
...- Vichí entrega braços franceses para o eSforço de guerra germânico--LQNDR�S, 18 (R.) -- DIVULGAM ...SE NESTA CAPITAL INFORMAÇÕES SEGUNDO AS QUAIS
o GOVERNO DE VICHí PERMITIU, SOB SIGILO, QUE O "REICH" APROVEITE, EM SERVI

ÇOS DE GUERRA, OS 600 MIL PRISIONEIROS FRANCESES EM SEU PODER

I

Os franceses em Montevidéu
aderem à França Livre

Montevidéu, 16 (R.) - A A
liança Francesa nesta cidade
acaba de aderir à causa da
França Livre, nomeando. seu

presidente de honra o delegado
do Conselho Nacional Francês,
em substituição ao ministro do
govêrno de Vichí.

O importante Liceu Francês,
de Montevidéu, centro de difu
são da legítima cultura e pen
samento franceses, por cujas
tribunas têm desfilado impor
tantes personalidades nacio
nais e estrange.iras, e que a
tualmente conta com uma fre
quência de 1.400 alunos, tam
bém rompeu relações com o go
vêrno de Vichí, expressando
sua adesão moral à França Li
vre.

comemorando a
alianca anglo-turca

Istambul, 18 (Reuters) - A
imprensa turca inseriu mensa

gens de boa vontade dirigidas
aos britânicos em seguida à

I irradiação comemorativa do
aniversário da assinatura do
pacto anglo-turco, em 1939.
O deputado turco Yalchin

escreve no jornal "Habei": "A
aliança anglo-turca, cujo va

lor ficou claramente derncns
trado pelos subsequentes acon

tecimentos, constituiu ínques
tionavelmente uma vitória di
plomática, a qual garantia a

estabilidade no Oriente Médio
e no Próximo Oriente. Nossos
amigos britânicos podem ter a
certeza de que a aliança anglo
turca não ficará limitada a
êsse grande período de crise,
mas continuará na vida dos
dois povos, mesmo depois da
guerra".
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Preferem o ataque
à China

Chunquing, 18 (A. P.)
Um porta-voz militar chinês
diz que as autoridades chíne
sas esperam que os nipônicos
prefiram lançar sua grande
ofensiva contra a China em
vez de fazê-lo contra a índia
ou a Austrália.

ANO XXVIII N. 8539

Novos cruzadores e destróieres aumentam
o glorioso poderio naval britânico

o "destroyer" britãntco "Zula", em operações no alto mar.

Londres, 18 (A. P.) - Um 33.950 taneladas, já reparado,indício do crescimento da Ma-I "Dido", de "destroyers" da depois de avariado por um
rinha Real Britânica se paten- classe do "Hunt" e de corvetas torpedo italiano.
teia nas fotografias de novos da classe da "Flower". O Entre as fotografias da sec
navios publicados na edição de "Mauritius" desloca 8.000 to- ção alemã, está a silhueta do
1941 do "Jane's Fighting neladas, o "Dido." desloca 5.450 cruzador pesado "Prínz Eu
Ships", que abarca os informes toneladas e o "Hunt" 904

tone-I gen", de 10.000 toneladas, que
conhecidos até os meados de ladas. difere grandemente do navio
abril. Essa edição inclúe foto- Uma das fotografias mostra

I
irmão "AdmiraI Hipper" e se

grafias de novos cruzadores da o couraçado "Nelson" de parece ao couraçado "Von Tir-
classe do "Mauritius" e do· pitz", de 35.000 toneladas.
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Londres, 18 (R.) -- Os habitantes britânicos vão ser íns- Os cenhões t ttruídos pelas autoridades nos métodos para se livrarem de con- «Serpen es)) con ra
tamínação pelos gases cáusticos, segundo recomendação do OS tanques ��Voroskl-Iolf..'"Ministério da Saúde, ,�"

O mais simples e importante meio para se livrar dêsse gás Em desesperada tentativa para deter os tanques russos,
é aplicar. se logo um banho de água e sabão. As donas de casas na frente de Leningrado, os alemães estão empregando canhões
precisam estar preparadas para atender a qualquer vítima de anti-tanques de 6 polegadas, cujas granadas desenvolvem a

gás, na rua, e devem abril' as portas a qualquer pessôa que ne- I temperatura de 3.000 gráus centígrados ao explodir.
cessite de socorro. Os tanques russos denominados "Voroshiloff" já destrui-

Em algumas áreas, as <lonas de casas já formaram centros ram um bom número dêsses canhões, que os russos chamam de
de saúde nas ruas, com auxílio da Cruz Vermelha e outros de- "serpente". Os tanques "Voroshiloff" são dotados de podero
partamentos de trabalho. Esses planos serão apoiados pelas sos canhões capazes de romper a blindagem dos tanques ale
autoridades locais. mães, e Moscou afirma que êles são muito superiores a tudo

quanto no genero os nazistas possuem.

Florianópolis - Segunda feira, :8 je Maio de 1942

Os católicos holandeses contra o nazismo
Londres, 16 (A. P.) - A terland" acusou a propósito o

Agência Aneta informa: cléro holandês de estar "orga-
"Foi lida em todas as igre- nizando a resistência ao na

jas católicas da Holanda, ape- zismo" atrás das paredes da
sal' da ocupação alemã, uma Igreja.
Carta Pastoral dos bispos ho- Disse o mesmo jornal que os
landeses proibindo à juventude ministros protestantes da Ho
católica alistar-se- no novo landa incitam à oposição, à sa

"Serviço do Trabalho" na- botagem e outros atos contra
zista. los ocupantes alemães, quando
A Pastoral declara, entanto,

ii
celebram serviços religiosos

- num reconhecimento da ti- pela paz e pela liberdade do
ranía nazista - que os jovens país. Denunciou especialmente
poderão, em última análise, o órgão nazista o fato de os
aceitar o registo nêsse servi- eclesiásticos halandeses acres

ço, se "fôr absolutamente ím- centarem, em todos os seus

possível resistir". serviços religiosos, "preces pe-
O órgão nazista "Volk Va- la rainha e pela Casa de Oran-

ge, escolhendo também, para
as leituras dominicais do Evan
gelho, trechos que se aplicam
a muitos fatos da atualidade
européia" .

atos de sabotagem
Vichí, 16 (U. P.) - Regis

taram-se novos atas de sabota
gem e terrorismo contra a es
trada de ferro entre Saumur
e Bordéus, próximo a Parthe
nav. Essa via férrea é utiliza
da pelas tropas alemãs de ocu

pação destacadas na região da

Icosta do Atlântico. Rua Vitor Meireles, 26,
das 17 horas em diante.

75 mil japoneses irão produzir Ipara os aliados I :-------:V':::::t7
Washington, 18 (R.) - Mi- --o

---------

lhares de japoneses evacuados Calram sobre Carcove
da costa do Pacífico terão, den- Londres, 18 (A. P.) - In
tra em breve, a oportunidade

I
forma-se que em avanço atra

de produzirem mantimentos vés do lia Donetz, em uma

para os Estados Unidos. Dos frente de 50 milhas, as forças
75.000 evacuados, uma gran- mecanizadas de Timonshenko
de proporção talvez escolha a abateram-se sôbre as defesas
produção de cereais, como ocu-I interiores �e Carcove pelo me

pação primacial, por toda a nos em dOIS ponto� levando
duração da guerra. I de vencida os alemaes.

