
ESTOCOLMO, 2� (DA AFI PARA A REUTERS)�:: __ PELAS INFORMAÇÕES AQUI RECEBIDAS, SOBRETUDO PELO QUE DIZEM OS JORNAIS DE
BERLIM, OS NAZISTAS MOSTRAM-SE IMPRESSIONADOS AO EXTREMO COM OS NOVOS TANQUES RUSSOS DE 52 TONELADAS. "SÓMENTE O
CORPO DO TANQUE PROPRIAMENTE DITO" D_ ESCREVE UM CORRESPONDENTE -- "É O SUFICIENTE PARA TOMAR TODO O PRIMEIRO
ANDAR DE UMA CASA DE DIMENSÕES MODESTAS, ENQUANTO A TORRE DOS CANHÕES FICARÁ NA ALTURA DO 'PRIMEIRO ANDAR. DE
POIS DE DESMONTADO UM DÊSSES TANQUES, TORNAM-SE NECESSÁRIOS 26 CAMINHõES DE 2 TONELADAS PARA TRANSPORTAR AS

SUAS PEÇAS"

Ecos e Notícias
�,

Conforme vinha sendo divul
gado há alguns dias, os aviões
da conhecida empresa nacional
de transportes aéreos "Serviços
Aéreos Condor Ltda." passaram
a escalar, também, no porto po
tiguar de Mossoró.
Aumenta, assim, a veterana

empresa o seu raio de ação no

nordeste brasileiro, a que já tem
prestado relevantesserviços.

•

o "Diário Oficial" (Federal)
publíca, na íntegra, em sua edi
ção de 15 do fluênte, o decreto
lei n.v 4.295, de 13 dêste mês,
que estabelece. as medidas de
emergência, transitórias, relati
vas à indústria da energia elé
trica.

·

Ao pedido, que fez Maria
Madalena de Sousa, candidata
habilitada para auxiliar de escri
tório da D.R.C.T. de Santa
Catarina, a-fim-de ser aprovei
tada no Distrito Federal, foi
dado o seguinte despacho: "En
caminho ao S.R.P., para que,
com urgência, examine a possi
bilidade da proposta para uma

das vagas indicadas, da D. G.
D. F.".

•

O presidente da Rep! blica
assinou decreto-lei, abrindo,
pelo Ministério da Fazenda, o

crédito especial de . __ .

1.992: 351$600 para pagamento
ao American Bank Note, do
fornecimento de notas de pa
pél moeda em 1941.

·

Os srs. João Kluve Júnior,
Oscar Purger, Renato Guerra e

Edmundo Falcão da Silva, di
retores e representantes dar:
Forjas Taurus, de Pôrto Ale
gre, estiveram no Palácio do
Catete, a-fim-de oferecer ao

presidente da República o pri
meiro revólver fabricado em

série, com matéria prima na

cional.

Assinou o presidente da Re
pública um decreto-lei, abrin
do, pelo Ministério da Aero
náutica, o crédito especial de
2 mil contos para despesas com
o transporte e seguro de mate
rial aeronáutico adquirido nos

Estados-Unidos.
O referido crédito destina

se, também, à despesa com a

manutenção do escritório fie
compras daquele Ministério,
em Nova Iorque.

Dr. Augusto de Paula
Diretor do Hospital de

Caridade
Reassumiu a clínica:

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

V-20

Continua o avanço
Moscou, 22 (U. P.) - Até o

momento, o 'movimento alemão
uão conseguiu deter o prmci
pal avanço soviético contra
Carcove: pelo contrárlo, as

tropas do marechal 'I'imocheu
co lograram novas vantagens
durante o dia.

