 começar de 1:l9$000Costumes, mt. 17$000 firmes 32$000 I Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200 Te: uos de Brim para homens a
Casimiras lisas, para Vestidos e Cos Colchas para casal, reclame 15$000· Pasta Gessy e Eucalcl 2$500 começar de . 44$000tumes, mt. 15$000 Colchas Iustão para casal 19$000: Creme Williams; para barb 1 5$500 Pasta de couro para colegiaes a
Casimiras para Casacos, a começar 15$000 Colchas mereertzadas para casal 22$000; Talco Malva 2$900 e 4$000 começar de
Casaquinhos de malha para c-tenças Colchas de veludo para casal 27$000, Talco Ross !:$90o e 4$000 Camisas de física para meninos
de 5$500 e 6$500 Colchas meio linho para casal 28$0{)0 I Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, ex, de t 2 duz.

Terninhos de malha para crianças 13$000 COlchas meio linho para solteíro 19$5001 Sabonetes Lever, LHebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Casaquinhos de malha para Moças 12$000 Colchas brancas, para solteiro 12$000 I Iive ti Gessy 1$5 o Sornbrlnhus modernas em gorgu-Casaquinhos listados para Moças 15$ootJ Colchas Iustã . para solteiro 12$000 Sabonete Palmolíve, Realce, col- r ão chamalote
Casaquinhos Bordados para Moças 17$000 Colchas fustão mereerísadas para , gate, Godiva e Cheramy IS 00 Escova para roupasPullowers para homens, a começar de 10$000 solteiro 15$c;ofl Rouge Adoração 2$ '00 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 ()R 111JNT A L' e o lucro será vosso:

Vendas só a dinheiro_ Rua Conselheiro Mafra, 15 Florianópolis��--------------------

As fotografias da batalha do mar de Coral RECITAL. de NORINA GRECOSan Francisco, 13 (A. P.) - ondas brancas que levantavam

�ll
fotografia.s ela batalha como "pro- do M t I·t Do O d N Y kAviões de bOl1lbardei� norte-amei-i- sua frente-:- c!u.ase

l âo grandes co- vavelmenle a mais
.. surpreendente e ropo I an use pera e ew- orcanos, regressando as suas ba- mo os navios.' . reportagem fotográfica que se co-

ses, na Austrália, sobrevoaram, a Norman Stockton descreve as nhece".· DIA 20 - QUARTA.FEIRA - DIA 2018.000 pés de altitude, a zona da
gigantesca batalha do Mar de Co
ral; e os seus tripulantes fizeram
vi vo relato fotográfico do comba
te.
A rádio de Melbourne, citando

o corr-espondente de guerra Nor
man Stockton, que viu as fotogra
fias, diz que a ação teve lugar a 150

Imilhas ao norte da costa do Queen
sland.
A rádio-difusora australiana, ctiz

Ique "pelo menos 500 aviões to
maram parle" na luta e que am
bos os IactOS utilizaram aviões tor
pedeiros e aviões de mergulho". O
céu estava limpo de nuvens e os
fotógrafos gravaram o combate com

surpreendente precisão de detalhe.
De acôrdo com a rádio de Mel

bourne, Norman Stockton teria dito
que" uma excelente fotografia mos
tra (i vasos de guerra japoneses, in
clusive dois porta-aviões, avariados,
descrevendo círculos hrancos con
tra o fundo azul do mar, cada na
vio japonês recebendo bombas
americanas em direções diferentes
tentando freneticamente escapar fi
destruição" .

Outra fotografia mostra "um
porta-aviões poucos minutos an-
I es de atingido. As bombas são
claramente visíveis contra o functo
azul do mar e o branco dos navios
em manobra".

O correspondente No'rman SI'o
ckton diz ainda que, numa das
fotografias, um porta-aviões juqo
nês estava fazendo um círculo com

pleto, a-fim-de evitar as bombas.
"A velocidade com que os na

vios japoneses marchavam, num

esforço por evitar os aviões a.lia
dos, é demonstrada pelas enormes

t

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviada
com (, uso das

VERDADEIRAS

PASTILHAS VALDA
vendidos só em caixas

com o nome

VA_L_DA
licença do D. N. S. P. N0 186 ,.