Jangada de pinheiros
do Brasil

Concórdia, 16 (R.) - Proce
dente do alto Uruguai, chegou
aquí uma jangada formada de
duas mil dúzias de troncos de
pinheiros do Brasil. Esta jan
gada teve que vencer grandes
dificuldades para atravessar o
Salto Grande, devido às rochas
inumeráveis que alí existem.

ATRAVESSARAM O DONETZ
Moscou, 18 (A. P.) - Os

russos j á estão operando na

margem oeste do rio Donetz.
Quando o Donetz estava gela
do, os russos atravessaram-no
nas operações preliminares. Os
alemães, retirando-se, fize
ram explodir as pontes mas os
russos construiram novas, por
onde passaram agora, a des
peito de ser fortemente defen
dida a margem oeste.

..,.....

Dr. Augusto de Paula IDiretor do Hospital de
Caridade

Reassumiu a clínica:

H-II c u..... ....

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

Deolindo Costa, nesta capital. IOvs8

" 7-6.+; _*

Lutou contra vários alemães
r Vichí, 16 (U. P.) - Durante a noite, �m pa::a9.uedista
canadense solitário munido de um transmissor rádio- tele

:gráfico portátil e de explos�vos, desceu �as proximidade� de

Langon, cidade situada a leste �e Bordeus! perto da �mha
que separa a zona ocupada d� LIvre. Imedmtan:ente fOI ce�
cada por vinte soldados alemaes, contra os quais lutou SOZI

nho, defendendo-se com o fuzíl durante algumas horas. C��
seguiu matar vários e, quando só lhe ficava uma bala, utilí-
zou-a para suicidar-se.

Aproxima-se a hora da .�:xpiaç_aoLondres, 16 (R.) - Organizaçoes patríótícas estao-�e
armando secretamente na Bélgica, aprontando-se �ara o dI�
'em que os aliados desembarcarem no contmente, .dlzem notí
cías dalí recebidas pelos círculos belgas desta capital. O bol�
tím de uma dessas organizações afirma que_ o tempo de agir
talvez não esteja longe; mas, enquanto nao. :t:0u�er ordem
em contrário os membros devem ignorar a existêncía uns dos

,

outros. . ,

Os nomes dos traidores foram anotados - contrnya_o bo
letim _ e êles serão lembrados de que a hora da expiaçao se

está aproximando.

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

Preparando-se

CASA MISCELANEA, distri
ouidora dos Rádios RC.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Ruo
Trajano. 12

o prazer da petizada,
E orgulho dos confeiteiros,
São os doces trabalhados,
Co'o bom Fermento Medeiros.

I> �E SÓLIDA PARA U�A{1�� 1ST Ê N C I A S A O I A
As vítimas de bom.
bardeio na Inglaterra

Londres, 18 (Associated
Press) - O ministério de Se
gurança Interna anunciou que
o número de vítimas de bom
bardeio durante o mês de abril
ultrapassou a mil. E' esta a pri
meira vez, num ano, que isso
acontece. O número de feridos
foi de 1.098 e mortos .9_3_�.
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'1 Dr. Newton d'Avila I
de regresso do Rio de

I Janeiro reabriu o
consultório.

Rua Vitor Meireles n". 28
Telef. 1067

Diariamente das 16 às 18 hs.

10 v.·8

A Alemanha está requisitando
o trigo francês

Londres, 16 (Reuters) - O
ministro da Guerra Econômica
anuncia que a Alemanha está
requisitando o trigo francês,
sob o pretexto de alimentar os

prisioneiros de guerra que tem
em seu poder.
Isso constitue novidade, pois

os nazistas sempre reconhece
ram que a responsibilidade,
pela alimentação dos prisionei
ros, cabe aos que os capturam.
O pedido original eleva-se a

500 mil toneladas, mas agora
foi reduzido a 400.000.

Alnga-se nma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlCA, à ma

Esteves Junior, 135. V-7

Resolvida a entrega da frotaMoscou, 16 (U. P.) - A emissora local divulgou um des
pacho procedente de Estocolmo segundo o qual, durante a
conferência realizada entre Goering, von Rundstedt, Laval e
Darlan, ficou resolvido, em princípio, segundo os circulas bem
informados dessa cidade, a entrega da esquadra francesa á
Alemanha.

Ac!edi!a-se nos mesmos circulas que LavaI fará a devida
comurucaçao dentro de poucos dias.

••••••••••••0••••••••••••

! FILHA I MÃE! AVÓ! !
: Todas devem usar a :
: UI!lnmlmilâM� i
• (OU REGULADOR VIEIRA' :
: A MULHER EVITARÁ DORÉS •
• Alivia as Cólicas Uterinas •
• Emprega-se com vantagempa- •
• ra combater as irregularidades •
•

das funções pertódícas das se- •
•

nhcras. É calmante e regulador ••dessas funções.
• � FLUXO-SEDATINA, pela sua •• t;." comprovada eficácia, é muito re- •�\'I lt d D d

•• \_�\\� ���fi8�ça. eve ser ,usa a com
•��v l�}) ;:::'-- fLUXO-SEDATINA encontra-se •• �H ,)MAE em toda parte. •

:•••••••••••••••••••••••;
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,�INDICADOR

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO j

Dr. Djalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prãtíoa nos hospitais europeu!
CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Oampanarlo
Silo Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Univer
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

flORIANOPOLIS

----------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTÚRIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, es,

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

(Profs L. Bur khardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

operações de plástica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 12, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNJCA,

MEDICA
CONSULTÚRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

,
RESIDENCIA:

Rua Blumenau, 28

---...oii

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTÚRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.I

�, Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

Rua felire Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
A v. Hercillo Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

MEDICO
fASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SE.BASTIÃO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

- Sinto-me tão mal, Mamãe ... Creio
que nem vou ao baile.
- Não diga isto, minha filha!

- Mas isto é bom mesmo, Mamãe?
- É simplesmente magnífico, minha
filha: é Melhoral. Verá que este seu
mal-estar passará num instante.

Laboratório de anâlisês clínicas SEIA PREVIDENTE:

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

e Farádica,
-

Cozinha dietética.

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

Antônio Matos ftrêas

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

- Então, está contente, Rosita?
- Se estou! E o interessante é que eu
estava tão indisposta que nem pensava
poder vir ao baile, mas tomei Melhora]
e ... sinto-me divinamente!

para combater su.alli dores de cabeça,
resfriados e ou.tras indisposições se

melhantes. Melhorai corta a dôr e

baixa a febre.

Prof. TOMAZ ROCHA.
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

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

Da Fronteira Suiço-Alemã, 16 (R.) - Certas fontes di
plomáticas, que estão em contacto com Vichí, foram infor-
madas de que o encontro entre o general Giraud, o embaixa
dor otto Abetz e o general Von Stuelpnagel, realizado há dias

Iem Moulins, foi arranjado pelo próprio sr. Pierre Laval.
Segundo os mesmos círculos Laval teria declarado várias

vezes ao general Giraud que os alemães exigiam a sua devo
'Iução, sob pena de severas represálias. Todavia, o marechal
Pétaín recusou-se terminantemente a aceder a êsses pedidos e

Iameaças. Diante disso, Laval teria sugerido a ida do general
.a Moulins, devidamente garantido por um salvo conduto,
afim de se conseguir das autoridades nazistas a suspensão de "-----------
qualquer represália na França. Giraud aceitou o alvitre, ten
do afirmado a Von Stuelpnagel que sómente se entregaria aos
alemães se estes concordassem em libertar 5QO.000 dos prisio
neiros franceses de guerra. Diante disso, foram suspensas as

conversações.

