
Requisitados cinco mil ônibus pelos alemães
LONDRES, 21 (R.) .. CINCO MIL ôNIBUS DE PARIS I FORAM REQUISITADOS, SEGUNDO A RÁDIO DE LIÃO.

PARA COMPENSAR, FORAM REABERTAS TREZE ESTAÇõES DO "METRO".
�----,-------------

Ecos e Notícias
Até ullerior declaração do go

vêrno federal, foram suspensas,
por determinação do diretor da
Central do Brasil, as inscricões
para fornecimento de firmas· de
origem dos países com os quais o

Brasil está de relações cortadas,
C01110 também quaisquer transa
ções com essas firmas.

Chunquim,21 (R.) - A mais

I alta condecoração militar bri
tânica, a Grã Cruz da Ordem
do Banho, foi conferida em
nome de Sua Majestade Britâ
nica ao generalíssimo Chang
Cai-Chec, por intermédio de
sir Seymour, embaixador bri
tânico em Chunquím, que es
tava acompanhado, durante
essa solenidade, pelo chefe da
missão militar britânica na

China, general Bruce e pelo
adido militar à embaixada bri
tânica, brigadeiro Grimsdale.
A referida distinção foi con

ferida ao chefe das forças ar
madas chinesas, como sinal de
admiração do govêrno e do po-

Nova Iorque, 21 (United) - O prefeito da cidade, Fiorello La vo inglês pela atuação do mare
Guardia proclamou o próximo dia 15 de junho "Dia de Nova Iorque chal Chang-Cai-Chec na resís
em Guerra". Naquela data desfilarão pela Quinta-Avenida 500 mil tência heróica do povo chinês e

homens e mulheres, para demonstrar a solidariedade do povo nor-
seus notáveis serviços, presta-
dos à causa das nações unidas.

te-americano ao apóio do esfórço bélico da nação. O general Chang-Caí-Chec,
ao agradecer a distinção de
que foi alvo, expressou seu

desejo de mais estreita amiza
de sino-britànica e os anseios
de vitória comum.

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

o momento é interessantissímo
para a difusão do uso da castanha
do Pará em Lodo o país, porquanto
aquele Estado do Norte vem lu
tando com dificuldades para a

exportação dêsse produto, em vir
tude da guerra. É de assinalar-se,
entretanto, que a castanha do Pará
desperta grande interêsse nos Es
tados Unidos, 'graças às suas óti
mas qualidades. Dessa forma, e

apesar de todos os óbices encon

trados para a exportação, já fo
ram enviados à América do Nor
te, êste ano, cêrca de 500 tonela
das dêsse produto, havendo possi
bilidade de novos e importantes
embarques.

o govêrno dos Estados Unidos
acaba de criar o cargo de observa
dor naval, no porto do Rio Grande,
sendo nomeado para desempenhar
essas funções o comandante 'V. C.
Roper, que, no dia 19, chegou a

Porto Alegre e, ontem, seguiu para
aquela cidade, afim de assumir o

cargo.

o sr. Fernando Costa, Interven
tor Federal em S. Paulo, atenden
do ii imperiosa necessidade de as

segurar o consumo popular e o su

primento do mercado nacional de
óleo de caroço do algodão, convo
cou, dia 18, no Palácio dos Carn
pos Elíseos, uma reunião de repre
sentantes das firmas produtoras do
referido gênero de primeira neces

sidede.
Após a discussão de vários as

pectos relevantes do magno proble
ma, ficou estabelecido que o go
vêrno paulista solicitaria à Co
missão de Defesa da Economia Na
cional a suspensão da exportação
de óleo de caroço de algodão pelo
tempo exigido para a normaliz a

ção da produção e consumo, ten

do sido enviado então, ao sr. mi
nistro Joaquim Eulálío QO Nasci
mento e Silva, presidente da Co
missão de Defesa da Economia Na

cional, um telegrama nesse sentido.
ao qual o Interventor Federal rece

heu, depois, resposta favorávcl,

Iôr. Newton fivil;1de regresso do Rio de
I Janeiro reabriu o

consultório.
Rua Vitor Meireles n". 28

Teler. 1067
Diariamente das 16 às 18 hs.

10 v.-9

Fracassará a ofensiva nazista
da primavera

Angora, 21 (United Press) -

Os peritos militares turcos opi
nam que a ofensiva da prima
vera alemã na Rússia fracas
sará em seu objetivo principal,
isto é, a destruição dos exér
citos russos, devido ao fato de
que o exército do Reich perdeu
o antigo poder de ataque. A
crescentam que a campanha
de inverno russa causou ter
rível desgaste aos exércitos de
Hitler.

Comunidade da
Campanha do Fóle

510 foi o número dos aviões
abatidos pela RAF durante
o mês de Abril p.p.
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" " NOVA IORQUE EM GUERRa

o marechal Chang-Cai-Chec
condecorado pela Inglaterra

Berna, 21 (A. P.) - O correspondente da "Tribune d :

Géneve", em Roma,. diz que os italianos têm criticado severa
mente a França a propósito de Madagáscar, dizendo que ela
está seguindo a "política muito mal velada de esperar a vitó
ria anglo-saxônica, que lhe permitirá recuperar suas colô
nías ".

A Itália argumenta que teve má sorte na África e conti
núa a combater contra os guerrilheiros na Jugoslávia, e que
se o povo italiano deve continuar a guerrear, deve ter sinais
evidentes de lucro. As reivindicações territoriais italianas e es- Ipanholas estão pondo Laval em situação difícil. Entregar o

território francês a espanhóis ou italianos criaria furor entre o

Washington, 21 (R.) - Segundo os planos atualmente em povo francês, exatamente quando Laval se esforça por mos

estudos por altos funcionários do Departamento da Produção da trar aos franceses as vantagens que se póde conseguir com a

Guerra, a construão de uma frota colossal de gigantescos aviões colab�ração com a Aleman�a. Os italianos acusam o chefe
., bsti

.. .. frances de retardar suas atitudes, ao passo que a Alemanha.
transportes vira su ,:h�Uir"os navios mercantes perdidos, devido aos! diz que êle será julgado pelas suas realizações.
afundamentos pelo eixo.

Alto funcionário norte-americano declarou à Reuters que êsse Audaciosa «Filarmônica
projeto ainda está em face de estudo, nada havendo de concreto <;0-

bre êle.
Sabe-se, também, que está sendo estudada a construção de

grande número de aviões de grande envergadura, mas ainda não se

chegou a solução, quanto a êste ponto, ficando assentado que se

devia esperar o parecer da comissão revisora do programa de COIl:>-

Washington, 21 (R.) - "Os planos de produção dos Es.a
dOS-Ullldos, a curto prazo, sob o lema "Vitória êste ano", são
destinados a assegurar o maior volume possível de produção
concreta de material bélico no momento presente - declarou
alta personalidade da Junta de Produção de Guerra, em entre
vista à Reuters. "Os planos em questão vêm sendo executados
- disse --;- não só como indício da esperança de vencer a guer
ra êste ano, como também porque significam a prova do ra

ciocínio de que seria inútil produzir grandes quantidades de ma

terial bélico em 1942 se fossemos derrotados em. 1943". A mes
ma autoridade desmentiu a notícia de que estariam sendo a

bandonados todos os projetos de novas usinas. Algumas são
vitalmente necessárias, e outras serão construidas em prazo
muito mais demorado do que o previsto.

Gigantescos aviões de transporte

truções.

A Itália espera e ..... desespera

PRODUTO *RÂUL LEITE*

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

Fone 1447
De manhã: 10 às 12
À tarde: 3 às 6

LI-ra» Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA!

o CARDEAL COLABORACIONISTA
Paris, 21 (A. P.) - Irradia

ções nazistas - Faleceu na
noite de 18 para 19 o cardeal
Baudrillart, famoso intelectual,
membro da Academia France
sa e reitor do Instituto Católi
co, que nos últimos tempos
fez-se ativo partidário da cola
boração franco-alemã. Brau
drillart contava 63 anos.

Ameaca «amareis»

Hitler exige italianos para morrerem na Rússia
LONDRES, 21 (R.) •• SOUBE-SE, NESTA CAPITAL, DE FONTES ALTAMENTE DIGNAS DE CRÉDITO, QUE NO úLTIMO ENCONTRO DO CHANCE ..

LER HITLE& COM O CHEFE DO GOVÊRNO DA ITÁLIA, SR. BENITO MUSSOLINI, OCORRIDO EM SALZBURGO, O "DUCE" TERIA PROME.
TIDO ENVIAR CÊRCA DE 100 MIL SOLDADOS ITALIANOS PARA A FRENTE ORIENTAL

.

UM

Rio, 21 - Um vespertino publica uma denúncia contra a

sociedade alemã Filarmónica Lira, com séde à rua Itapirú, que, além
de não cumprir com o decreto de nacionalização das sociedades "s

trangeiras, ainda ostensivamente mandou uma circular a todos os

sócios brasileiros, notificando-os de que foram eliminados de seu

quadro social.

15 restaurantes fechados

Tóquio, 21 (A. P.) - Segun
do irradiações oficiais, o sr.

Shirosi, embaixadõr do Japão,
em Roma, declarou, em entre
vista, que, se a Rússia fornecer
armamentos à China, poderá
surgir um "casus-belli".

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade .

Reassumiu a clínica:

Rio, 21 - Na reunião da
Comissão encarregada da defe
sa passiva anti-aérea do Esta
do do Rio, foram estudados di
versos módos de alarma, sendo
aventada a idéia de os telefones
soaram automaticamente à
aproximação dos aviões.

A iluminação de Nova Iorque
Nova Iorque, 21 (R.) - O prefeito desta cidade, sr. Fiorelo

La Guardia, anunciou que passarão a vigorar, a partir de agora, os

enérgicos regulamentos sôbre a iluminação da cidade.
As novas medidas se destinam a acabar com o clarão que se

vê todas as noites nos céus, sôbre a área metropolitana, provoca
do pela iluminação de Nova Iorque.