� • de 26 de Fevere�ro V6�•

-11. d. 1935 OOOS �.

"'h%.002, EucalyplOI O.

Joaquina de Carvalho Costa, Sebastião José de Carvalho Costa e

Senhora. Ten. Olivério José de Carvalho Costa, Senhora e filhos, Arios
to .1. Carvalho Costa, sra. e filha, e Abílio José de Carvalho Costa, pe-
nhorados agradecem sinceramente a tódos que, de qualquer forma, os

confortaram durante a enfermidade e após o falecimento de sua extre
mosa mãi, sogra e avó AMANCIA BEATRIZ DE CARVALHO COSTA.

Agradecem, mui especialmente, a dedicação do abalizado médico
Doutor Artur Pereira e Oliveira e a assistência espiritual prestada pelo
Revdo. Frei Daniel, bem como as homenagens tributadas pela Irmanda
de do Senhor dos Passos e !>elo Comando e oficialidade da Fôrça Poli-
cial do Estado.

Aproveitam o ensejo para convidar aos parentes, pessôas amigas te

de suas relações para assistirem à missa de 7° dia, que, sábado pró
ximo, às 8 horas, será celebrada na Catedral Metropolitana. Desde já
ficam �ratos aOS q\le çl>mparecer�m li �ise ato. de reU�ião.

No Teatro À.varo de Carvalho
Sob o Patrocínio do Instituto Brasil-Estados Unidos

PROGRAMA
I

ben S.Donaudy
S. Rosa
D. Cimarosa
F. Schubert

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$00G
4$500
2$500
2$000
2$8ol)
3$400

4$500
5$000
4$000
9$)00
4$500

1(1$000
2$500
7$000
35$000

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

Restricões à imprensa
na NoruegaLondres, 13 (Beuters) - Os jornais noruegueses foram proibiriasde fazer qualquer menção aos no

vos métodos empregados j.ela avia
ção britânica em seus ataques C(Jl1-
tra o território alemão, de acôrrlo
com o último decreto divulgado pe
lo diretor da imprensa do sr. Quisling - segundo informa a Agên
ci�: Telegráfica Norueguesa.

Os alemães na Noruega conti
nuam a ditar aos jornais noruegue
ses bem como aos dos outros paí
ses ocupados, instruções no sentido)
de que sustem a publicação de arti
gos editoriais referentes "à menti
rosa propaganda inglesa" sôbre os
avanços russos e, t.ambém, qual
quer referência às medidas toma
das contra, os sacerdotes noruegue
ses que se demiti ramo
Toclos os jornais l'eceberam or

dem ele publicar um a.rtigo do· se
nhor Quisling, à respeito da igreja,
tendo sido nessa ocasião relaxados
os regulamentos anteriores.

Depois de longas horas de traba
lho mental, no agitado ambient,
de uma redação, o cerebro sento'

se exhausto e os nervos descontrO
lados. Utilissimo é, eQtão, tomar uri'l

ou dois comprimidos de ADALlNA,
cuja ação suave, mas segura. res'

titue ao espirita a calma necessa·

rio ao trabalho intelectual. ADALlNA
é um produto da Casa Boyer.
Isto lhe serve d e garantia.

G R A TIS !! IPeritos britânicos
Qu€r receber ótima supresa ?

I agem na Noruegaque o fará feliz e lhe será de _

grande utilidade? Escreva para Estocolmo, 13 (A. P.) - Té-
Brandão-Caixa Postal n' 2801. cnicos ingleses de eletricidade
Rio de Janeiro. (Selo para res- sabotaram a estrada de ferro de
posta). 10vs-9 Transhams, ao sul de Tron

dheim, na Noruéga, depois de

Amancia Beatriz de Carvalho Costa terem sido feitos entrar, como

"clandestinos", naquele país
ocupado,
Essa estrada está situada en

tre as grandes minas de enxo
fre de Okla e o mar. Ê a pri
meira linha eletrificada da No-
ruéga. ,.
Em consequência da sabota

gem, os transportes na região
estão sendo, agora, feitos em V·_· 2velhas locomotivas de carvão. .,. � '! "'.•.•��Jl?,.���"m;IW!IZS!lm::lí1Wliit2li!ll:llaIlEi'!l,.I!IIIlII..Uma notícia das vizinhanças
disse que foi encontrado um