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Tenha sempre
à mão algu.ns
comprimidos de

vs-B

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.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - FIGrianópolis

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTADr.

Indigestõo
* e os males que dela

derivam são quasi
sempre causados pelo ex

cesso de acidez no estômago.
O Leite de Magnesia de
Phillips neutraliza os áci
dos, alivia o estômago, nor
maliza a digestão e tonifica
o tubo intestinal. Tome Lei
te de Magnesia de Phillips
e os seus males desaparece
rão quasi instantaneamen
te. V. S. sentir-se-á outrol

AõebantIatIa

"

Tambem em
forma de
comprimidos
sob o nome
MILMA

e;specialista; assistente do Professor Sanson.

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às 12
on�u ta!: A' tarde, das 3 às 6

I Consu Itório: Rua Vito r M ei reles, 24. -- FO" e 1447

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

Informações de boa fonte dão notícia das defecções entre
os nazistas domiciliados em alguns dos países sul-americanos.
E no começo da guerra, quando se cantavam em prosa e verso
as vitórias fáceis de Hitler, não acontecia assim...

Citam-se casos ocorridos em diversas das nossas Repú
blicas. Mas, o "Correio da Manhã" diz que merecem especial
destaque os que se têm verificado na Argentina e no Chile, na
ções que ainda mantêm relações diplomáticas com as potên
cias do Eixo. Na primeira, o chefe nazista de Tucuman, Fritz
Wierschin, renunciou êsse cargo, rompendo o juramento que
fizera. Em seguida, o vice-cônsul Adolf Haas abandonou o

posto ... para se refazer. E não tardou que o substituto de
Wierschin na direção nazi seguisse o mesmo caminho da apos
tasia - Wilhelm Oeltze - enquanto todo o pessoal do "enge
nho" Cruz Alta era convidado, e concordára, a abandonar o

rnovímento nazi, e dissolvia o Clube Alemão.
O sul do Chile era a base sólida da infiltração germânica.

.Iniciou-se alí o movimento anti-totalitário, por fôrça das cir
cunstâncias, e havendo-se constituido um organismo central
de dissidentes - é claro que só agora... - criou-se uma ins
tituição denominada La otra Alemania, com uma infinidade
de adeptos, e de tal sorte as defecções se têm produzido nos

ajuntamentos totalitários que já existem várias sociedades do
mesmo tipo em diferentes pontos, notadamente em Valdivin,
Osorno, Puerto Mont e Puerto Varas.

Assim, está-se processando a desagregação, com os ratos a
abandonarem os porões do navio em sossobro ou, melhor, com
os piolhos a deixarem o cadáver do Terceiro Reich ...

Dr. ALDO ÂVILA IDA LUZ
ADVOGADO

Rua Vidal Ramos, no. 30

EMPREGADA
Precisa-se de uma empre
gada para pequenos serviços
domésticos. Tratar à rua

Almirante Lamêgo, 144.
5vs-3

I
Lider anti-fascista na iminência

de ser executado
Nova Iorque, 16 (U. P.) - O

Comité Mixto Anti-Fascista

I anunciou que o líder anti-Ias
cista Luigi Longo, atualmente
encarcerado na prisão de Re
gina Coeli, de Roma, está a

ponto de ser executado. Longo,
que por suas atividades contra
o fascismo, viu-se obrigado a

fugir para a França não ocu

pada, donde foi enviado à Itá-
lia, depois de permanecer in
ternado no campo de concen

tração de Vernet, onde o go
vêrno mexicano visou seu pas
saporte para que se transpor
tasse para o México; porém as j,autoridades francesas não o r

permitiram, caíndo êle nas
mãos da polícia ítalíana,

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

Consultas diariamente pela ta�d��h:�sd�� �� 1� l�()�aO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

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

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

I Consultas 20$000 - Operações a combinar

I con.UJt:�, RU�J:O�J:�-':�:�:�:nCj'
145ó

Belmira Matos, Pedro e No êmia Goulart, �nf:'lljo Matos (aUSI'11'
te I, José e Luiza Matos (ausentes), Jací Matos Arêas, José Matos Arêas
(ausente), Joel e Edith Sousa, Júlio e Arcinoé Silva (ausentes), avó,
tios, irmãos e cunhados de ANTôIIO MATOS ARÉAS, vítima, no cum

primento do dever, do brutal atentado ao "Parnaíba", convidam os de
mais parentes e pessôas de suas relações e, bem assim, todos os que fo
ram amigos do extinto, para assistirem à missa, que, em sufrágio à sua
alma ,mandam rezar na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco,
nesta capital, dia 19 do corrente, terça-feira, às sete e meia horas. Pro
fundamente penhorados, agradecem a todos que comparecerem a êsse
ato de piedade cristã.

Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

duranteAusente o corrente
A

mes ..

Encontro do general Giraud com

autoridades nazistas
Dr. MARIO WENOHAUSEN - �����:raate° �:��de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno 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 Scbmidt n. 38 - 'TeJ. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORlANOPOLIS.

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

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeo·patias.

Perfumaria�.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

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 Bo-

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

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

I IClínica médico-cirúrgica do

Dr, SAULO RAMOS Farmácia «Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS

Especialista em moléstias de senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula. útero. ovários, anendlce.
tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO -- Hérnias. hidro
ceie. varicocele·- Tratamento sem dor e operação de Hemorroidas e

varizes -- Fracturas: 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�etO�a��a��SP�:1
Florianopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Às 11.30 e das 5 horas em deante. AS 4as. e

Sábados: Das 3 às 6 horas. - Fone 1.644

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Richthofen foi abatido
tal como Molders

Fronteira suíço-alemã, 16
I

(Da AFI para a Reuters) - O
jornais "Deutsch Zeitung in
Denniederlanden", do dia 8 do

I�?rrente, confirma, como a AFI
ja o anunciou, que o famoso
aviador alemão Molders foi
abatido pela defesa anti-aérea.
Com efeito, em artigo publica-
do por ocasião da passagem do
50° aniversário do nascimento
da Richthofen", alemão da úl
tima guerra, êsse mesmo jor
nal, negando que o piloto ha
via sido abatido por um avia
dor canadense, Brown, escreve
textualmente: - "Mais re
centes buscas provam que
Richthofen, vencedor de 81
combates aéreos, não foi abati
do em combate aéreo, mas pe
la defesa anti-aérea, tal como
Molders".

É interessante notar que o

artigo é datado de Breslau.
Ora, como já explicamos, Mol
ders, foi abatido pelas defesas
anti-aéreas no momento em

que ia pousar em um aerodro
mo de Breslau.

QUEM LÊ MUITO

��dvLAVOLBO, A leitura prolongada irrita
muitas vezes, a vista. Lavolho'
inofensivo, delicado e refrescan:
te, descongestiona os olhos
E' de inteira confiança.

.

estão desanimados? A senhora
precisa limpar-lhes o sistema
intestinal. Mas use um laxante
suave e seguro como o ENO.