Esse clarão foi considerado como ponto de referência pata os

submarinos inimigos e deixará de ser visto a partir de agora, por de
terminação das autoridades militares.

OS GUERRILHEIROS LARSEN
Londres, 21 (A. P.) � Os círculos noruegueses desta capi

tal receberam as seguintes informações àcerca das operações
dos guerrilheiros na Noruega, especialmente do chefe de guer
rilheiros Larsen:

"Durante os dois últimos meses, os guerrilheiros de Lar

sen efetuaram uma incursão noturna contra a estação ferro

viária e a capturaram. Um trem de tropas alemão se aproxi
mava da estação. Os guerrilheiros puseram em movimentó uma

locomotiva contra o trém. Várias centenas de hitleristas fica

ram esmagados nos destroços dos carros.

"Ademais, durante os dois últimos meses, os guerrilheiros
Larsen mataram 285 alemães e finlandeses, destruiram 38 ca

minhões com abaste�imentos militares, 4 �a�hões e 16 ;n:tr�-Ilhadoras e fizeram Ir pelos ares um depósito de muniçoes .

Mais
I Berlim, 21 (De irradiações oficiais) - (A. P.) - Telegra-
mas de Roma informam que, "em continuação das enérgicas medi
das há dias tomadas pela polícia italiana contra os restaurantes que
infringem as ordens àcerca das rações de pão, mais 51 estabeleci
mentos de Roma foram fechados por período indefinido".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Até O Genio!
Uma Calamidade!

Muitas mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida um ver

dadeiro inferno.
Uma Calamidade!
Em certos doenças, até o Genio da Mulher pode ficar alterado

e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, abor- Irecida, desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e zangan
do-se facilmente pelas causas mais insignificantes.
Um martírio !
Para tratar esses padecimentos, consequencias do mau funciona

mento dos orgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

I
RECiULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança para

tratar inflamação do Útero, o Catarro do Útero causado pela in

flamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provocadas
pelo mau funaionamento dos orgãos, útero-ovarianos, a Pouca
Menstruação, as Dôres e Cólicas do Utero e Ovarios, as Mens
truações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, as, Dô-
res da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do Utero
congestionado.

Com ece hoje mesmo a usar, Regulador Gesteira

II

i

iii
I

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

Lisboa 20 (U. P.) - A Alemanha, pônicas, deslocou das primeiras pa- ça que pelos italianos. Deve-se ad

acaba d� sofrer o pior inverno que l ginas dos jornais os comunicados mí tir que os 1 ríunf'os japoneses im

tem em memór,ia, desde 1918, e s.ua I do alto comando inimigo. ��s,. a

P,ressiOnal'a.I,ll
os olemãcs, mas, ao

situação em geral póde ser assnn pr-opaganda a favor dos mporucos mesm.o tempo, podemos afirmar C3-

descrita: Alimentos e mão de obra fracassou lamentavelmente,

poro,
tegoncamente que as declarações

escasseiam cada vez mais e o exér- quanto não conseguiu que o ale- de guerra do Japão e Alemanha :lOS

cito inicia a, ofensiva da Primavera m�o C0Il111n� �entis�e pelo al�.ado Est�dos-Unjdos não foram bem re

na Rússia, depois de ter sofrido onental mais sllllpaha ou corifian- cebldas pelo povo elo Reich.
vários revéses durante a contra-

----

ofensiva soviética do inverno. O

N t'· d
#

Itll: hnazismo se mantém firme no poder O I (Ia e U Ima o iae ostensivamente continua confiante
na vitória final, cmbora seja signi-
ficativo que agora se insista no le- Dentro de poucos dias será Inaugurada em Florianópolis
ma "vitória a qualquer preço".
Contudo, e deixando o agrava
mento gradual da situação interna
de lado seria impruden te afirmar
que a Àlemanha nazista está em

derrocada, quer na retarguarcla,
quer militarmente.
Entre os sintomas que observa

mos durante nossa. internação e re ..

Iativos ao referido agravamento,
podemos menc_ionar. a en.o�I11e re

dução das raçoes a limerrticías ern

princípios de abril. Sabemos !aHl�
hém que para meados do verao e

esperada outra redução nas rações
de carne, a qual será menor do que
meio quilo por semana, igual ao

que ocorreu em 1918.
Nas grandes cidades, como cm

Frankfurt e Colônia" praticamente
não se póde conseguir batatas.

O problema do material humano
também é um ponlo sombrio da Ale
manha. A escassez de mão de obra
é aguda (sómente para trabalhos
rurais se necessitam mais de
500.000 homens) apesar de estarem
trabalhando na Alemanha cerca ele
4.000.000 de operários e campone
ses estrangeiros e prisioneiros dr
guerra. T(,�O grave é essa escassez

I'que há pouco se decretou que as

crianças de 10 anos em diante de-Iverão ser dedicadas aos trabalhos
no campo, motivo por que se trans-
feriu de um mês a data da abertura
dos cursos escolares.
No que se refere -às perdas so

f ridas pela Alemanha em conse

quência, da guerra com a União dos
Sovietes, não se possuem estatisti
cas como é lógico, mas nos cir
cul�s não alemães se aceita como

bastante aproximada a cifra de ....
2.500.000 dos quais 750.000 mortos.
A guerra entrou definitivamente

na fase decisiva, que mesmo nós,
isolados como estivemos durante
cinco meses em Badnauhim, pude
mos apreciar, sobretudo no que se

refere ao golpe sofrido pelo estado
de ânimo dos alemães, que agora
pensam mais na defesa que pro
priamente no ataque. Não se fa
zem mais promessas de vitória pa
ra dentro de determinado período
de tempo., Já não se promete um

triunfo total; o mais que Hitler pó
de agora prometer a seu povo é
a vitória, caso se fizer um esfôrço
sobrehumano em cada, setor da "j
da nacional.
Pode-se afirmar, sem temor de

êrro, que a máquina bélica nazis
ta começa a apresentar sintomas
de desgaste. O efeito desmor-alizador
das perdas alemãs na frente sovié
tica e os terríveis contra-ataques
russos, depois de os chefes nazistas Veja o nosso formidavel plano de construções, de acordo
lerem afirmado que o exército rus-
so já não contava com fôrça com a nossa "tabela p;dce":
of'ensiva, obriga.ram os propagan
dist as do Partido a procurar argu
meu I os outros para estimular o ]1[1-
vo. Estes lhes foram fornecidos pe
los ataques nipônicos a Pearl Har
hour, Malaca, Filipinas, índias Ori
entais Holandesas e Birmânia, bem
como com a fuga de "Scharnhorsl".
"Gneisenau" e "Prínz Eugcn", e a

ação do general Rommel na África
do Norte .A repercussão dêsses fa
tos e em particular das vitórias ni-

A CAS,A METRÓPOLE»
Com calçados para todo gõsto e todo preço.

V. S. também é convidado para visitar-nos sem com

promísso. Não compre, pois, o seu calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A METROPOLE�, de Sabota &

Silva, à rua João Pinto, 4. 26 v. 2

Crédito Mútuo Predial
----

Proprietários: J. Moreíra & (ia ..

6 DE MAIO
Foi entregue as prestamlstas Norma Menezes Reis e

Nodyr Reis residente em Rio do S\11,
possuidora da caderneta n. 10824 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorte.io de 5 de MAIO de 1942.

4 DEJ UNHO
Mais um

tuo
formidável sorteio re alizurá fi Crédito Mú
Predial, no dia 4 de Junho (õa.tetra),
com pr-êmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sé de da

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

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

médica gratis !

Contribuição apenas 1$00
I
i

r ..

SEJA PREVIDENTE!
SIGA A VOZ DA EXPERIENCIA I
Adquira a sua casa própria, adquirindo uma apólice na

EMPHESA EDIFICADORA E MOBILIÁRIA BRASIL LTDA.

PARA UMA CONSTRUÇÃO
DE

20;000$000
15:000$000
10:000$000
5:DOO$000

A EMPRESA
fORNECE
16:000$000
12:000$000
8:000$000
4:000$000

PRAZO ANOS JUROS AO
ANO
8%
8%
8%
8%

8, 9 ou 10
" " " "

" " " "

" " " "

Para melhores esclarecimentos. com o respectivo
agen�e Qutol'izado nesta Capital, à rua. 'Visconde de Ouro
Preto n.O 7, das 16 �a 18 horas. 7 v. alt.·6

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO j

Dr. Ojalma Mczllmann
Formado pela Untversldade de

Genebra (Sulça]
Com práuea nos hospítaís europeus
Cl!nlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Badíología Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Camnauerío
Silo Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública. pela Uníver
o!dade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clín ica

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi-

Icína e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.

Os �ro�lemas som�rios �a Aleman�al�f.�:�_L�i_i.�I:�::;���

Rua Fernando Machado. IJ
Telefone 1.195

fllORIANOPOllS

..... --------------------�

DR.RICARDO
GOTTSMANN
Ex- chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
GeraJ

Alta cirurgia, gynecolo
gia (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia
do sistema nervoso e

operações de plastíca.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 1�, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA
CONSULTÓRIO:

RU1i Trajano, 33
Sob:-ado

Consultas das 5
em deante.

I
RERIDENCIA:

Rua Blumenau,
-----

I Dr. Antônio Moniz I
I

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

ltESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

horas

28

I I I---.....;

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

Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt=-Edíft
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12e14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

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

I Consultas 20$000 -- Operações a combinar
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 145ó

I

CASA DE" SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

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

D ARAUJO- °NALHOS, OUVIDOS.
_r_e____ RIZ, GARGANTA
Fspeclalistar assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu te 5: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

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

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu tas ieriernente à tarde: das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.
------------_.------------

Josephini Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Dra.

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

Ausente durante o corrente
A-

mes ..