I
CASA MISCELANEA.

distri-I
E.tA. trúte, meu am8r '2'

dos guardas da estrada "com ouidora dos Rádios RC.A. Vi· Tenl broJiqa1te? lO.tú co. tOll'l.

uma nota de mil corôas no ctor, Vávulas e Discos...., RUil l'lI leJ. de NO.lo 8enho!'l

bolso", íraiano, 12 . � te ..ln. CONTRA'l'OSS•.

o deI mio amato
Star vicino
Resta in pace
Ave Maria

Chanson triste
La Mandoline
Les filles de Codiz
Air de Lia

• H. Duparc
C. Debussy
L. Delibes
C. Debussy

III
La Playera
Nana
Do not go my love
Tell me, Oh Blue Blue Sky
Rondini 01 nido

Granados-Schipa
F. Mignone
R. Hageman
V. Giannini
V. De Crescenzo

IV
Non t'accostar all'urna
In quelle trine morbide
La Wally

G. Verdi
G. Puccini
A Catalarli

ENTRADAS:
Platéia
Balcão
Geral

12$000
10$000
4$000

Instituto 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.

3 vS. alt.-2
,-" ,_,. �:�--::---;·?'��".':t��:':;;:�.Dl!!ii'�R M

IOFIL
Para limpar metal

e cristais
PRATICO e ..

ECONOMICO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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sy

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

VWIO VESPERTINO

Redação e Oficinas 11, Rua
João Pinto D.. 13

Te!. 19�3 - ex. poatal139

:ASSINATTJR.AS

Na Capitah
ADo • • • • • • • • • • • C5O$OOI
Semestre •• • • • . !5$000
Trimestre .•••• • 15$000
!lêl •••••••••••• 1$000

NO Interior,
Ano . .••. ••••••• .000
Semest;re .•••••• lO$OOt
Trlmestn ..• • • . I0$00O

Anúncios mediante contrato

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emítídos

1_ Ijj
D08 artigos usinados

�

PIANO
Vende-se um piano, BORD,
em ótimas condições. Icua

Esteves Junior, 48.
SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NO COMÉRCIO AR
ll'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 tesoureiro

Eis como banir
o entupimento dos "'") � )
RESFRIADOS ,-"

'ii?

�,�A t;\ �

�.r_-,? Nariz entupido fá-la sentirJ:.J se desditada? Para rápido
alívio pingue umas quantas gotas
de Vick Va-tro-nol em cada narina.
Ao espalhar-se o Va-tro-nol rapida
mente pelos condutos nasais V.S.
sente como suas membranas incha
das se contraiem. A irritação desa
parece, a estorvante mucosidade
desprende-se. Nuns segundos, V.S.
respira facilmente de novo.

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

SÊLOS
Vende-se Dor um preço de

ocasião, u�â primorosa co

.leção universal, com 27.000
exemplares diferentes, a va

Iiada em 250.000 franco�. o

Informações c.om. o Eng.
Edmundo Gar�pIIDskl, à �U8
Felipe Schmidt, n.O 5" Ca!X8
Postal, 66. - FlorianopolIs

30v.-23

.••••.•••••....•••.•••..••••••..••_••

i S8X)AS i• •

: padrões maravilhosos,' finíssimo .acabamente :
: das melhores fábricas do país, são :
I=:: -

• encontradas nos balcões da -
• •

; Cas SANTA ROSA ;
• •
• •
• Díáriamente recebemos novidades -
• •

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

--

AgradecimentoViuva Alcides Barreto da
Silva, profundamente com

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

falecimen to de seu esposo,
ALCIDES BARRETO DA SIL
VA, vem, sinceramente, a

gradecer, aos funcionários
dos Correios e Telégrafos e

demais amigos do extinto,
as provas de carinho e nrrd
aode manifestadas quando
de seu falecimento. A todos,
a sua gratidão. 3vs-3

Compan�ia ti Aliança Baía B

5

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B
A4=-�,,�� 4'� )
�/

1

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I
Elegância!