Mas não confunda: -

"_
. ., ,

Espera-se novo gOlpe dos amarelos
Melbourne, 16 (D. P.) _ segun-/

do a ação estava em seu apogêu, os
do as últimas notícias, a esquadra obser:radores navais manifestaram

de invasão japonesa está sendo no-
acreditar que o encontro poderia

vamente concentrada em tôrno de s:r de�isivo. Êsse comentário indu

suas bases insulares, ao noroeste
ZlU os JapOl�eSes a falsearem a ver

da Austrália. d�cl�, .ao aflr�ar que a esquadra
mpomca havia obtido vitória final
visto ter reduzido a frota norte:
americana a fôrça naval de tercei
ra categoria.
Embora faltem detalhes sobre a

concentração de navios de guerra
japoneses, presume-se que as ba
ses elas ilhas Luisiadas e Salomão
são empregadas para as unidades
avançadas, enquanto que os restan
tes navios utilizam a Nova-Bre
tanha.

Os observadores acreditam que
os nipônicos suspenderam sua

campanha diréta contra Port Mo
resby, a-fim-de atacar a Austrália.

Dóses maiores... e melhores NARIZENVl"'t
líf»k!�r -.; ct:..

1,/ �--
Bastam umas gotas •.•

e V. S. pode respirar!
"Desentupa" seu nariz! Como? Sim
plesmente pingando umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante
mucosidade, alivia a irritação, con

trai as membranas inchadas e faz
desaparecer essa sensação de entupi
mento. Va-tro-nol é o favorito mun

dial para aliviar resfriados nasais.

A momentânea diminuição ela
atividade aérea sobre a zona seten
trional ela Austrália faz com que se

suspeite que os japoneses estão es

perando reforços navais a-fim-de
lançar um novo ataque, ou contra
a própria Austrália, ou contra as

linhas de abastecimentos aliadas
do Pacífico meridional.

�ondres, 16 (Reuters) - A

I
bre um navio alemão de abas

Grã-Bretanha possue novos tecimento, que quase um me

aparelhos de caça que hão de tro da asa foi arrancado pelo
assegurar à RAF a supremácia cabo de sustentação do mas

sôbre qualquer tipo de avião troo O avião efetuou uma série
que os seus pilotos tiverem de de manobras doidas, mas o pi
enfrentar, segundo declarou o loto conseguiu regressar a sal
míuísto da Produçãode Aviões, vo, aterrissando no escuro.
o coronel John Llewellin, em Falando sôbre os bombar
discurso irradiado para o Im- deios da Alemanha, o sr. Lle
pério Britânico. Acrescentou o wellin declarou que os alemães
ministro que êsses novos ca- receberiam o seu castigo em

ças ainda estavam sendo sub- dóses cada vez maiores.
metidos a experiências, mas

que outros já estavam sendo
produzidos.
Citando a resistência dos

aviões britânicos, o coronel
Llewellin declarou que um
bombardeiro "Lancaster", no

decorrer do ataque diurno con

tra Augsburgo, havia sofrido
danos consideráveis motivados W__"'IRL__·1liili5iíi�'-iII·__

-

IIíII _

por granada incendiária, antes
que a tripulação pudesse aba
far as chamas. Depois, dois
motores foram atingidos por
granadas. Ainda assim, o

avião conseguiu regressar àlsua base.
O piloto de um avião "Beau-Ifort" mergulhou tão baixo, sô- ���L�������tt���������������.1I

50Mil metros de·relalhos em pelúc ia, sedas, tobralco, vot], 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:
SEDAS Casacos feitos para senhoras 80$000

·1· Colchas
de sêda com bico para 1 Rouge Royal Bríar

Seda Laqué lisa e listada mt. 5$800 Finissimos sobretudos para homens, casal 49$000 Batom Michel, Zande e Tange e

" Laqué, lavrada, mt. 7$500 todos Iorrad .s de seda 150$000· Colchas de pura sêda com franja Batom Colgate
• Façonné mt. 3$800 Cobertores bebê, artigo superior 7$000 I para casal 70$000 Pó de Arroz Adoração
» Granité, mt. 6$500 Cobertores xadrez para solteiro 14$500 Etamíne para bordar, metro 6$800 PÓ de Arroz Royal Briar e Gally
• Crepe Romano mt. 7$500 Cobertores xadrez para casal 17$500 Filó Mosquiteiro Larg. 3'50 mt. 15$000 Pó de Arroz Coty
:t Givré superior mt. 10$500 Cobert?res xadrez, 'superior para TECIDOS

Pó de Arroz Colgate
» Frisotine mt. 10$500 solteiro 19$1ioo Pasta Colgate
» Frísotíne diagonal (nov.) mt. 12$000 Cobertores xadrez, superior para Organdy liso, metro 4$500 Oleo Oyrce e Realce

$ O 7$000 casal 25$000 VoU estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 3$500 Laminas GilIete Azul, dezena.

: �����od�t� 00 e
8$000 Cobertores para casal, da melhor qua- I Voil suísso estampado moderno, mt. 5$500 DIVERSOS

" Tafetá Escoceza. de 7$5QO e 9$000 lidade, com duas estamparíus 48$000 Fustão estampado 4$, 4$500 o 4$800 Capas para recem-nascidos,
J) Tafetá lisa. de 7$500 e 8$50" Cobertores Argentinos, especial ar- Cambraia, estampados modernos, de Capas felpudas para recem-nascidos
» Tafetá lisa, natural, de 9$500 e 12$(100 tigo, para casal 44$000 4$500, 5$500 e (;$000 Faixas mercertsadas, metro
» Tafetá Moiré mt. 12$000 Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 Crepom para Kimonos, metro 3$500 Véos de filó de sêda para noivas
» Listada para Camisas mt. 8$800 Coberteres de bôa qualidade com Filó, metro 4$uoo Grinaldas para noivas
lt Listada para Vestidos rol. 9$500 belos desenhos para casal 36$000 O pala lisa, de 2$000 e 2$500 Casaquinhos de malha para bebês
» Estampada de 7$500 '3 9$500 Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa assetíuada, largo 8Q mt. 3$000 Blusas Olimpicas para moças
• Estampada em bellissimos des. 12$000 CAMA, M ESA e QUARTO Tric�line .lístada. metro 3$000 Babadores
J) estampada natural (novidade) mt. 18$000 Pano para colchão mt. 1$900 Zepblr., me.tro ..

2$000 Jogos de batizados a começar de
» Lumiere Lavrada, largo 50 mt. 10$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 TrlColln.e l�s�ad.a para pijamas, mt. 4$000 Jogos de couro para rapaz
J) Lumíere Lisa, largo 80 mt. 10$000 Grauité, de linbo, larg. 1,6G mt. 9$500 Cambraia fIOISS!ma. largo 80 mt. 5$000 Jogos de couro para homens
J) Lumíere Lisa. largo 90 (artigo já Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para cortina, largo �O 4$500 Suspensorios de couro para rapaz
bastante conhecido em nossa Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para co rtina, largo suspensoríos de couro para homens

casa) mt. 12$000 Cretone meio linho branco, larg. 2,00 8$000 1,40, metro. 4$500 Suspensorios para meninos
» Veludo Chifon Reclame mt. 52$000 Cretone meio linho branco, Iarg, 2,�0 8$500 PaI?o Rendado superior para cor- Suspensorios de seda para homens
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretune meio linho em cores, larg . 1,4C 6$400 p

tina, la�g'd 1,40 metro 6$500 Ligas de Borracha para senhoras
l) Patou (Pechincha) mt.