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

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

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

CLINICA MÉDiCA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n 38 - T'el. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dre AÜCiUSTO DE PAULA Dj�etola��a��SP�:1Florianilpolis
Residência e Consultór í. : Rua Visconde de Ouro Preto 51

(prõxiruo ao Teatro)
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: . Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante. AS 4as. e

Sábados: Das 3 às 6 horas, - Fone 1 644

Farmácia "Esperança)) Ido
Farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas' nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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50Mil metros d� retalhos em pelúcia, sedas, tobralco, vorl, opala, casimiras
e chItas. Está saldando a CASA ORIENTAL

Inegualavel Liquidação de Sedas. Não perca ocasião, vá correndo à CASA ORIENTAL e

aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:
Casacos feitos para senhoras 80$000 Colchas de sêda com bico para
Ftntsstmos sobretudos para homens, casal 49$000
todos forrados de seda 150$000 Colchas de pura sêda com franja

Cobertores bêbê, artigo superior 7$000 para casal
Cobertores xadrez para solteiro 14$500 Etamine para bordar, metro
Cobertores xadrez para casal 17$500 Fíló Mosquiteiro Larg. 3.50 mt.
Cobert?res xadrez, 'superior para TECIDOSsolteiro 19$1ioo
Cobertores xadrez, superior para Organdy liso, metro
casal 25$000 Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e

Cobertores para casal, da melhor qua- Voil_suisso estampado moderno, mt.
lida de, com duas estampartas 48$000 Fustao estampado 4$, 4$500 o

Cobertores Argeniinos, especial ar- Cambraia, estampados modernos, de
tigo, para casal 44$000 4$500, 5$500 e

Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos, metro
Coberteres de bôa qualidade com Filó, metro
belos desenhos para casal 36$000 Opala lisa, de 2$000 e

Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa aasettnada. largo 80 mt.

CAMA, MESA e QUARTO Trico.line .lístada, metro
Pano para colchão mt. 1 $900 ZepbIr., me.tro ..

Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 TrlColm.e l�s�ad.a para pijamas, mt.

Granité, de linho, larg. 1,60 mt. 9$500 Oambruia fmIS8!ma, largo 80 mt,

Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para coruna, largo �O
Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para cortma, largo
Cretone meio línho branco, largo 2,00 8$000 1,40, metro .

Cretone meio linbo branco, larg, 2,:W 8$500 PSI?o Rendado superior para cor

Cretune meio linho em cores, larg , 1,4C 6$400 . una. larg. 1,40 metro
Cretone meio linho em cores, largo :2,00 8$800 FaI?o rendado em cores para cor-

Morim peça de to mt. 18$000 tína, largo 1;40, metro
Cambraia mercerizada enfestada, Pano para copa, metro

peça de 10 jardas
'

27$000 Fustão mercerisado em cores, mt.

Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro
1.50 x 1,40 25$000 Tr�coline lisa, metro
Toalhas Higienicas dz 7$500 Bríus a começar de
Toalhas de rosto' de

.

1 $4 ! $8 Brim azul marinbo. colegial mt.
2$5, e 3$

, "

4$500 PERFUMARIAS
4$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 8$500 Leite de Colonla

para vestidos e Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas
15$000 Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex

Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Ar ístolíno
firmes

.

32$000 Pasta Kollnos, Lever e Odol
Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gessy e Eucalol
Colchas fustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barba
Colchas mercerlzadas para casal 22$000; Talco Malva 2$900 e

Colchas de veludo para casal 27$000' Talco Ross 2$900 e

Colchas meio linho para casal 28$0{)0 Talco Realce
Colchas meio linho para solteiro 19$500 S8 bonete s Le ver , Lifebuoy, Palmo-
Colchas brancas, para solteiro 12$000 live e Gessy
Colchas tustão para solteiro 12$000 SB bonete Palrnolive, Realce, Col-
Colchas fustão mercerisadas para j gate, Godiva e Cheramy IS�oo
solteiro tõsooo Rouge Adoração 2$000

Colchas brancas para casal 16$000 Rouge Realce, com pluma 1$700

E milhares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
Prefira a 'OASA OI�l'}1JNTAL e o lucro será.vesso:

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

onda

Aumente sua renda
desde jáPessoa.s residentes em qualquer praça deste Estado ou

do pais, Bem prejujzo das suas ocupações, terão sua ren
da aumentada imediatamente, num ramo distinto, facil e
de futuro. Escreva·nos sem compromisso, pedindO mais
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 -- S. Pílulo ..

Inspetores e representantesPoderosa Companhia de Capitalização, Construções
e Bancária, autorizada pelo Governo Federal, operando
ha 5 anos, deseja nomear Inspetores e representantes
idoneos e capazes, em todas as cidades, vilas e distritos
do interior do país. Ótima oportun·idade para pessoas
de iniciativa. Ordenado de 300$000 à 1 :000$000 mensais e
comissões vantajosas. Escrever urgente para "CIA
NACIONAL" - CAIXA POSTAL. 938 - slo PAULO.

3 Y.-::i

SEDAS
Seda Laqué lisa e listada mt. 5$800

1t Laqué, lavrada, mt. 7$500
• Façonné mt. 3$800
, Granité, mt. 6$500
, Crepe .Romano mt, 7$500
, Givré superior mt. 10$500
, Frisotine mt. 10$500
, Frisotine diagonal (nov.) mt. 12$000
'IJ Ajour de 6$000 e 7$000
• Fustão mt. 8$000
, Tafetá Escoceza, de 7$5g0 e 9$000
J Tafetá lisa, de 7$500 e 8$500
:. Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$000
» Tafetá Moiré mt. 12$000
» Listada para Camisas mt. 8$800
, Listada para Vestidos mt. 9$500
» Estampada de 7$500 e 9$joo
• Estampada em bellissimos des. 12$000
, estampada netural (novidade) mt. 18$000
» Lumíere Lavrada, largo 50 mt. 10$000
» Lumlere Lisa, largo 80 mt. 10$000
'IJ Lumlere Lisa, largo 90 (artigo já·
bastante conhecido em nossa

« casa) mt.
« Veludo Chifon Reclame mt.
« Organza lisa, finíssima, mt.
« Parou (Pechincha) mt.
E mais uma grande quantidade
de retalhos a preços baratíssimos

12$000
52$000
9$500

15$000

ARTIGOS DE INVERNO
pustão Pelucla em todas cos cores mt. 3$500
elueia lisa, mt. 2$300

Cachá, 2$500, 3$500, e 4$000
Pelucia estampada para Quimono,
cores firmes mt,

Casimiras Angorá
Costumes, mt.

Casimiras Xadrez, para Vestidos e

Costumes, mt. 17$000
Casimiras lisas, para Vestidos eCos
tumes, mt. 15$000

Casimiras para Casacos, a começar 15$000
Casaquinhos de malha para c-Ianças
de 5$500 e 6$500

Terninbos de malha para crianças 13$000
Casaquinhos de malha para Moças 12$000
Casaquinhos listados para Moças 15$000
Casaquinhos Bordados para Moças 17$000
Pullowers para homens, a começar de 10$000
pullowers de lã, para bomens 22$000

l'lussolini enfrenta crescente
de impopularidade'

"Richard Massock, que era O' r inheiros italianos, sobretudo os Ião esgotados. Hesullado disso e n veis de produtos agrícolas, o que

chefe da filial da Associated dos submarinos. subserviência absoluta da indústria faz com que aumente ainda mais

Press em Roma, está agora em I De uma extremidade ii outra da italiana ii Alemanha, pois tudo para. os italianos a falta de supri
Lisbôa entre os cidadãos norte- península italiana é virtual a ocupa- quanto necessita, ou pelo menos a Illlentos de gêneros alimentícios ...

americanos alí chegados para a ção pelas fôrças alemãs, calculadas maioria, tem que vir da Alemanha. - As frutas, os vegetais e os gêneros
permuta com cidadãos do Eixo em 200.000 homens, que conservam E ? preço d�ssas c.0isas de, ,vri'l enlatados, qu�. outr9ra eram abun

nos Estados-Unidos. Antes de um contrôlc estreitíssimo sôbre o merra necessidade e elevadíssimo. dantes na Itália ,sao agora escas

prosseguir viagem, escreveu a Ye- país. 1
E em retribuição, �os sO�Qrros des-I

sos. Os que aparecem no me:cado
portagem abaixo sôbre suas im- Mussolini aceitou, ao que pare- sa natureza, a H.alla envia para .:1 custam taJ?-t?, que o pobre nao os

pressões da Itália". cc aquilo que um observador des- I Alemanha quantIdades conSIdera· lHJde adqmrIr.
Lisbôa, 20 (Richard Massock, da cr�ve como sendo "uma espécie do

Associated Press) - O povo ítalia- papél patético de "gauleiter" da
no, ou pelo menos muita gente na Itália sob as ordens supremas dr

Itália, está irnbuido do espírito da Hitlcr, E islo, certamente, não fez
derrota. Isto se observa na Itália aumentar o respeito dos italianos
mais que em qualquer outros paí scs pelo seu Duce. Ao con trário, pes
que têm, no momento, "frente dr soas ([.1" () viram passando em re

guerra". Mussolini está enfrentandu vista as tropas do ar, no Dia da Ac
lima onda crescente de impopular i- ronáutica a a,lgumas semanas atrás,
dade, a qual aumentou de mui to declararam que as aclamações fei
quando a Itália se meteu ii guerr:l tas a Massolini foram "a metade,
contra os Estados-Unidos, guerra ou menos, do que as de antigamne- Registrado
essa. que chocou profundamente o te". O próprio Duee diminullI sua

ânimo italiano. Os cidadãos da pe· febre ora,tória. No Dia da Aeronáu
nínsula estão descontentes com a tJca, chegou a falar de "grupos de
guerra c manifestam-se principal- I'cmanescentes incapazes de C0111·

mente com UI1l- espírito oe apatôa preenderem o momento único na

notável. E enquanto isso, a antipa- história humana" que é o, oe agora.
tia no tocante aos alemães cresce, O fato de Mussolini receber as

à proporção que os nazistas aper· (lrdens de Hitler, na Alemanha, e

tam e fortalecem seu contrôle sê- o fa.to de sua filha, tão amante rlns
bre o país. Alguns italianos mos- alemães c da Alemanha, a senhora,
tram-se surpresos e admirados 118]0 Edda Mussolini Ciano, visitar ta'1-

fato de os japoneses terem obti(lo to Berlim usualmente sem a CO)]]

triunfos tão rápidos na guerra do p.lllba d� seu esposo, o ministro
Pacífico Sudoeste, mas outros se Galeazzo Giano, acrescem a,inda
mostram apreensivos não acredi- mais o ressentimento dos itali:J.
tando na solidez dessas vitór! as. nos ...