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Fundado em 1870 Séde: BAIA

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA: I
Caixa postal 19- TeleohoMI083-l!.nd. tu. cALLlANÇA�

(Por correspondência). Sub-Agente em Lagulla, Tubarão. ltajaí, I12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de agentes e re- I

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -s.paulo.1 Blumenau e Laqes.
�K**f�'.: ;:'l-}.;rr.,.�� ·����,·et. "

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__;;-_;;_iiii_iiiiiii iiii;;;:

Seguros Terrestres e MarítimoB

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000

li> 54.700:000$000
II il.929.719:000$000
II 28.358:717$970
II 85.964:965$032
II _7.323:826$800

e terrenos) II 22 354:000$000

Dados relativos ao

Capital Healizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos

.

Bens de raiz, (prédios

I Diretores: ,

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José
dó' Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Afrlca.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.

Produtos CATEDRAL
ávendcina FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Hrepcke)
�+,- ULLliIllllli"

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Social'· dr�����l;����!���������d��e�r���!:�������pelo Conselho Liberal Social, na séde do Clube Liberal Nacio
nal, declarou: - "Desta vez será certamente necessário que
os aliados marchem até Berlim. Tanto a Alemanha como a

Hungria devem ser educadas e passar por uma revolução po
lítica e moral". Acrescentou que acredita no êxito das fôrças
soviéticas durante a ofensiva alemã da primavera, e julga que,
pelo outono, o poderio alemão estaria destruido.

ANIVERSÁRIOS
Festejou ontem sua data na

talícia a prendada senhorita
Dóra Santana Gomes, profes
sora vocacionalista e filha do
sr. Plácido Gomes, advogado
em nosso fôro.

Fazem anos JlOje:
A galante menina Magda, fi

lha do nosso saudoso conterrâ
neo sr. Laércio Viegas;

- o interessante garotinho
Júlio-César, filhinho do sr. Zí
gomar Fernandes;

- a exma. sra. d. Belisária
Dutra, esposa do sr. Gasparino
Dutra, alto funcionário do Te
souro do Estado.

jEcos e Notícias
Como parte dos festejos co

memorativos ao "Dia da Im
prensa", a Associação Brasilei
ra de Imprensa realizou em
sua sede, na tarde de 13 do
corrente, uma sessão de sau
dade aos jornalistas falecidos
durante o período administra- \

tívo findo, inaugurando-se, na
r

galeria dos confrades mortos,
los retratos de Urbano Berquó,I Sertório de Castro, Martinho

: Caldas, Marques da Silva, Aze
! vedo GaIvão, Felix Bocaiuva e

conti:t0 o primeiro ímpeto, os IRenato de Toledo Lopes. Nessaalemaes
_

voltarao a carga ou ocasião, em nome da A. B. I:
procurarao estabelecer, contor- falou o seu diretor-secretário
me intenção atribuída ao al- sr. Celso Kelly.

'

to comando alemão, bases aé- - *

reas na penín�u�a. de KercI:, Ontem, à tarde, tomou pos-
para com elas imciar a of'ensi- se do cargo de secretário da
va pelos ares contra Tanga-, Segurança Pública, o sr. capírog, acrma do mar de Azov, e tão Antônio Carlos Mourão
c�ntra Rostov, ao norte do Ratton, distinto oficial do 140. :
Caucaso. Batalhão de Cacadores.

O ataque foi precedido .�or O ato foi assistido por altásum assalto em mas�a de avioes figuras da administração civil
durante toda a norte. Os ale- e militar. tendo tocado diante
mães atiraram as melhores da séde 'daauela Sedretariabombas sôbre a região da Cri- uma banda musical.

'

méia, particularmente projé- *

teis incendiários, não obtendo,
porém, resultados importantes.
Revelou-se que aviões ita

lianos estão operando em al
guns setores do sul, invaria
velmente acompanhados de
formações de " Messersch
mitts" alemães.

lEVE O IMPEIO DO RAIO
Das 9 às 12 horas-e-cock-tail dan- I

sante, em homenagem à nova Dire- i
toria da Sociedade Catarinense de:
Medicina.
As 12 horas-almôço na séde social.
A tarde - competições de Tênis e

Basquete.
A noite -

" soiree' , oferecida aos

sócios do Clube.