.
15$000 Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$800 aI?o ren li o em cores para cor- Gramptnhos, caixa de 12 duzías

E mais uma grande quantidade Morim peça de 10 mt. 18$000 tína, largo 1;40, metro 7$500 Fita metrica
b t mos Cambraia mercerízada enfestada, Pano para copa, metro 2$500 Porta escove de dois lugaresde retalhos a preços ara lS81 , F tã

.

d t 4$8peça de 10 jardas 27$000 us ao mercerrsa o em cores, m . 00 Camisa de Ftsíca para homens
ARTIGOS DE INVERNO Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homem

Fustão Pelucia em todas c..S cores mt, 3$500 1.50 x 1.40 25$000 T,.�coline lisa, metro 4$800 Camisa de manga comprida para
Pelucia lisa, mt, 2$300 Toalhas Hígieníeas dz 7$500 BrIOS a começar de 2$000 homem

Cachá, 2$500,3$500, e 4$000 Toalhas de rosto,' de
.

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

Casimiras Angorá para vestidos e Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar de

Costumes, mt. .

15$000 Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens a

Casimiras Xadrez, para Vestidos e Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Ar ístollno 3$300 começar de 39$000
Costumes, mt. 17$000 firmes 32$000 Pasta Kolínos, Lever e Odol 3$200 Ternos de Brim para homens a

Casimiras lisas, para Vestidos e Cos Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500 começar de , 44$000
tumes, mt. 15$000 Colchas Iustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para' colegiaes a

Casimiras para Casacos, a começar 15$000 Colchas mercertzadas para casal 22$000; Talco Malvu 2$900 e 4$000 começar de

Casaquinhos de malha para crIanças Colchas de veludo para casal _27$000 \ Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de física para meninos
de 5$500 e 6$500 Colchas meio linho para casal 28$000 I Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, cx. de t 2 duz.

Terninhos de malha para crianças 13$000 COlchas meio linho para solteíro 19$500 'I Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda

Casaquinhos de malha para Moças 12$000 Colchas brancas, para solteiro 12$000 live tl Gessy 1 $5 .. o Sombrinhas modernas em gorgu-
Casaquinhos listados para Moças 15$000 Colchas Iustã» para solteiro 12$000 Sabonete Palmolíve, Realce, cor- rão chamalote

Casaquinhos Bordados para Moças 17$000 Colcha� tustão mercerísadas para I gate, Godiva _

e Cheramy 1$<::00 Escova para roupas
Pullowers ara homens a começar de 10$000 solteiro 15$oo(l Rouge Adoração 2$000 Boinas de pura lã

Pullowers �e lã para 'homens 22$000 Colch3s brancas para cusal 16$000 Rouge Realce, com pluma 1$700 Carapuças para chapéoB

E milhares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
Prefira a OASA ORIENTAL e o lucro será vosso:

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

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, uma primorosa co'

leção universal, com 27000
exemplares diferentes, ava
liada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

Felipe Schmidt, n.> 5, Caixa
Postal, 66. _ Florianópolis.

30V.-24

Os observadores, depois de ana

lisar os diferentes relatos sobre a

batalha do Mar de Coral, travada
há poucos dias, declararam que
constituiu a ação líquida vitória
aliada, embora não decisiva. Quan-

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finaliilade.
em condições vantajosas.

Consulte: CARÚ & Cia. -- Rua Riachuelo. ltlt -- A
RIO DE JANEIRO

PUDIM MEDEIROS, 8 so
bremesa ínegualável, gostosa, Ifácil de preparar e que to
dos apreciam.

Sentiu-se subitamente curada
Porto, 16 (U. P.) - Guilher

mina Teixeira Reis, moradora
do bairro Piscatório, retida no

leito há muito tempo devido a

paralisia, quando ouvia, erno

cionadíssima, pelo rádio, a re

portagem das cerimônias reli
giosas celebradas no santuário
de Fátima, declarou subita
mente que se sentia curada.Pe
rante repórteres, a antiga do
ente se levantou com a maior
facilidade, deixando-se foto
grafar.

VICK VA�RO·NOL
«Representação

Folhinhas») Para limpar metal
s cristais

PRÁTICO e
ECONÔMICO10FILUma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de lt5

anos, procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

PROGRESSO V·-14
Ofertas à Caixa 1943, São Paulo

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

10$000
13$500
2$000

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

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

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

25$000
5$000
8$000
7$00()

•
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� O ESTADOI/P
DUR!O .VESPERTINO
Redação e Oficinas à. Rua

João Pinto a. 13

Te!. 1º2.2 - ex. poatal139

I t
-

:ASSINATURAB

1... CapItah
Alae • • • • • • • • • • • I0$08I
Semestre ••• ••• 15$000
TrImestre •••••• 15$000
1161 •••••••••••• 1$000

No Interlon
llfto ..••.••••••• I&$0OI
Semestre .. ••••• lO$0OI
Trimestre ..• • • • 10$008

Anúncios mediante corúl'aM

Os originais, mesm.o não pu.

bllcadoa, não serão devolvidos

A direção não se responsabi·
líza pelos conceito. emitidoe

�
nos artigoe UBinadoe

9

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

Esteves Junior. 48.
SINDICATO DOS TRABALHA.
DORES NO CQlUÉRCIO AR·
MAZENADOR 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

I
.

QUANDO TOMAR ERGEPAu-TAU-B�--
-

,,�
� 4'� )
'9/,

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perféitos e me
dernos de imbúia com
pensada. de canela,

de pinho, etc.

Rua João Plnto, 34

Farmácia N. Senhora
A. parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a preferên
cia e comunica que fechou
fi farmàcia, deixando encar
regado de receber e/coutas
o sr. Josué di Bernardi, na
FR rmácia Esperança, no Edí
Iio io do Mercado.
�4S 30V.-14

VENDEM-SE
Um caminhão e um auto

móvel. em perfeito estado.
mqrca «V8» e Chevrolet, tipv
31. Tratar no Estreito, rua
Afonso Pena, 105. 5v.-S

o ESTADO -Segunda�fejra, 18 de Maio de 1942
). 11_ 41 T" 'NA "'rt!t!'i"1iíF'ftJMRF Erro

---,

! n,

fia Haia»

"m\

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I

I

I

,

30vs-7

-�-�--

Elegância!

Perfeicão I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Fund6d� €fft 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Moritímos

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

12 mezes de estudos. Mensaliaade mínima. �reci8o de agentes e re
presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 ·S.Pê:ulo.
______iliI"'IllíI!"'E-BmmBil $�·*Mié i#

APROVADOS PELO O·N·5·P· soe N9 5�9 DE 1936

ano de 1940
Rs. 9.000�ÚJÜ$OOO

� 54.700:000$000
, :1.929.719:000$000
, 28.358:7 t 7$970

85.964:965$032
7.323:826$800
22354:000$000

Dados relativos ao

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

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freu e de Carvalho. Epiphanio José

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América. Europa. e Alrica.
�

Agente em Florianópolis

C AMP O S L O B O & Cia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postai to-: TeleJJhontI083--J:.nd. lei. «ALLJANÇA,

Sub-Agente em Lagunc, Tubarão, Itoicri,
Blumenau e Lacres.
ii ; *} •

de seu filho pode tornar-se

pallida e triste, quando a dier
rbea, atacar-lhe o organis
mo. Nestes casos. confie !Qos
conhecidos comprimidos de
.Eldoformio, um producto de

Ao primeiro symptoma de
diarrhea. dê ao

seu filho com

primidos de

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra. 4 e 5 - FONE 1.6,.2

(Defronte à casa Hcepckel
..mifffl

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as cr eane e s.

o prazer da petizada,
E orgulho dos couleltejros,
São os doces trabalhados.
Co'o bom Fermento Medeiros.