Muitos se mostram confusos e en· Série de privações e um cres'

vergonhados com a posição da ltú- cente desassossêgo social lavram
lia ao lado do Japão, lembrando que em toela a Itália. A fome c a agila
o Duce não há muito qualificou o ção penelem sôbre a. Itália e0l1�0
povo japonês de barbaro e de cons· ameaças espectrais. Tudo esta dia

tituir uma ameaça ii civilização oci- a dia faltando, inclusive o eombl1�.

dental, e, no entanto, na declara· tivel, o vestuário e outras "COIllO

ção da guerra aos Estados-Unidus, (;idades". E o aumento dos orça

declarou que todos . os italiano.s mentos devido ao pêso bruto da

leais deveriam considerar "um PrI- "uerra ainda fa,z mais creSCf,r o

vilégio a luta pela vitória cn- de�,eontental1lento social. Iss') é coi·
l1lum junto ao heróico Japão"... Sl que não apenas nós observ�mos
Em contrário ao que se venfl' mas todos quantos dur�nte e,-tes

cou entre aliados e italianos na pri- elois ÚltilllO� a�os estao
/ a.col1l�:�� C AMP A N H Al11eira Grande Guerra, não há fra-, nhando a s�tuaçao da, Jtdlla

_ :
ternização entre italianos e alc·1 guerra contJl1uarem como estao,.a
mães, agora" Os alemães mantêm os I Itália só poderá ficar na �uerrall1ms
italianos em linha com o programa f um ano talve1; �u, s� J11ll1to, �Im 0;1-
nazista mas é através das horrb�' tl'O. Mas o proxllllo Jl1verno � Cl�C,�.
da Gestapo e mantendo o contrfllc ra�o terrivell1;ente .. Tudo. VaI d,lm�
dos postos-chave da a.dministraçãJ,· nmnclo no paI�, ate l11eS1110 a I �p.l
assim como pela "intromissão" dez dos forneCImentos de nIat�rIa�s
constante de "especialistas" das para a guerra. Os sto�.ks de llIC[llt_l
fôrças armadas do Reieh particular- cobre e outros, que Ja eram deÍl
mente entre os aviadores e os ma- : citnrios antes da guerra, agora. es-

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agr í(ola
de Santa Catarina
Rua Trajano n.O 16 - Séde própria

no Ministério da Agricultura pelé) CE>rtificad,)
n. 1 em 20 de Setemhro de 1958.

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

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

da!' Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

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

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

melhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A�lSO PrévIo 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais e Municipsi6.

DA VITORIA
Participe da CAMPANHA DA VITOl<IA, usando o mais

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

70$000
6$800
15$000

4$500
3$500
5$500
4$800

Rouge Royal Briar
Batom Michel, Zande e Tangee
Batom Colgate
Pó de Arroz Adoração
PÓ de Arroz Royal Bríar e Gally
Pó de Arroz Coty
PÓ de Arroz Colgate
Pasta Colgate
Oleo Oyrce e Realce
Laminas GUlete Azul, dezena

DIVERSOS
Capas para recem-nascidos,
Capas felpudas para recem-nascidos
Faixas mercerisadas, metro
Véos de filó de sêda para noivas
Grinaldas para noivas
Casaquínhos de malha para bebês
Blusas Olímpicas para moças
Babadores
Jogos de batizados a começar de
Jogos de couro para rapaz
Jogos de couro para homens
Suspenso rios de couro para rapaz
Suspensorios de couro para homens
Suspensorios para meninos
Suspensorios de seda para homens
Ligas de Borracha para senhoras
Grampinhos, caixa de 12 duzlas
Fita metrica
Porta escova de dois lugares
Camisa de Fisica para homens
Camisa meia manga para homem
Camisa de manga comprida para
homem

Camisas Socega Leão, para homens
Camisas Socega Leão, para meninos
Camisas para homens. fi começar de
Cuecas para homens a começar de
Ternos de Casimira para homens a

começar de
Ternos de Brim para homens a

começar de
Pasta de couro para colegiaes a

começar de
Camisas de física para meninos
Argolas para Pluma, cx. de 12 duz.
Sombrinhas modernas de Seda
Sombrinhas modernas em gorgu-
rão chamalote

Escova para roupas
Boinas de pura lã
Carapuças para chapéos

(;$000
3$500
4$000
2$500
3$000
3$000
2$000
4$000
5$000
4$500

4$500

6$500
7$500
2$500
4$800
4$500
4$800
2$000
3$000

5$800
6$000
3$500
3$300
3$200
2$500
5$500
4$000
4$000
3$000

1$5.0

Domingo - das 15 às 18 horas,
grande "matinée" infantil, com apre
sentação da "hora do calouro".
I - A's inscrições para "a hora do

calouro", para adultos, já se acham
encerradas. Este programa será apre
sentado em soirée a ser marcada
oportunamente.
II - As inscrições para" a hora do

calouro iniantil", estão abertas, até
sexta·feira, na Relojoaria Moritz. Po
dem inscrever-se os filhos de sócios,
com idade até 14 anos. Lindos f

valiosos premlos serão oferecidos
aos primeiros colocados.

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$000
4$500
2$500
2$000
2$800
3$400

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

39$000
44$000

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

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

x

•

•
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Uma oportunidade que talvez não volte"
As pe(hin(has da grande venda espeoal da CASA DAURA

A mais empolgante e sensacional oferta de tecidos de algodão e sedas, dos melhores fabricantes, por preços arrebatadores.
Todas as pessoas que se interessam vivamente em cdquírtr tecidos duráveis e baratos preferem a NOSSA CASA.

mesmo, comprando seus artigos para inverno, na grande venda da CASA DAURA
Eis algumas de nossas especiais ofertas:

Facam, o

SEDAS Opala estampada » 4$000 Colcha branca PI solteiro • ] 1$500Seda Laqué mt. 4$000 Tricoline PI pyjarna 4$000 Colcha .reclarae • 8$000'I'aíetallne de seda, em todas as côres J) 5$000 T!:'icoline xadrez e llstado PI camisa 4$000 Guardanapo PI jantar duzia 11)$000Seda Granité » 6$500 'l'ricoline de algodão » 3$200 Guarnições pintadas PI chá uma 33$000Lingerie cI bolas, art. bom » 8$500 Zefir superior »2$500 » PI jantar 140x140 18$000Seda Petít- pois, art. bom » 10$000 Fustão pelueía, art. bom »4$500 » PI jantar 140X140 » 20$000Seda e lã, largo 0,90 » 18$000 Merinó preto, largo 080 »4$800» PI jantar 140x180 » 24$000Gabardine de seda » 10$500 Crepe preto de algodão a 4$500 » PI jantar 140x230 .e 1 cz. de guard.. 32$000Seda-givré, art. pesado » 11$000 Brim infantil »2$800 » Xadrez escuro P jchá » 24$000Seda trtzottne C[ lã » 13$000 Cubano » 2$i.'00 Tapete de veludo PI quarto « 2-1$000
Lingerie estampado, art. lavável 8$000 Tecido PI colchão, largo 1,40 » 5$000 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um ::l3$000
Linger!e Uso, art. bom • 8$000 Tecido PI colchão, largo 0,80 » 3$500 .V1ALHAS, ARMARINHOS E ARTIGO PARA HOMENS:Frtzotíne superior » 8$500 Tecido PI colchão » 2$500 Sobretudo, todo forrado a seda um 150$000Lumiér em todas as côres, Iarg. 0,90 • 12$000 Tecido cordoné PI cuéca » 3$.ROO Sombrinha de tricol. cI cabo comprido uma 22$000Seda PI camisa, art. bom • 10$000 Tecido PI cortina, Iarg 1,30 • 8$000 Idem de tric. CI cabo comprido PI mocinha » 16$000
Seda graníté. cj lã » 9$500 Tecido PI cortina, largo 080 » 7$500 Sombrinba de seda e linho, art. resistente • 25$000Seda branca natural PI camisa, larg, 0,95 » 16$000 Toalhas lisas PI rosto uma 2$000 Coletinbo de malha PI rapaz um 5$000Fustão de seda • 10$000 Toalhas p( rosto de 3$, 4$, e 5$ )00 Casaquinhc. de malha PI menina » 7$000
Tafetá xadrez I) 8$000 Toalhas Alagoanas �I banho, uma 12$000 Casaco de malha PI seu hora I) 12$000Tafetá moiré, art. fino » 12$GOO 'I'calhas Atagoanas PI banho, tam. grande » 18$000 Pulover art. bom PI rapaz • 14$000