HORA ,Dl CALOURa -- As inscrições para
êste programa encerram-se sexta-teíra pró
xima as 1l horas. Pede-se aos íntsressa
dos se dirijam à RelOjoaria Moritz. onde
lhes sereia nrestaces meinores esclare
cimentos.

Mas terminou, também, como um raio
Moscou, 15 (A. P.) - Por

Henry C. Cassidy - A emisso
ra informou que "a resistência
do exército russo quebrou o

primeiro assalto do maior ata
que da ofensiva de 1942, feito

AGRADECIlUENTOS com intensa fúria e com o em-
Do nosso prezado conterrâ- prêgo de fôrças de todas as

neo sr. Euclides Fernandes, armas, pelos alemães, às por
funcionário do Banco do Bra- tas da Criméia, visando os de
sil, recebemos atencioso cartão

I pósítos petrolíferos do Cáu
de agradecimentos à nota de caso".
seu natalício. Examinando todo o noticiá-

VIAJANTES
-

I rio a respeito dessa possível-
D

.

S P I mente nova fase da guerra, nae sua viagem a .

d
au .nter- Frente Oriental, ficou compre-gressou o nosso preza o con er-. d f 1A

d J
-

J
.

C b I endído que o ataque es ec la-
raneo sr, r. oao ose a ra, d I I

- •

Ibrilhante causídico. o pe os _a ema�s, apos a ongu
A h estagnaçao de inverno, teve o

- c a-se entre nós o sr..
t d

•.

fJaime Vieira, nosso c I d impe o e um raio, - con or
o ega e

me disse a rádio de Berlim, __imprensa. mas terminou, também, como
Cabelos brancos � LOÇÃO um ráio, relaxando os ataques

MARAVILHOSA % de pressão ao caír da noite.
Não se pôde depreender se,

DESOCUPADOS
Em toda parte existem índíví

duos que, não tendo o que fazer
durante o dia, não se cansam, e
como não sentem necessidade de
dormir, aproveitam a noite para
perambular pelas ruas, para fazer
roda nos cafés e nas esquinas e

perturbar o sono dos que traba
lham e precisam do descanso no ..

turno. Como consequência estra
gam a própria saúde além de pre
judicarem a existência dos pobres
mortais que levam a vida a sério.
E' por mal dormir que existem

tantos indivíduos com perda de
fosfato, facilmente irritáveis e en

colerizaveis. Dia a dia multiplicam
se, pelo mesmo motivo, as vítimas
de perturbações nervosas de maior
ou menor gravidade. Às pessôas
que se tornam irritadas, inquietas,
desanimadas e pessimistas em con

sequência da perda ele fosfato, e

que não poelem se livrar do baru
lho ela rua em que residem, aconse
lha-se o uso de injeções de Tono
fosfan, que levantam o estado ge
ral, reforçando o sistema nervoso.

Entre os nazistas da Noruega
Londres, 15 (A. P.) - Tele

gramas de Estocolmo anun
ciam que houve sérios desen
tendimentos entre as fileiras
do partido nazista norueguês
chefiado por Quisling, em vir
tude de terem sido demitidos e
enviados para os campos de
concentração alguns "leaders"
distritais do partido. Acrescen
tam os telegramas que a dire
ção do partido continua reali
zando expurgos no distrito de
Rogoland, Stavanger e Hau
gesund.
Cabelos brancos �

MARAVILHOSA! LOÇÃO

TOSSE �. BRONCHITES?. ".

F. LI M t� A 1- FORTALECE!

VENDE-SE
Um Estabilizador de duas
correntes c/Vo ltrn etro com

pletamente novo.
Rua João Pinto 13. Sobrado.

S v.-1

x

CARTAZES DO DIASeguirão sábado para Lages,
com o fim de instalar naquela
cidade a filial da Cruz Verme
lha Brasileira, os abalizados clí
nicos drs. Osvaldo Cabral e A.
Moniz de Aragão, respetiva
mente presidente e vice- presi
dente dessa associação de bene-lfi

cEênmc
ia .