I>

Estocolmo, 22 (Da AFI para
a Reuters) - O "Frankfurter
Zeitung" publica um artigo
intitulado "Querche e a frente
interna", que os observadores
competentes julgam ser a pro
va do baixo moral do povo ale
mão. Esses observadores co

mentam, sobretudo, os seguin
tes trecho dêsse artigo:
"A frente interna acompa

nha com grande interêsse os

acontecimentos de Querche. O
público pensa no sucesso 00
exército alemão sem lançar
gritos estridentes de vitória,
pois sabe que as ferozes bata.
lhas são muito mais prováveis
no futuro do que hoje. A lem
brança dos sacrifícios e das
perdas impede de celebrar as

festas da vitória".
Aliás, o referido jornal pro

cura ainda reafirmar a solidei
da frente interna, dizendo que,
"o próprio "Times" já se re

fere à impossibilidade de con

seguir qualquer coisa contra a

solidez da frente interna ale
mã".

Baixou o moral
nazista

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

IANO XXVIII N. 8543Florianópolis Sexta feira, 22 de Maio de 1942

Soldados de 18.� _19 anos ���C���2 ������IS?�:T�:!.R!������!o �or���!!!e�!'1��!'!���!� _
DO À POPULAÇÃO DESTA CAPITAL, PREVINE-A

Uma grande parte dos efetivos da infantaria alemã, empregados na CONTRA O PERIGO DE SER ATACADA A GA
frente de Carcove, é composta d� jovens soldados de �8 a 19 anos, SES. O AVISO RECOMENDA A TODOS OS HA..

precedentes da França. Os alemães empregaram tambêm no assalto •

grande número de rumenos. GITANTES QUE SE PREPAREM PARA SUA PRo-
Sóii�amente e�q?�drada nos fl�nco� e à �etaguarda �or tro- PRIA DEFESA.

pas alemas, a 4a• divisâo rumena foi assim enviada por tres vezes

à carnificina e, -finalmente, rechaçada para oéste, com pesadíssimas G d d iperdas, pela cavalaria soviética, que penetrou através das brechas rana as e mao e garra as de
abertas pelos tanques, operando em combinação com êles, assim

I' ld ínílamáveiscomo pela aviação. lqUl OS

P f b t h I� f d Moscou, 22 (U. P.) - As notícias de hoje assinalam que

ro essores so rau·a nOS orçauos I os. alem�es vol:�r�m a lançar outras ondas de t�nques cont:a
r •

f I
a investida soviética, Em certo setor, uma compacta formaçao

Londres, 22 (Reuters) - Vários professores noruegueses 0- dos novos tanques inimigos avançou contra o centro e os flan
ram condenados a trabalhos força�os nas fortificações alemãs per- cos das linhas russas.

to de Kirkerres - segundo anunciam despachos da Noruega rece

bidos pela agência telegráfica norueguesa. Provavelmente, os pro
fessores noruegueses trabalham, junto com prisioneiros russos, nas

obras dirigidas pela organização Todt.
As informações acrescentam que grandes grupos de industriais

noruegueses e armadores de navios foram ,recentemente detidos co

mo reféns pelos nazistas, em represália pela morte de um polícia
"

quislinguista", nas vizinhanças da fronteira suéca.
----------

Cabelos brancos �
lUARAVILHOSA!

LOÇÃO

AVISO
Dr. João de Araujo
espe cialista 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: õ às 6

Os soviéticos amorteceram o terrível choque, lançando
contra as unidades blindadas atacantes granadas de mão e

garrafas de líquido inflamável.
Em alguns casos, os russos deixaram que as máquinas se

aproximassem de suas tríncheíras para melhor acometer e des
truir os tanques.

As duas fôrças inimigas lutaram tão perto uma da outra

que a Luftwaffe não poude apoiar os carros blindados dos
alemães.