ARTIGOS DIVERSOS Toalhas brancas lisas PI banho uma 7$000 Pulover cI Ieíxo e manga PI homem » 25$000Lã fina PI vestido mt. 18$000 Fil6 PI mosquiteiro, largo ,4,50 mt IE$ooo Pulover cI teixo e manga PI homem »20$000
Cachá CI pelúcia (Reclame) » 2$800 Oasemlras PI ternos, lindos desenhos corte 90$000 Coletes de malha cl manga » 20$000Cachá xadrez, typo de lã » 5$000 MESA. E QUARTO Blusas de malha PI senhora uma 20$oLJO
Pelucía lisa, art. bom » 2$500 Atoalha do branco e de cores, largo 1,40. mt. 5$500 Blusas de malha PI senhora » 15$000Ca chá CI flanela, art. superior • 4$500 Cretone de cor, largura 2 metros »9$000 Pulover listado PI homem um 12$000
Pelúcia PI kimone. art bom » 4$000 Cretone de cor, largura 1,40. » 6$500 Pulover sem manga PI bomem » 15$000Pelucla PI pyjama » 3$200 Cretone branco typo linho, largura 2,20 » 8$50c Puloverslnho PI rapaz » 12$000Linbo e seda xadrez PI saia » '14$000 Cretone branco typo linho, largura 2 metros» 8$000 Pulover de pura lã PI bomem, de 50$, 35$ e 45$000
Cachá xadrez, superior • 5$500 I Cretone branco ty po linho, largura 1,40 » 6$000 Capas felpudas PI criança uma 1 5$000
Fustã o estampado » 4$500 I Cretone Royal, largura 2.20 » 12$000 Capas lisas PI criança l!t 10$000
Linho estampado, art. superior » 3$800 Cretone Royal, largura :2 metros I) 11 $000 Pasta Kolinos » 3$300
Linho estampado, art. fino » 5$500 Cretone de linho branco, largura 2,20 »18$000 Sabonete Lifebuoy um 1$1)00
Linho cI bola » 2$500 Cobertores meia lã PI casal um 52$000 Leite de Colonta vidro 5$800Linom estampado » 3$000 Cobertores Paulista PI casal » 27$000 Blusas Swing uma 10$000
Línorn llso 1> 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro »24$000 Malas PI viagens de 22$, 26$ e 30$000Luizine typo Inglesa » 2$000 Cobertores xadrez PI casal I) 19$500 Pasta de couro PI colegiaes de 12$ e 15$000
Chítão » 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro J) 16$000 Maletas PI trabalho de 6$, 7$ e 8$000Chítão granité, larg 0,80 ) 4$500 Cobertores dezenhados PI casal » 20$500 Ligas de borracha uma 1$500
Crepon 91 kímono, largo o.So » 5$800 Cobertores dezenhadcs PT solteiro » 17$000 Babadores de organdy bordado um 4$000Chítão CI. bonecos, art, bom » 4$000 Cobertores PI bebê de 7$ e 9$000 Cintos de vidro PI senhora » 7$500
Opala lisa » 2$200 Colcha de veludo PI casal (8 Ó este mês) uma 27$000 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena 4$500
Opala larg 0,80 » 3$000 Colcha de Iustão PI casa] » 21$000 Porta-nickel de couro um 31iooo
Opala typo Sutssa » 3$800 Colcha de Iustão PI solteiro I) 16$000 Talco Ross lata 2$900
Recebemos mais de 10,000 metros de retalhos de pelúci a eetampada, que estamos vendendo durante êste mês á titulo de reclame. Recehemos milhares de outros artigos,
que s6mente com uma visita à NOSSA CASA, V. S. poderà certificar-se do que afirmamos. O povo de Florianópolis encontrará, pois, na CASA D \URA, os artigos de que

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

Economize, (omp�ando na (ASA DAURA, à rua Felipe S(hmidt, 19
O reverso ,da med.alha ��'���:'����:';�::;�7à II/VIM E VOLTAREI-. II

IOF I L e cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
Também no Japão acaba de

ser descoberta, segundo se no

tícia, uma quinta-coluna de
que faziam parte japoneses e

estrangeiros.
Conta-se que o deputado ni

pônico Ken Inukai, um dos
membros mais influentes da
Dieta, foi colhido como conspi
rador, acusado de fornecer ao

inimigo informações valiosas
sôbre assuntos secretos de de
fesa do Estado.
Como se vê, a história está

muito mal contada e, para me
lhor denunciar a farsa, acres
centa-se que o mesmo parla
mentar tinha ligações com ele
mentos da extrema esquerda.
A informação não poude evi

tar uma referência que escla
rece a manobra da ditadura
militar japonesa: a de que o

deputado preso era o filho
mais velho do antigo primeiro
ministro Tsuyoshi Inukai que,
em maio de 1932, foi assassi
nado pelos elementos avança
dos do terrorismo do "novo
exército" - organização des
tinada a tornar inexistente a
autoridade de qualquer govêr
no civil contrário às aventuras
guerreiras.
Assim, Ken Inukai, que os

informantes confessam tinha
grande prestigio político, póde
ter sido apontado como inimi
go por outros motivos, mas
• certamente o foi pelo seu pres
tígio e por ter contas ajustar
com os assassinos do seu velho
pai.

. Entretanto o que nos deve
interessar no caso é saber o

gráu de responsabilidade do
político que foi detido junta
mente com os elementos que
o acompanhavam, mas que o

govêrno do Micado não conta
com a unanimidade dentro do
seu arrogante império e teme
justamente aquilo que êle d=
terminara fazer contra outros
povos - a guerra de dentro
para fóra.

É o reverso da medalha. E
vejamos como as autoridades
amarelas vão tratar os "coIu..

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.

nistas" que apanharam com a
boca na botija, porque será
muito útil saber-se, cá fóra, o

que merecem os agitadores de
tal espécie.
Aquí no Brasil, por exemplo,

ainda não agimos de uma ma
neira formal para eliminar os
sorridentes vanguardeiros da
invasão passiva que se torna
ria ativa no momento azado,
por nos faltar, quanto aos ja
poneses, o conhecimento dos
métodos de ação, lá na sua ter
ra, contra os maquinadores
dessa qualidade ...

É bom que nos enfronhemos
nesses métodos, afim de não
repetirmos o que fizemos com
os alemães, mandando-os para
uma ilha bucólica, quando o

nazismo, mais generoso, man
da logo os seus adversários pa
ra o ... Paraiso.

(Correio da Manhã)

Assembléia Ordinária

Quando, por ordem de Roo- ,sal' cruel e capaz de todas as

sevelt, o general Douglas Mac
.

covardias contra os vencidos,
Arthur chegou a Canberra, fo- ! é um bálsamo às feridas dêsse
ram as seguintes as suas pri- povo e tem o valor de um ges
meiras palavras: - "O presi- to carinhoso do homem rude
dente dos Estados Unidos orde- dos combates, que, no meio
nau-me que rompesse as linhas turbilhonante dos que prepa
japonesas e me dirigisse de ram o desenvolvimento de uma
Corregido!' à Austrália, com o campanha descomunal, não se
fim de, segundo me parece, 01'-1 esquece de volver um olhar
ganizar a ofensiva dos Estados terno para a terra em que dei
Unidos contra o Japão. Um ob- xou milhares de combatentes
jetivo primacial é libertar as magníficos.
Filipinas. Vim e voltarei". (Correio da Manhã)
Nisso, o herói de Batã resu-

miu a parte sentimental do seu
vasto programa militar. Certo
êle recebeu a incumbência de
destroçar os amarelos traiçoei
ros. Mas, na sua alma de sol
dado, guarda a recordação do
drama da ilha, cuja defesa o
destino lhe entregou, e não es

quece os bravos insulares que,
com os norte-americanos, tra
varam o embate de titãs con
tra o invasor em esmagadora
superioridade numérica.
MacArthur sabe que a sua

missão é mais ampla. As Na
ções Unidas confiaram-lhe o

encargo de levar o inimigo ni
pão à derrota. Conhece os ele
mentos de que dispõe e aqueles
de que disporá, para o êxito
da tarefa. Tem a certeza de
que a realizará, porque o des- Florianópolis, 4 de maio de 1942.
tino dos agressores está traça- Frederico Manoel da Silva FO.
do desde que êles se aventura
ram a afrontar o potencial
inesgotável de homens e mate
riais das democracias. Mas, an
te o vulto das suas responsabi
lidades, coloca, como dever
particular seu, o de restaurar
a vida feliz e independente do

I
povo filipino, que êle aprendeu
a amar na paz e a admirar na
adversidade.
Com a vitória das armas

aliadas, vitória indiscutível, a

reconquista do romântico ar

quipélago dominado pela sel
vajaria japonesa será conse

quência lógica e natural. Os fi
lipinos sabem disto. MacAr
thur também sabe. Mas o seu
aceno, ao povo que deixou tor
turado nas garras de um inva-

V'-16

Associação Catarinense de Farmacêuticos
Geral

De ordem do Snr. Presidente, ficam os snrs. asso
ciados convocados para Assembléia Geral Ordinária, no

dia 25 do corrente, em l.a convocação às 19 horas, em
2.a às 19,30 horas, e finalmente em 3." às 20 horas, quan
do, com qualquer número de sócios, será eleita a novo
Diretoria para o exercício 1942/943. .

Secretaria em Florianópolis, 19 de Maio de 1942.
LUIZ OSVALDO D'ACAMPORA, 1.0 Secretário. Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS·
CELANEA. - Rua Trajano, 12.