*

o Jsua sessão recente,
Departamento Administrativo do
Rio Grande do Sul apreciou o

projeto de decreto-lei da Pre
feitura de Porto Alegre dando
o nome de "Avenida Grécia" à
atual rua Acilino Carvalho, da
quela capital.

HOJE Sexta-feira HOJE

--o-

CINE REX
- FONE 1587 -

A's 7,30 horas

--o-

IMPERIAL
FONE 1587 -

A's 5 e 7,30 horas

Com

Céufúria A famUa Jones em
novas ave.nturas

A vida é uma comédia

das tropas de ocupação. ;

no
Com lngrid Bergman e

Robert Montgomery
Rosalind Russell e Jarr.es

"Stewart

Complemento nacional D.F.B.
Preços: 1 $500 e 1$100

Complemento nacional D.F.B
O urso que não pOdia dormir

(Desenho)
A VOZ do mundo (Jornal)

•

PRODUTO *RAUL Realizou-se ontem à noite, às
22 horas e 30, no Cine Opera,

VINGADO O AFUNDAMENTO DO «PARNAIBA» ��e��t��,l, p:���s:i:'l�:t';av;���
cedida pelo grande comediógrafo
Charlie Chaplin, a exibição da
película "O t..;Grande Ditador".
Esse espetáculo foi em benefício
das obras da Cruz Vermelha
Brasileira, filial de São Paulo, e
dos Comités Britânico e Norte-dos últimos dias, a respeito. Americano de Socorro às Viti-

A notícia do afundamento do submarino, que traiçoeira- mas da Guerra, custando cada
ingresso numerado 50$000.

*

O ministro da Viação tele-
grafou ao diretor da Estrada de
Ferro Teresa Cristina, que tam
bém superintende a importante
jazida carbonifera pertencente à
mesma ferrovia, determinando

Belmira Silveira Pedro e Noêmia Gou lart, Antônio Matos (ausen- que prepare, para ernbarqueime
te) José e Luiza Matos (ausentes), Jací Matos Arêas, José Matos Arêas dia to, com destino ao Rio, para
(á�sente), Joel e Edith Sousa, Júlio e Arcinoé Silva (ausentes), avó, a Light, 4.000 toneladas de
tios irmãos e cunhados de AN'fôlIO MATOS ARf:AS, vítima, no cum- carvão.pri�ento do dever, do brutal atentado ao "Parnaíba", convidam os de-
mais parentes e pessôas de suas relações e, bem assim, todos os que f'o- O general Mendonça Lima
ram amigos do extinto, para assistirem à missa, que, em sufrágio à sua tomou .essa providência após
alma mandam rezar na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, conferenciar com o inspetor de
nesta 'capital, dia 19 do corrente, terça-feira, às sete e meia horas. Pro- Iluminação e informa-se, a pro-

����:�r:�a�:n;r���;os, agradecem a todos que comparecerem a êsse
pósito, que o Ministério da Via
ção vai tomar providências no

de a ínvasão ? sentido de intensificar a pro-novo1 .. dução de gás e seu fornecimento
à capital do país.

UM LEITE*
Preços: 2$000 e 1$500

Imp. até 10 anos Livre de Censura

Domingo
No Cine REX

Simultaneamente Domingo
Cine ODEON
Às 7 horas

Rio, 15 - Um vespertino local divulga a sensacional no
tícia de que fôrças aéro-navais norte-americanas teriam afun
dado o submarino nazista que torpedou e afundou o navio bra
sileiro "Parnaíba", há dias. Por motivos desconhecidos, os

Estados-Unidos não divulgaram os resultados das operações

No
Às 4.30, 6.30 e 8.30 hs.

Sangue(om Mickey Rooney e Judy <iarland
De Artista

mente agrediu o navio brasileiro, despertou grande contenta

mento na população, que, assim, vê vingado o covarde ataque
------------------------------------�-------��-�-

ULTIMA HORAà nossa unidade.