(J.. /J. �
Rua Deodoro. 33

Florianópolis
�•.,*,*.

IS����!�OIOITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA·
TO, FOSF OROS.CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. DepauPltrldol,
Esgotados, Anêmicos, Mi••
que criam Magrol, Criança.
raquíliclII, reeeberio _ toni·
ficação ge,,1 do olg.nitmo

com o

Sa n OU e n o I
Llc. D.N S.P. n' 199, da 1921

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

Agasalhos de inverno
para senhoras, homens e criancas

Grande stock-Mínimos preços"

o GRANDE CONCERTO
DE NORINA GRECO

Gabardines-Sobretudos
Casaquinhos- de criancas. Novidades

pelos menores preços da praça

RECEBEU
IIA MODELAR'1

Na Itália faltam alimentos e medicamentos
Lisbôo, 16 (A.) Dos

numero-I
tos está-se tornando problema

sos diplomtas lattno-amerlca- muito sério, mas peor ainda é
nos, aquí chegados da Itália, a falta de medicamentos, As
a caminho de seus países, al-! sim, a falta de insulina, por e

guns deles fizeram interessan- xemplo, está-se tornando a.lar
tes revelações à "Associated mante, correndo por: sua conta
Press", embora pedindo, por muitos casos de cegueira. Não
motivos óbvios, que não fossem estranhámos, por tudo isso,
revelados os seus nomes. que muitas pessoas, nas es-

Um dêsses diplomatas, como tações ferroviáTias, por onde
que resumindo as informações passavamos ,nos saudassem
dos demais, teve ocasião de

-

com o gesto fascista, de bra
dizer: ço, fazendo entretanto, ao mes-

"Quando partimos de mo tempo, com os dedos, o s,i
Roma, pudémos ver que os nal do "V" da Vitória, à moda

italianos estão passando por de Churchill. Têm havido co

horas muito perturbadoras, de mentários muito apreensivos
sérias apreensões. Mostram-se sôbre os recentes "raids" da
dia a dia mais nervosos e o de- aviação inglesa sôbre a Ale

sassossêgo geral, mesmo quan- manha. Os recentes ataques da
do recalcado, sempre transpa- R. A. F. sôbre os centros in
rei Há uma atividade cada vez dustriais da Itália causaram

maior nos preparativos bélicos atraso sensível em toda a pro
para qualquer ação militar em dução de guerra italiana. E,
larga escala - talvez em co- entretanto, houve casos em que

operação com a ofensiva ale- êsses "raids" foram levados a

mão A escassez de mantímen- efeito por aviões isolados".

��_�� �
La'�__

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Tralano n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertítícado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado

Representante da Caixa Economica Federal para a venda
das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados

de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. .

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

melhores taxas :

C/C , à disposição (retirada livre) 2%

C/C Limitada 5%
C/C Ayiso Prévio 6%

C/C Prazo Fixo 7%
Aceita procuração para receber vencimentos em

�a& as Repartições Federais, Estaduais e Municipai6.

Irmandade do. Divino Espirito Inquietude prísêes eSanto e ASilo de Orfãs ,

«s. Vicente de Paulo» Nova Delhi, 16 (Da Afi para tenção. No entanto foram sub-
a Reuters) - Em Batávia, os metidas a torturas diabólicas

EDITAL japoneses efetuaram a prisão para obrigá-las a denunciar as

Devendo realizar-ti e, nos I
de quinhentos holandeses sus- sociedades anti-japonesas de

dias 24, 25 e 26 do corrente, peitos de açular os nativos Java. O grande número dos re

a festa do Divino Espirito contra as tropas de ocupação, fens indica que essas socie

Santo. que obedecerá 80 pro- Como na Europa, está-se de- dades têm ramificações em to

grama infra, - de ordem do senvolvendo considerável ati- dos os círculos.
Irmão Provedor convido os vidade subterrânea contra o O trabalho forçado está vi
fiéis em geral a assistirem invasor nas ilhas controladas gorando em Surabaia, onde

a ela. pelos nipônicos, que, em conse- grande número de nativos es-

Dili 15 li 23 - Novenas às quência, adotaram medidas de tão empregados na limpeza do

18,30 horas; represália. porto, cujo acesso é conside-

Domingo de Pentecostes: A atmosféra é tensa em Ja- ravelmente dificultado pelos
às 6,30 horas, Missa com va, onde foram ordenadas vá- destroços de vários navios que
comunhão geral idos Irmãos; rias prisões em razão de ata- foram afundados pelas tropas
às 8 horas, Missa solene, ques locais contra soldados [a- holandesas ao abandonar a

com assistência do Exmo. e
\ poneses. As pessoas encarcera- cidade.

Revmo. Soro Arcebispo Metro- das não têm geralmente ne- Os japoneses suprmuram o

politano, que pregará ao nhuma responsabilidade pelos calendário europêu nas índias

Evangelho. atos que motivaram a sua de- Holandesas,

Segunda e terça-feira: Mis-
sa, rezada às 8 horas, e ladat
nha às 18,30 horas.
Durante a festividade ha

verá quermesse e leilão de
prendas, no local do costume.
Florianópolis, 14 de Maio

de lS42.
CÂNDIDO FREITAS

Secretário.
8 v.-3

Dôr de dente?

torturas

[SEJA SUA

o Instituto Brasil Estados Unidos aca
ba de promover mais uma noitada de
arte, em nossa Capital, com a breve
apresentação à culta platéia flor ianopo
litana, do notável soprano norte ameri
cano .Nor-ína Greco, do Teatro Metropo
litan, de Nova Iorque,
A célebre cantora, que vai deliciar a

culta sociedade de nossa terra, é um no
me sobejamente conhecido em todos os

grande centros on·de tem merecido as
melhores atenções,
Está marcada para o dia 20 do cor.

rente, a premtêr-e de Narina Greco, que
escolheu programa seléto, que. por si só,
demonstra as qualidades excepcionais de
uma artista interpretadora das mais
lindas e difíceis páginas da inspirada ar
te musical.
Estão, pois, de parabens, o Instituto

Brasil Estados Unidos e os apreciadores
da bôa música, pela feliz oportunidade
que será, sem dúvida, um dos fatos mais
notáveis da vida artística de Florianó
polis,

v.s. J A' PENSOU NO FU- I
TUBO DE SUA FAMILIA?
Vá hoje mesmo ao

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

PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurando-lhes o pão
de cada, dia.
Corretor em Santa

Catarina; O.ABRAHAM
rua Cons. Mafra, 9.

'

Diariamen te, das 8 às
11 horas. Aos sábados
das 14 às 17 horas.

'

30 v. alto - 7

Bonitos, bons e baratos
Primeiros entre os prim�iros
São os doces preparados,

'

Co'o bom Fermento Medeiro.8

Mamonas e Nozes
COiDpramos qualquer

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

Tljucas - Santa Catarina

Dr. elerno G. IGalletti -
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1t68.