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

fábrica -Nasclmente- S_ Paulo

SINDICATO DOS TRABALHA·
DORES NO COll'IÉRCIO AR·
MAZENADOR DE FI�ORIA·

NÓPOLIS
IMPOSTO SINDICALSÊLOS Representante para Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGER
Vende-se, por um preço de

o casião, uma primorosa co- Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350
leção universal, com

27.0001 ;_'''N�'N·'''''''i�.·''''"=''T'i;'1,,,,,:r.:?'Ri':1'n,,C''''''''.l!V''''''t··'''··:.n''·''�''''".0·_,"'''''''1'93[''''1-''''.''·'';;" ""''''''''''''�"""A..WkJ.lMI�\':'�,iJ,"::"-',,'W�;_..aGv....,'.....��IIt\;3.WOllb."""�_""'';'· �,'.ow,.,......,io("':;I�'�·-�.I�',..4...:..;;,o.;���4.'t"���.�""';�l '-,.:ii.,�

exemplares diferentes, aV8-
liada em 250.000 francos. Vende-se ou aluga-se iii IInformações com o Eng." A casa sita à rua Frei Ca- 11 uga-se uma sa aEdmundo Gardollnski, à rUD neca rt ,? 70. Tratar no Bem- _

Felipe Schmidt, n.s S, Caixa co de Crédito Popular e

I
grande e confor tá vel para casal,

Postal, 66. - Florianópolis Agrícola de Sta. Catarina. na PENSA0 SUIÇA, à rua
30v.-25 Rua Trajano, 16. V-20 Esteves Junior, 135. V-8

1 ° tesoureiro

MISSA
t

Maria Lentz dos Santos e

Carmen Lentz Viléla con
vidam aos seus parentes e

pessoas de suas relações,
para assistirern.ã missa que man
dam celebrar, por alma de sua
irmã DARCY LENTZ GOMES,
em comemoração à passagem do
1. ° aniversário do seu faleci
men to, no dia 22 do corrente
(sexta-feira), às 7.30 horas, no
altar do S. Coração de Jesús,
na Catedral 'Metropolitana.
Antecipadamente agradecem a \todos que comparecerem a êsse

ato de religião, 2 v .��,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Manteaux-Boléros-Capas
Modelos de alta elegancia e distinvão

para senhoras, homens e criancas Casaquinhas de criancas. Novidades

Grande stock-Mínimos preços pelos menores preços da praça

Agasalhos de
.. \

Inverno Gabardines-Sobretudos

RECEBEU
IIA MODELARI1

CONSEIlVII
a beleza de sua cútis, liberta-a
das espinhas e cravos, comba
tendo-as na sua causa mais
frequente: - as perturbações
digestivas 1
O "Sal deFructa" Eno é o regula
dor ideal do sistema intestinal.
Não confunda: -

.�.
< \

I

ENIJ II SRl DE FIlUCTR 11@..aa.-

A esquadra francesa_ I�������:�!�:��OS boatos sôbre a entrega da frota francesa ao_s ale:naes co, pelo presente, os seus agra
são intermitentes, e, como diz o "Correio da Manha", vao-se decimentos ao humanitário mê
tornando cada vez mais trequentes. dico dr. Túlio Ramos, pelo cari-

Essa esquadra, que foi poderosa, sendo até a segunda .da nho, dedicação e proficiência
Europa, está hoje completamente desarticula�a: Alguns nav���s com que assistiu à sua espôsa,
principais foram postos fóra de combate ou se.namente avar_�- Ester Santana, operada, re.cendos em Oran; outros estão em estado que os impede de cruza- temente, da vista, t' seu filho,
rem os mares como o Ricllelieu em Dácar; muitos desarm.ados Rúi, submetido a uma interven
em Alexandri'a' outros na Martinica, e ainda outros aderí ram ção cirúrgica na garganta, ambos
a De Gaulle e �ombatem ao lado dos ingleses. , . tratados com grande abnegação

Por aí se vê que o restante da frota, suscetível de ser ut�- pelo ilustre facultativo.
lizado por Darlan, representa apenas uma sombra da yer?a�el- Florianópolis, 18 de maio de
ra esquadra francesa. E deve acrescentar-se qu.e o proprro

.

.ua- 1942'
val depois que dois cruzadores franceses se rottraram de DIego (a) Jorge Batista de Santana
Suarez em Madagáscar, para não se empenharem numa pele- 3 v.- 4 I

ja frat�icida com os ingleses, já não deve ter a segurança de

que suas ordens seriam cumpridas, se quisesse entregar as be-
lonaves francesas ao Reich. Resfriado

do Peito
AVISO AO POVO CATARINENSE·I
Linha direta Porto Alegr�-Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmã�
Saídas de Florianópolis às terças e. sàbados
Saídas de Porto Alegre para FlorJanopohs

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas.

sáoados e domingos
Aqente em Florlanopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 11'> DE NOVEMBRO

Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que se

respiram, Corta amaioria dos resfria-

5':P';'Oru"" '
.RI

Guarda-livros
Precisa-se de um, com bas
tante prática. Exigem-se re- i

fer�ncias. Cartas, do próprió
punho, para a Caixa Pos
tal. 129 5vs-3I

'IAinda.
da

desapareceu o perigo
invasão da Austrália

-

nao

III
Q. G. aliado na Austrália, 20 - (C. Yates Me Daniel, cor

respondente de guerra da Associated Press) - Acentuando o
novo perigo que pesa sôbre a "Commonwelth", diversos líde
res do país disseram hoje que a recente vitória aliada na bata
lha naval do Mar de Coral foi "tão sómente uma ação dilató
ria do inimigo japonês, o qual já está concentrando uma fôr
ça mais poderosa para a invasão da Austrália, fazendo nova
ameaça por nova direção".

Um dêsses líderes foi o próprio primeiro ministro John
Curtin, o qual falando em Sidney declarou: - "Embora eu
não tenha receio dos resultados, o certo é que os australianos
terão que ser, dentro de pouco tempo, convocados para enfren
tar um choque de guerra contra seu próprio solo".

! Outro, sir Keith Murdoch, um dos mais distintos jornalisI

tas da Austrália, escreveu no "Melbourne Herald" que os
aliados se deixaram tomar de um injustificado otimismo sôbre
a situação do Pacífico Sudoeste e encareceu providências do
primeiro ministro norte-americano no sentido de mandar
mais rlavios e mais aviões para a defesa da Austrália.

Com palavras similares, o "Sidney Morning Herald" des
creveu a vitória do Mar de Coral como "um triunfo que deu aos
aliados apenas algum tempo para respirarem". Acha todavia
que os japoneses não desistiram e voltarão ao ataque, para o

que a Austrália deve preparar-se. "Êles estão escondidos nas
suas ilhas, reforçando-se para nos atacarem. Os aliados devem
preparar-se, com tempo, para enfrentar a nova ameça".

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

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

AVA - Gladíator 5 valv. 530$
DR IA\\V/� 1 valv. 59:1$, para pilhas 500$, para IGLAOJAT I�\W/#.\ acumulador 700$.

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

Ha pessoas, principalmente se

nhoras, às quais as viagens por
mar ou por terra agitam enor

memente o sistema nervoso,
produzindo mal-estar, tonteiras,
sensações de apreensão e medo.
Um ou dois comprimidos por
dia, de ADALlNA, são suFicien
tes paro restituir o normalida
de ao sistema nervoso, permi
tindo o bem-estar durante a

viagem e um sono colmo e

tranquilo. ADALlNA é remedia
inoFensivo o qualquer orgão.

• ri �CALMANTE DOS NERVOS
SUAVE E INOfENSIVO

Cabelos brancos 1 LOÇÃo'MARAVILHOSA !

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

Português, Latim, Francês.
Inglês e Hist. da Filosofia.
Aulas de aperfercoamento
ou de Cultura Filol6gica.
Preços m6dicos. Informa
ções: à Rua Cons.Máfra, 64

1 I
1

I

Elegante Novidade 1
O «Salão OXfORD)

Acaba de instalar moderníssimo aparelho para
ondulações permanentes. tipo WELLA. de luxo, e cJis
põe de ótimo cabeleireiro para atender suas clientes.
329 v.5-3

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finaUdade
em condições vantajosas.

•

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo. �\ -- ARIO DE JANEIRO
va-II---- ... - .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o eSTADO 21 de Maio de 1942

Padres italianos inimigos do Brasil
As autoridades catarinenses acabam de descobrir

uma escola clandestina, mantida pelos padres Antônio
Lazzari, José Beti, Novarino Brusco e Albino Doná, na

séde do distrito de S. Luiz, município do Caçador, escola

Sentimentalistasessa em que se achavam matriculados alunos brasileiros, OU
menores de 14 anos, cuja língua usual, no estabeleci-

Al "coluni t" t nie aqueles que antes fala-
t it 1" O l' dí d t dos ' guns co urus as , exa ame o

mer: o, era a II? lona. N: lhvr07 aPbreend � oSb er�lm.
o os: vam em "castigar implacavelmente" os brasileiros, tomaram-

escr-itos nessa rrrqu n , ao uvio an eIra rosi earo na
d t

.

l 'd âã 'aponeses e=alemães resi
1 d f

.

d d t se, agora, e ernura pe os ez a aos J
-

esco a e tu o quanto 01 �pura o emons �a, que_o que dentes no Brasil. Os homens que profetizavam rios de sangue
estavam fazendo os referIdos padres Eciscis to s nao era ,.

tiii d
,.

t todas as uiolências e todos
. . -

"b
. 1" d d no pais, JUs t icati o prevzamen e ""

rn crrs que tradlçaoAI a o. ra Gn�cl�n<:
lza

.orta
o tnos7° t g�- os crimes, andam, agora, cheios de sentimentalismos. Sua

verno. O sr. r. tamlro ulmaraes, ln erven or ln en-

piedade, porém, não se manifesta diante das vítimas dos cor
no, p.or decreto de on�e�, �andou fe.char a escola e de- sários nazistas, nem dos órgãos e viuvas, que choram a perda
termInou outras provldenclQs a respeIto. de entes queridos. Só se enternecem diante dos súditos do

Eixo.
Nosso povo repele a ferocidade e os atentados que carac

terizam o nazismo. Somos tolerantes e humanos, consideran
do a vingança sentimento bárbaro, incompatível com a civi
lização cristã.