Anlônio MaIos Irêas
Duas grandes colunas nazí-fas- transporte de tropas, que se diri

cistas, que avançaram, na Líbia, giam par a Líbia. Esses aviões cai
foram repelidas, com grandes bai- ram em chamas no Mediterrâneo e

xas pelos britânicos. os 400 soldados, que conduziam,
morreram afogados ou carbonizados

As autoridades francesas de Mar- pela gasolina que cobria o mar.

tinica concordaram em

"imobili-II
•

Lar" as naves francesas que se en- O govêrno australiano decretou o

contram na base daquela ilha, entre estado de emergência para diversos
as quais estão Q porta-aviões "Bé- distritos do Estado de Queensland.
arn" e os cruzadores "Jules Ber-
tin " e "Jeanne d'Arc". Continuam Começaram a chegar a Sidnei
as conversações entre a missão n o r- (Austrália) as primeiras vítimas da
te-americana e o almirante George recente batalha do mar de Coral.
Robert.Tentarão, Chegou a Washington o sr. Que-

Q. G. Aliado na Austrália, 15
(Associated Press) Por
Vem Haughland - Parece
forcado o adiamento da tenta
tiva de invasão à Austrália, de
vido aos danos infligidos pelos
aliados às suas unidades navais
na batalha do mar de Coral.
O exército de invasão japo

nês estaria procurando escon
der-se nas linhas do norte dês
te continente, à espera de
"melhor oportunidade". Essa
melhor oportunidade seria for
necida aos nipões com a chega-

da de reforços que estariam
esperando por via aérea. Ape
sar dos danos graves sofridos
na batalha do mar de Coral

O ADVOGAliD ACÁCIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro , n> 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112,

Caixa-Postal 110-Fone: 1277
Os russos, comandados por 'fi-

-

b moshenko, fizeram grande avançoMalta foi novamente bom ardea-
na região de Carcove.da ontem. Mas os ingleses foram

Pilotos norte-americanos bombar
dearam Hanoi (Indo-China), des- són, presidente das Filipinas, e que

truindo no aeródromo 15 aviões e
dalí escapara à invasão japonesa.

avariando 25.
Hitler enviou contra os rebeldes

pelos navios japoneses, a f'ró
ta de invasão estaria - a jui
zo de observadores particular
mente autorizados - compa
rativamente intacta. Sabe-se
que, com os resultados do en-

contro naval, a fróta disper
sou-se para várias direções,
mas estariam os vasos inimi
gos em posição de voltar a reu

nir-se, sem perda de tempo.

N R'· I
�

adotaram jugoslavos, que operam sob as or-a USSla, os a emaes
o sistema de destruir as aldeias rus

dens do gral. Mihailovich, 20 divi
sões italianas, 4 alemãs e vários dessas que vão ficando à sua retaguar- tacamentos rumenos e húngaros.da, para que não sirvam de apoio

à ação dos guerrilheiros.

também, de novo, a Bengazi.
Diante da ofensiva alemã, na pe-

Quatro pilotos noruegueses voa- nínsula de Querche, os russos fo
ram ontem sobre território ocupa- ram obrigados a recuar para novas

do. Dois deles atacaram a dois posições.
trens de mercadorias, fazendo ex

plodir as locomotivas.

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PAR.A A FAMÍLIA
E PAR-\. A RAÇA

Hitler enviou a Atenas uma mis
são especial para investigar as re

discursou centes desordens ocorridas no seio

o pOVO carioca e a guerra aérea
Rio, 15 - O secretário da educação da prefeitura, aten

dendo a ordens do prefeito, expediu instruções ao Serviço de
Divulgação do Departamento de Difusão Cultural, a-fim-de
que êste promova palestras sôbre assuntos ligados aos proble
mas da defesa contra bombardeios aéreos e suas consequências
funestas. Essas ordens têm por fim educar a população sôbre
as medidas a adotar no caso de sofrermos a guerra aérea.

O general De Gaulle
ontem.

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI· Aviões de caça britânicos sur- A Rússia chamou às armas a elas-
preenderam 20 grandes aviões de, se de 1924.

o Sabão

"VIRGEII
de· WETZEI.J

IDADE"
& CIA.--Joinvil1� (Mares registrada

recommenda-se para hospitaes, collegios etc., pela sua qualidade desinfectante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