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

•.............•_.

'f c( r c·....

�

\�l�

Á SÁUDE DÁ MULHER
lQ v�lt,--JQ

•

Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei Ca
neca n.O 70. Tratar no Ban-

I
co de Crédito Popular e

to- Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. v-lsl
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o ESTADO 18 de Maio de 1942

o maior acontecimento artístico, dêstes
últimos tempos, em Florianópolis

Chega hoje, às 16 horas, a

Florianópolis, a grande cantatriz
Norina Greco, estrela de inve
jável fulgor do Teatro da Ópera
Metropolitana de Nova Iorque.
Nome cercado da mais radiosa

fama, realiza uma "tournée"
pela América do Sul, tendo co

meçado o seu giro artístico pelo
Brasil, onde a crítica a recebeu
com os adjetivos mais ardentes
e sinceros, para exprimir a admi
ração pelos seus infinitos recur·
sos artísticos, aliàs, sobejamente
demonstrados no palco daquele
teatro norte-americano.
Vai ela efetuar, entre nós, uma "

audição, depois-de-amanhã, dia 20, no Teatro Alvaro de
Carvalho, com um programa que é o melhor atestado
da sua refinada arte. Esse programa j á foi por nós
publicado durante alguns dias, e amanhã o republica
remos.

Florianópolis vai, pois, assistir ao concerto d� um

soprano de admirável maleabilidade e incomum volume,
o que constituirá fato inesquecível para os nossos anais
artísticos.

A audição será sob o patrocínio do Instituto Brasil
Estados Unidos e em benefício da Cruz Vermelha Bnu
sileira.

Amanha e depois de amanhã (dia do recital) as
entradas estarão à venda na "Livraria Moderna", de
Pedro Xavier & Cia.

Com requintes de selvajaria!Rio, 18 - O comandante do "Parnaíba", em novas decla
rações prestadas à imprensa, divulgou relatos não conhecidos
do público e exaltou a coragem dos marinheiros. O ataque foi
feito com requintes de selvageria nunca vista, pois o primeiro
torpedo, atirado com a intenção de atingir as caldeiras si não
tivesse errado o alvo, teria morto todos os tripulantes. Depois
de torpedeado, o "Parnaíba" foi metralhado demoradamente,
com furia devastadora, sem limites.

Bonita,sim .

'I
_mas até quando •

elo orgulho
� Não se deixe. cegt:apa sua bele
natural que lhe lDSP

o futuro. Para
Pense n

se no
za presente. " d beleza, u
o cuidado b�,sl�o asabonete Gessy,
seU banho dl�no o, eoS da flora b�a
Feito de preClosOd

01
com finas essen

sileira e perfuma o
desobstrue os

. Gessydas natura�s"fica a pele,. sem
PoroS e VIVI -es vitaIs. E

funcoafetar as sua; .

'

porque pr?-
é mais economlCO, rende maIS.
duz mais espuma e

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

Vida Social

�s������ct��-se�f��tr������:�i������ ���������r;d:�A;dt;l� IF e Notícias !��Ii:���,(��S�r!i���;�d���n�o������:�f t d I d d
. A. A • rarn-se ontem, no esta 10 o-

d "V T' ítz " d dr I
-

d emaVt�nçote e uda o pe a estra.a a Birmânia. As forças chinesas fo Konder os quatros do Fi- A AI d L t d A cTouradç1a.o Eon rrpi zb' a. esqua Iat � emat ancor�t' a des ao a acan o uma coluna Invasora em Tengych na província .

'

I' F
« a as e ras e as r ron rerm. ssa mano ra visaria cor aI a ro a marr ima o

dY· A .' gueirense e rrs. oram os se- t d it 1 bai n e' I'CI' - '1' d b teci t d f
A

• Ae unnan, na China, enquanto outras forças Japonesas foram I
.

I d S d
es», a capi a ala a, r ln norte, utí iza a para o rea as ecimen o as orças russas. s-

assinaladas na margem ocidental do rio Saluem. Os chineses gQulndtes °Fs. res� ta oS:7 egIu? os ou a campanha para a constru- segura-se que o fato poderia dar ocasião à maior batalha naval
A '. ua ros: igueirense e rIS 4 -

d lé d C t AI ti
-

d id d dmantem-se na margem oriental do refendo rio, depois de ha- Pri
.

Q d . F"
çao o mauso eu e as ro da guerra na Europa, com a par icipaçao e um a es pesa as

verem feito saltar as pontes. 3 nmIel.roso ua ros. igueirense ves, em colaboração com a re- das nações aliadas.
e rIS . vista «D. Casmurro»; do Rio.*

Para êsse fim elegeu a seguinteO quadro «Catarinense Espor- comissão encarregada de sua
te Clube», da - Empresa Viação realização: presidente honorário,Catarinense» , foi jogar ontem na interventor Landulfo Alves, preColônia �.de S. Pedro, com o sident e, sr. Alexandre Novis; -te-quadro local, vencendo-o pelo soureiro, sr. Deraldo Dias; as.
score de 3 a 1. sistente geral, sr. Carlos Chiac-
Caspa 1 LOÇÃO MARAVI· chio.

LHOSA!

Foi depositado, nesta redação,
um porta "casse-tête" de guar-A 13 do corrente passou o da de trânsito, achado perto do

aniversário do sr. Pedro Dias Cine Rex.Toledo, genro do sr. Albino Zo- _

mer e lo sargento rádio-telegra- �------;;;--;;;;;,;;:;;;;;;;,;;;;;;;,;;�
tista da Marinha.

Agora se poem
Moscou, 18 (A. P.) - Fato original vem sendo nota

do nas ações que ora se desenvolvem na frente de Car
cave. Até há pouco, sempre que batidos em qualquer en
contro, os alemães atiravam-se depois ao contra-ataque,
embora em pura perda; agora, porém, são raros os con

tra-ataques, pois os alemães põem-se em debandada logo
que expulsos de qualquer localidade.

em debandada

Fazem anos hoje:
A sra, d. Maria de Lourdes

Coelho Braurne,
o sr. Edgar de Araujo;

Io jovem Oto Henrique;
o sr. Carlos Boiteux Piazza:
a srita. Alba Coelho, en-

carregada da caixa da « Casa
Três Irmãos');

- o sr . João Miroski, tuncio
nário da Fazenda Estadual.

Viajantes:
Vindo do Oeste Catarinense,

onde criteriosamente exerca a

advocacia, acha-se entre nós,
acompanhado de S. exma. espo
sa, o sr. dr. Leoberto Leal.

EIU. trlllte, me. RIr T
Te•• bro:aqalteT E.tia eo.. t....,
a le� de N0110 SeRIlol'1
86 te AlTa • CONTRATOSS••

A's 5, 7 e 9 horas A's 7,30 horas

MAA' 4AA

dia

Elegante Novidade 1
O «Salão OXFORD)

Acaba de instalar moderníssimo aparelho para
ondulações permanentes. tipo WELLA. de luxo, e dis
põe de ótimo cabeleireiro para atender suas client·es.
329 5 v. - 1

- «
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1587 - FONE 1587 - FONE 1602 -

Os japoneses imitam os alemães
Quartel General Aliado na Austrália, 18 (Reuters) - In

forllla-se de uma base avançada de operações que fotografias
da batalha naval do mar de Coral, tomadas de aviões de bom
bardeio norte-americanos, desmentem as últimas alegações
japonesas de que "o máu tempo, e nada mais, impediu que os

nipônicos conseguissem vitória esmagadora".
As fotografias em apreço, que foram mostradas aos corres

pondentes de guerra, revelam, de maneira conclusiva, que o

tempo estava belo e límpido - runindo, sem dúvida, condições
locais para a vitória esmagadora, se o inimigo estivesse em

condições de obtê-las.