Dêste modo, não aplaudiriamos quaisquer violências con

tra ,japoneses e alemães, desde que se afastem de atividades
políticas, mantendo-se dentro da ordem e do respeito às au

toridades nacionais. Mas, êsse pensq,mento e essa atitude não
vão ao ponto de admitir que brasileiros sofram restrições, en

quanto que àqueles estrangeiros nada falte. Isso seria absur
do! Qualquer racionamento deve começar pelos naturais dos
países com quem rompemos relações.Finalmente, êles não
pódem ser tratados, em pé de igualdade com os nossos com

patriotas e os que são nossos aliados.
Portanto, nem perseguição nem exagerada complacên

cia. Nunca, porém, identidade de tratamento. Aí está a me
lhor linha de conduta.

E, no caso de algum protesto, basta fazer esta pergunta:
- se isto aquí fosse a Alemanha com Hitler no poder, que fa
cilidades e garantias seriam outorgadas aos brasileiros?

Fome, Gestapo e machado...
De tudo se conclue que aqueles cavalheiros, acima referi

dos, não são sentimentalistas, mas sàmente "colunistas".
("Diário Carioca")

«amarela» «verde»

das partituras interpretadas com

absoluto escrúpulo técnico, en

cantou profundamente o público.
- Várias corbelhas de flores

naturais lhe foram oferecidas,
em cena aberta, por senhoritas,
e, após o concerto, muitas pes
soas, inclusive diversas famílias,
foram à caixa do Teatro para
lhe render, de viva voz, o trio
buto da sua admiração.

- Todos os acompanhamen
tos, ao piano, estiveram a cargo
do maestro Alcêu Bocchino, que
deles se desincumbiu admirável-

:;r;;�;;�;�;�; ��r! ����I���ae����s����:i����a����:! r u!1�:�;���U��ta'��'���: ����:��nt���:�,��� IVida SOCilVl'
pate verificado entre ambos fez tos peixes. Para o corrhecímerrto referente a mlgra.çao -

d t
.' ,. de"Mefistófeles" de .anrversãríos s

'com que Fluminense e Botafog� p�r� das taínhas, técnicos dêsse serviço estão apondo marcas em�çoes 'ta a,r e, lJamalSt esbqule. APag�na B ito 'especI'almente' de
•

d t d ' I d cera a nOI e singu armen e e a rngo o ,
. Transcorre hoje a data nata-

manecessem on e es avam. em gran e numero de exemplares e ançan o-os nas .., '., B
.

P 1" d d Alb ti
O Vasco, o São Cristóvão e o' d Iit I r h 'que, ontem, constituiu mais uma dicada a exma. sra. eatnz , reia a exrna. sra.. er ma

A "d d I
- aguas o 1 ora gauc o .

d h'
,.

R f' I
"

M d
.

p do sr Framerrca esceram e co ocaçao, Q S
'

. página e ouro para a IStOna amos, e, ao ma, uma pagina e erros, es osa . n-

lima vez que perderam pontos 'lOS uem em anta Catanna capturar um exemplar h' té lor i _ d d "T sca" de Puccini e uma CI'SCO Medeiros leiloeiro
, ,

'.

d d'
. f" Eez-id D"

-
- a IS ona g onosa o nosso a o" ,.

Ul11!110S comprorrussos em que lo- marca o evera corrruruco.r o ato a re err a ivisoo, d t "AI d C Ih"
-

d mor indiana para
--

Jl1aJ"l11 parte
.

d i t d' A' d mo es o varo e arva o . cançao e a ,

. <,I " cuj o Ire or ara um pr-erruo ao pesca or que apresentar a der a s ruidosos aplau J
Fazem anos hoje:

Vejamos, a seguir, qual a coloca- taínha conservada I 'lcool o formol "�""�=-=c = correspon o -

Lêli M h d P A.

ção dos concorrentes ao título má- em ge o ou emou, .

sos com que a enorme assistên- sra. e la ac � o essoa,
ximo :

.

1
" ... r

blG I cia coroava o magnífico e ines- sra. Helena Regls da Cunha

sePHJ�EJ,;Rg�S L����ias �lln���,p��� I aO comercIo e ao pu ICO em gera quecível serão artístico. Dentro Melo;
, dI" A' srita. Lídia Mancelos de

te; 11 pontos ganhos e 1 perdido; o programa, cantou e a Ir

20 goals pró e 6 contra; saldo 1-1 Comunicamos ao comércio desta e demais praças e a quem de Lia" (Debussy), em hornena- Moura;
o'oals mais interessar que em comum acordo foi dissolvida a firma que I tit t B '1 E t d srita. Morena Mendonça;b

'l;'G'.UNDO LUGAr'> B f . gem ao ns 1 u o rasi - s a os
•.J .\ - ola ogo nesta praça grrava sob a razão social de J. LINHARES, U id h troei d srita. Lígia Gonçalves;

_ 6 jogos 5 vitórias e 2 empates' ., .
OI os, por aver pa rocina o

10 pontos 'ganhos e 2 perdidos; 23 SCHAEFER & CIA ..Ltda., com as retiradas d�s ,SOClOS Srs o concerto; e "TeU me, Oh srita. Maria Teresinha Ramos;
goals pró e 7 contra; saldo 16 I Carlos Gonzaga e A�nano S�h�efer, pagos, e satlsfelto� de seus Blue Blue Sky" (V. Giannini) sr. Orival Andrade Córdova;
g(),al�. 'T •

haveres e, em sucessao, orgamzamos nova firma comercial sob a em homenagem ao sr. cônsul sr. Biagio D' Alascio;
r�I�CEIRO L.c��R - Madureira denominação de JURANDYR LINHARES & elA.. a qual con- R

'

ld K
.. sr. Edelberto Costa Avila;

- 6 Jogos 3 vitórias 2 empates e. , , .

(� egma o azanj ian.
uma derrota; 8 ponto� ganhos e 4 tinuará com o mesmo ram� de comercl� REPR�SENTAÇ<?ES, Norina Greco mostrou-se à sr. Marcos Manoel Cordeiro;
'perdidos, 28 goals pró e 19 contra. AGENCIAS, ETC) assumindo todo ativo e passivo da extinta, altura da fama de que vinha jovem Mário G. Costa;
Saldo - � goals. que, de acôrdo com o contráto arquivado na Junta Comercial do precedida. Voz cheia macia menino Geraldo F. Borba, ti-
QUAR10 L.lJGAR - Vasco - 6 Estado compõe- se dos sócios solidários Plácido Mafra e Juran· t d dif ld d

'

lhinho do sr. Patrício Borba .
.

a 2 't" 3 t
' maleá vel a o as as 1 ICU a es

'.1o",os, VI erras, empa es e uma dyr Linhares fazendo ambos uso da firma.derrota. 7 pontos ganhos e 5 per- '. . ,.,
.

-dldos. 12 goals pró e 9 conlra. Sal- Outrossim, comumcamos também que instalámos os escrr-

do 3 goals; e tórios da firma em apreço, à rua Felipe Schmidt n" 34-térreo,
Flamengo - 6 jogos, 2 vitórias, desta Capital, onde permanecemos ao inteiro dispor para bem

3 empates e uma derrota. 7 ponlos· h d dganhos e 5 perdidos. 16 goals pró servir a quex:' n?s o�rar com suas preza as or ens.

e 10 contra. Saldo 6 .. Florianópolis, maio de 1942.
QUINTO LUGAR - São Cristó- JURANDYR LINHARES & CIA.

vão - 6 jogos, 2 vitórias, 2 derro- De comum acôrdo: CARLOS GONZAGAtas e 2 empates. 6 pontos ganhos e
6 pontos perdidos. 12 goals pró e ADRIANO SCHAEFER.
13 contra. Deficit - 1 goal; e
Canto do Rio - 6 jogos, 3 vitó

rias e 3 derrotas, 6 pontos ganhos
e 6 pontos perdidos. 11 goals pró
e 19 contra. Deficit 8.
SEXTO LUGAR - América - 6

jogos, uma vitória, 2 empates e 3
derrotas. '1 pontos ganhos e 8 POIl
tos perdidos. il goals pró e 9 con
tra, Deficit - 19.
SE'TIl\lO LUGAR - Bonsucesso

- 6 jogos, 5 derrotas e 1 empate.
1 ponto ganho e 11 perdidos. 1::!
goals pró e 31 contra. Deficit
19.
OITAVO LUGAR - Bangú - fj

jogos, 6 derrotas, nenhum ponto g8-
nho e 12 pontos perdidos. 12 goals
pró e 31 contra. Deficit - 19 goals.

\'AD

As moças cossacas também lutam
Moscou, 21 (R.) - "Moças cossacas da regiao do Cáucaso,

estão tomando parte ativa na luta na frente oriental" - anunciou
o rádio de Moscou, ao descrever as façanhas dos esquadrões de -a�

vala;ia cossaca que estão aparelhados com armas modernas, atacan
do sem cessar as fôrças alemãs nos 'setores meridional e sul-ociden
tal. Os cossacos são também ótimos e destemidos pilotos de aviaçao,
acrescentou o locutor.

O grande soprano Norina Gre
co, do "Metropolitan Opera
House", de Nova Iorque, reali
zou, ali, sua anunciada récita.
A casa estava cheia. Como nos

velhos espetáculos líricos de bilhe
teria "au grand marche", as

torrinhas se coloriram de uma

assistência muito mais educada
que a dos espetáculos comuns,

Por isso, mostrou uma quase
exemplar educação ... Notem que
dizemos: "quase".

O palco estava recamado de
flores e ostentava, dum lado, a mente.

bandeira do Brasil; do outro, a
- Norina Greco partiu às 2

dos Estados Unidos, E as côres horas da madrugada de hoje, em

nacionais de ambos os países automóvel, para Porto Alegre,
viam-se também nos demais de- donde seguirá para o Uruguai e

talhes da cena. a Argentina. Prometeu que, ao

Não reproduairnos aqui o pro' regressar do Rio da Prata, nova
grama, pois por varres dias o mente cantará em Florianópolis,
publicámos. Basta dizer que a pois ficou realmente encantada
notável cantatriz o cumpriu à com a acolhida que aqui teve.

colunistas?u,

Comprai na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Faltou papel

Caspa �
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI·

Rio, 21 (C. P.) - Informam
de Maceió que deixou de circu
lar, por falta de papel, a "Ga
zeta de Alagôas".

Para aliviar a ser
dez catarral e os
zumbidos nos

ouvidos
As pessôas que sofrem de surdez

catarral e zumbidos na cabeça, se
alegrariam em saber que essa, tão
aborrecida afecção pode ser trata
da, simplesmente e com êxito, com
um remédio, que, em muitos casos,
tem produzido alívio completo.
Pessôas, que apenas podianl ouvir,
tem melhorado até ao extremo de
perceber o tic-tac de um relógio
de bolsinho a uma distância de do
ze a vinte centimetros do ouvido.
Se V. S. sabe de alguem que sofra
de zumbidos nos ouvidos ou de sur
dez catarral, córte êsie aviso, leve
lh'o, e seja V. S., talvez, o meio de
salvar de surdez total a uma pes
sôa amiga. Este eficaz tratamento
é conhecido sob o nome de PAR
MINT e póde ser obtido em qual
quer farmácia. Bastam quatro co
lhéres de sopa, ao dia para comba
ter êsses males.
PAHMINT não só reduz, por sua

ação tonificante, a inflamação das
trompas de Eustáquio, regulando
assim a pressão do ar no tímpano
do ouvido, mas também elimina
qualquer excesso de secreção no
interior do ouvido; e os resultados
que êste remédio produz são insu
peráveis. Todas as pessôas que so
frem de catarro deveriam experi
mentar êste medicamento.

�eças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tuffi Amin &: Irmão
Rna (ons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 111

Dr. Nilo Venturini
dará consultas à rua

João Pinto, nO 7 (sobra
do), até o dia 30 de Ju
nho. Diariamente, das

2 às 4 horas.

fLlMINA' FOQTALECE'• <
M
,. �. ,

TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Atividade
São Paulo (Pelo Correio) - Os

jornais, em notas sucessivas, já têm
salientado o trabalho que a Polida
de São Paulo vem realizando, tanto
na capital como no Interior, para
conter as atividades dos súditos do

mpomcos, foi preciso um esfôr<:o
persistente por parte das autorida
des. Em sucessivas diligências, a

polícia apreendeu aparêlhos foto
gráficos, bandeiras do Japão e de

guerra do mesmo país, armas di-
"eixo". , versas e copiosa munição, uma es-

São, como se sabe, numerosos os tação emissora clandesU,na e pos
municípioS em que a quantidade de sante rádio receptor, sintonizado
colonos, principalmente japoneses, para Tóquio, álbuns de fotografias
é verdadeiramente impressionante, representando a nossa vida com re

Não passa dia sem que a polícia não
tenha necessidade de realizar im- Iação aos súditos japoneses, binl)-

portante diligências, que se esten- culos, livros d�t' instruçã,o sôbre na

dem desde a zona central dos mu- vegaçao, man Ima .e �er:a, �ap<ls
,nicípios até os sítios mais Iongín- do .BrasIl com as pnnclpals cI?ades
quos. E' uma atividade incessante, �ss�naladas, com o nome em hngua
que não pára, requerendo, por ou-. Japonesa e outros ele.mentos co�-,
tI'O lado, considerável movimento de I. pr.ometed�res. Todo ess: mdatenalinvestigadores. I fOI remetIdo para esta clda e.

.Tundiaí próspero município, que Também a Polícia teve necessi-
dista poucos quilômetros da capi- dade de agir contra elementos sim
tal, entre outros, foi eleito como patizantes, em sua maioria ex-inte
um dos principais centros de ativ'i- gralistas que, na espectativa de a·

dade nipônica. Os súditos do Mica- contecimentos que, por ventura, (IS

do alí viviam desenvolvendo ação favoreçam, guardavam em suas re

perniciosa, com articulação em di- I sidências farto material de propa·
versos outros setores. I ganda do "Sigma", que foi devida-
Para derrubar todos os planos mente apreendido.

IOvs-2

RUIU O ANDAIME

DEFESA PASSIVA E ATIVA
São Paulo, 21 - Realizou

se, no Quartel da 2a. Região
Militar, a primeira reunião da
comissão que vai elaborar os

planos de defesa passiva e ati
va da capitaL Abertos os traba
lhos pelo general Maurício Car
doso, usou da palavra o coro
nel Inácio, o qual expôs deta
lhadamente a matéria, sendo
aprovadas várias medidas, de
caráter urgente.

------------.------------�-------------------------------

Nova Iorque, 21. (U. P. - .Tá "f' dis· unidas elllpreg'al'em 11a Juta a totalidade A pl'odnçllo de gueJ'J'a norte.americana
põe ,Ie 1l01Jcius p"ocodentes (las linhas dos seus reCm"80S e o seu poderio. levou Hit.Iel· ao pe"igoso ponto em que
inimigas, que )105 informam Acerca do Na Itália, o povo está farto da guerra. se encontra agora.
que aconteceu lia Alemanha e na Itália A Alemanha, por sua vez, tem que l"es�s· Em resumo, é a seguiute a conclusão
depois do episódio de Pearl m'bour. til' à crescente tensão causada pelo fato a que chegam os corresp"'nden tes: se Ri.
:ltsses dados fOI"am trazidos da Enropa de que oS POVOS conquist.ados da Em'opa I tler perder a campanha da Hússia 1108

por meio de correspondentes norteame·' - que, diariamente, são postos diante

I
próximos meses, a balança se inclinará

1'ical105, 'lne, durante anos, informaram dos pelotóes de fuzilament.o - se negam definitivamente contl'a êle; mas, se, pelo
sobre os acontecimentos qne constitui· a cooperar com a "Nova Ordem". contrário, triullfar, ninguem poderá pre
ram o prelúdio da gner1'a e que, mais Não se deve pensar por isso, qne a ta· yer os perigos qne criariam os ilimitados
tarde, arriscaram a viela IlO CUlJllll'imell' l'efa de derrotar o "eixo" se,ia fácil. Os recm'sos da Rússia ,) di�llosição dos na·

to da HIIn 1"Il'efa, dlll'ante os ))rimeit·os COl'I'esjlolldentes dizl'm que há "bul1(lall- zistas.
anos do conflito, para llassar depois ('in" te JnaquilláL'Ío bélico nos llaíses do "eixo" lTIssa in fornw(.'ão (o. digna de lninucioso
co ml'ses Ilum campo de concentri.c,ão, e que, para Hitler, a gnena deV"

deCi'l
estll(10 porque

demonstra.
quão l'udemen.

após" ..nh·ada dos Est'ados Unidos lia dir·se agora ou nnllca. O chanceler ale· te se viram obrigados a lutar to<1os e ca.

gue!'ra. miio quer, portanto, obter a vit.óri", pOI' da ulll dos alemães e italianos e quantos
8:10 homens e mulheres que se ellcon· qualquel' ])I'eço, durante o COI'l'ellte ano. são os sofrimentos que devem suportar

iraram no próprio lugar dos acontecimen· :Bsse" o moti\'o I,elo qual Hitler está l,al'a manter em funcionamento o maquio
tos e salJiam o que estes significavam. lançando na luta tudo ,quanto tem, in· nismo bélico do "eixo". Também demons.
1l:ss('s COI'respondentes enviaram despa· clusive os três milhóes de homens da tra cabalmente ° ,\'_gnifica<To do termo
c!los depois que chegaram a Lisboa, co· frente léste, com o propósito de aniqui· "!\,uerra total" e a necessidade de to<1o o

lUO integrantes do grupo de repatriados lar o exército russo e cortar o abasteci· cidadão das nações unidas fazer tudo
norte·americanos. :IlHes afirmam que o mento da União Soviética pelos anglo· para ajudat' a derrotar a máquina bélica
"eIxo" pode ser clel'�'otado Se as naçõelJ norle·lllnel'icallos. do "eixo". - EAR� :a. "XEELE,

Rio, 21 - No edifício em

construção, na Avenida Atlân
tica, desabou do 10° andar um
andaime onde trabalhavam os

empregados Pedro Silva e José
Rangel, vulgo "Balanço", rPor ..

rendo ambos espatifados no
solo.

Sindicato dos Condu
tores de Veículos
Rodoviários de
Florianópolis

De ordem do sr. Presiden·
te, levo ao conhecimento
dos srs. Motoristas esprega·
dos o aos srs. em}:-regadores
que este Sindicato está co

brando o Imposto Sindical
durante o mês corrente
(maio), de acordo com as

leis vigentes.
MODESTO GALVÃO

secretário
9vs'1

Organiza<ão contra
bandista na Argetina
Buenos Aires, 21 (R.) - Foi

descoberta, pela polícia argen
tina, uma grande organização
:::ontrabandista que traficava
:::om partidas de borracha e de
lÇO entre um porto fluvial ar
s'entino e o Paraguai. Foram
"fetuadas diversas prisões; mas
um importante negociante de
[i'ormosa, implicado no caso,
logrou evadir-se .

Cartazes do dia.
A's 5, 7 e 9 horas

Preços: 1$500 e 1$100
. Imp. até 14 aoos

A's 7,30 horas A's 7,30 horas

10 Código das ruasQue mundo Palácio dos
maravilboso!1 espíritas

Com Claudette Colbert e James
I

Com B'ella Lugosi, Boris Karloft 2° Últimos episódios do seriado:
Stewart e Petter Lorre O GRANDE MISTtRIO AtREO

Complrmp.DIO naciooal D F.B.
Estocolmo·Orgulho da Suécia

(Viag. Colorido)
A voz do mundo (Jornal)
Preços: 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Com os 6 Bambas.

Com Noah Beery Jr.
Complemento oaciooal D.F,B
Apuros do Maior (Comédia em

duas partes)
Preços: l$Suo e 1$000

Imp. até 'lO 8DOS

Complemento oacional q.F.B

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