A's 7,30 horas

Expulso da Alemanha
Londres, 16 (Do correspon

dente diplomático da AFI para
a Reuters) - Telegrama de
Roma anuncia que o corres

pondente, em Berlim, do jor
nal sueco "Nya Daglit Alle
hand" foi expulso da Alema
nha por ter enviado ao seu

jornal "a informação infun
dada de que os alemães utili
zavam obuzes contendo gás
que abala o sistema nervoso".

Comprai na CP. SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

«COMANDOS» AMERICANOS
Washington, 18 - (Reuters)

- O treinamento de fôrças es

pecializadàs, idênticas aos co

mandos britânicos, constituirá
um dos principais objetivos das
manobras dêste ano, do exer

cito e da marinha dos Estados
Unidos. <

O secretário da Marinha, sr.
Stimson, anunciou na confe
rência com a imprensa que as
manobras exigirão o maior de
senvolvimento já adquirido pe-
las fôrças do país. A base japonesa de Lae (Nova Gninp)
As operações serão feitas à foi ontem por 3 vl'zes bombardl'a<la pela

I
aviação alia,la,noite e nas florestas, em coope-

ração com as fôrças aéreas. Lanchas·torpedeiras fascistas atacaram

*

Telegramas de Nova Iorque
informam que foi anunciado que
18.000 garrafas de vinhos, lico
res, cervejas e águas minerais,
que constituiam parte dos <sto
cks» do "Normandie", serão
vendidas em leilão, no dia 26
do corrente mês. O catálogo
dessas bebidas estará concluido
dentro em breve. Serão torna
das medidas especiais para ga
rantir os mais elevados preços
das mesmas.

*
Mais um sorteio realiza hoje

o "Crédito Mútuo Predial".

Von Rock obrigado a
Nova Iorque, 18 (A. P.) - A BBC informa que o marechal

de campo Von Bock está encarregado da defesa alemã em
Carcove: "Durante as últimas 24 horas von Bock teve que re
correr às suas reservas, em tentativa para conter o avanço de
Timoshenko. Informações chegadas aquí, porém, indicam que
von Bock foi forçado a recuar, milha por milha.

recuar

Sangue de
a-rtista

Com Mickey Rooney e

Judy Garland

Complemento nacional D.F.E.
O Bagageiro (Desenho Colorido

com BLUTO)
Fox Movietone News (Jornal)
Preços: 2$500 1$500 e 1$000

Livre de Censura

AVISO
Dr. João de Araujo
espe cíalísta 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

Cartazes do

Kau Kieser e s/orquestra
Complemento nacional D.F.B

Fazendo o impossivel
(Desenho Popeye)

Preço único: 1$500
Imp. até 14 anos

O ADVOGADO AcAcIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro » na 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postalll0-Fone: 1277

Os E.E. U.U. precisam
de todos os aviões
Washington, 18 (A. P.)

O presidente Roosevelt decla
rou que os Estados Unidos pre
cisam de -todos os aviões de
que possam díspôr, acrescen
tando que todas as espécies de
aviões estavam sendo requisi
tadas, inclusive autogiros e

aparelhos de um e dois lugares.
O presidente declarou que qua
si tudo que póde voar é útil ao
govêrno.

Palácio dos
esplrítas

Com Bela Lugosi, Boris Karloff
e Petter Lorre

O maior tilme do ano 1941:

ofensa» .. " ..«Séria

Foria no céu -

Com Ingrid Bergman e Robert
Montgomery

Estocolmo, 16 (Reuters)
O "Dagens Nyheter" informa
que, de agora por diante, será
séria ofensa para os membros
quislings noruegueses a omis
são da saudação nazista e a
falta de emblemas nazistas em
suas indumentárias. Um decre- Jto nesse sentido foi assinado
pelo chefe do govêrno quisling.
Entretanto, muitos membros

do "partido" se esquecem dessa
ordem e fazem a saudação cos

tumeira, isto, é, tirando o cha
péu.

Machado & (ia.

Complemento nacional D.F.B.

Preços: t $500 e l$loo
Imp. até 10 aDOS

Agências e

Representações
C.lx. pOlt.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FlORIANÚPOllS
Sub-.gentl' no. princip.b
muncípio. do Est.do.

17P.

Peças genuínas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulfi Amin &: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 171

-

ULTIMA HORA
Centenas de aviões de eaca

atravessa'j o.J1tem a. ilha de �Ialta. Uma delas foi me
rum o Canal da Mancha, para ataca.' os tida a jnque,
territórios ocu pados. Com os caças ale- *

mães se travaram violentos combates. Os Chegaram a Lfsbôa os diplomatas e jor.
alemães perderam 9 aparelhos e os in.! nalistas que se achavam nos países do
gleses 8. Também por 4 vezes os bombar- "eixo". Dísserum êles que há falta de
deiros britânicos de procedência norte- alimentos 1I0S ditos países, onde as cr-ían
amerícana atacaram a zona do Cana], ten- ças de 10 anos são obr-igadas a trabalhar
do sido êste o maior bombardeio, depois 1I0S campos, e as de 17 anos são chama
de Dunquerque. A costa inglesa vibrou das às fileh·as. Nos países ocupados, as

com a explosão das grandes bombas. execuções elevam-se a centenas de milha.
res.

Sob a presidência do Rei Haakon, co

memorou-se ontem em Londr-es o 1200
aniversário da independência da Norué-

*
Roma informa que está sendo espera.

do em Suez um gl'ande comboio de troo
pas americanas para reforçar o exército
inglês da Líbia.

ga,

De Genebra se Informa que ê já talvez
pensamento de Hitler substituir LavaI
por outro "quisling" francês, pois até
agora LavaI "não fez tudo quanto prorne
têra", O seu possível sucessor seria Ja·
ques Doriot.

*

Os Estados Unidos comemoram, a 2�, o
"Dia da Marfnha Nacional", quando se.

rão lançados ao )11a1· 30 navios carguetros,
*

Duas colunas japonesas que avança
vam pela estrada de Burma, na pt-ovfn
cia de Iunã, foram destroçadas pelos

Os alemães anunchu-am a quéda <1e
Querche; mas os russos afirmam que
ainda se luta grandemente nos arredores
da cidade.

chineses. *

Os avíadores americanos denominados
"'l'igTCS Voadores" homburdear-am forte
mente tr-ens de tropas .jajlOlwsas que
nu-avessavam a Indo-Chlna.

A luta em Carcove assume cada dín
Juniores l)l'O)orc:ôps RIU alguns setores
os alemães recuam em desor-dem, aban
donando ru-mas e m nn içôes, O terreno
estú cobei-to ele cadáveres e tanques ale.
mães destrlli<los, Os subúrbios de cidade
estão em chamas. Os alemães deitam fogo
a ca<la lugar donde se retiram. Moscou
diz que a ofensiv,. contra Carcove é a

maior da hist6rla militar rU8s,,"-

*
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