Nessa terrível batalha, os russos puseram fóra de comba- Assassinou a esposate 71 tanques inimigos e abateram 7 aviões de caça. Campos, 22 (C. M.) - O re-
-

!.resentante da Companhia An
tartíca de Cervejas, sr. Aron
so Costa, asassinou sua própria
esposa. Alucinado, virou a ar

Istambul, 22 (Reuters) -- Viajantes que acabam de che- ma contra a cabeça, dísparan
gar a esta cidade, vindos de Sofia, dizem que, para que se te- do, sendo recolhídc à Santa

Casa em estado gravíssimo.nha idéia da disposição de espírito dos búlgaros relativamente Até agora ignora-se a causa do
à posição do seu país ante a Alemanha, basta se diga que os uxorcídio. O casal residia à
habitantes de Sofia ironizam a subserviência dos seus gover- rua Formosa, 56, que e:,tá in
nantes às imposições nazistas, dizendo que o "o nosso Minis- terditada, por ordem da po
tério do Exterior está agora instalado na embaixada da Ale- lícia, que abriu inquérito.

Firmas do Interior do Estado

Rua João Pinto n. 18 -- Fone 1467

presteza serviços
registro de firmas,
pet ições, etc.

de
de

Atendemos co m

regu Iariz ações,
livros, I subserviência búlgaraOrganização Comercial Catarinense

«Abaixo Hitler! Morte ao Eixo I»
Vera Cruz, (México) 22 (A. P.) - Mais de 5.000 cidadãos

fizeram à noite um desfile pelas ruas desta capital, aos gritos
de "Abaixo Hitler" - "Morte ao Eixo" - "Abaixo Mussolini
e Hirohito", como protesto pelo afundamento dos navios,
"Potrero del Llano" e "Naja".

Por fim os manifestantes pararam defronte da Prefeitu-
ra proferindo vários oradores discursos inflamados, atacan-

I do' os países e regimes totalitários e pe�i�do medidas urgen
tes para fortalecimento da defesa do MeXlC?

Não houve incidentes, tendo tudo corrido em perfeita
ordem.

manha" .

Por outro lado, êsses viajantes afirmam que o rei Boris
assumiu a atitude de "laisser aller", certo de que a situação
interna do país, cada vez mais grave, servirá para impedir a

participação direta da Búlgária na guerra".

TOSSE � BRONCHITES?• ? ...

��...JO\"'"_---,-..;.
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UIMINA' FORTALECE'r __, , • �. •Levante no seio do exército búlgaro
Istambul 22 (A. P.) - Notícias aquí chegadas - que

mereceram g�ande crédito nos ?Íl:,culos ,aliad_os - dizem que
o regime do rei Bóris, na Bulgária, esta s;n�men�e ameaça
do por levantes comunistas no seio do Exército bulgaro.

Um viajante neutro, chegado da B�l�ária, declarou que
êsses levantes se desenvolveram numa dI�tmta ameaça ao go
vêrno, durante a última metade de abril, e, embora fossem

abafados temem-se novos.

Dep�is dos levantes de abril, 140 oficiais foram presos e,

alguns, mais tarde, executados.
. _

O rádio de Berlm, em telegrama de Sofia, mforn;ou q'Ll:e
86 soldados búlgaros de Sliven foram julgados. pel� Corte �l
litar, sob a acusação de fundarem uma ?rgamzaçao comums-

ta e participarem la propagand_a_c_o_m_u_n_ls_t__a_, _
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INDICADOR MEDI{jO
INSTITUTO DR DIAGNOSTICO

VLlNICO

Dr. Djalma Moallmann
Formado pela. Universidade de

Genebra (Sulça)
Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlología Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Camnauarlo
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

PLORTANOPOLIS

�------------------------------------------------�

Os
Nervos

Pegando Fogo I
Em muitos dias as mulheres amanhe

cem tristes, tão nervosas e desanimadas,
tão aborrecidas, inquietas e irritadas que
parece que todos os nervos estão pegando
togo!
Estes sofrimentos intoleraveis dos ner

vos, e outras alterações mais graves da
saúde, são causados por perturbações dos
importantes orgãos útero-ovarianas.
Para tratar isto. use Regulador Gesteira

sem demora.
Regulador Gesteira trata os padeci

mentos nervosos produzidos pelas molestias do útero, pêso , dôres
e cólicas no ventre durante o periodo menstrual, as perturbações
da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a hemorragia.
provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e desanimo,
tristezas súbitas, palpitações, tonturas, pêso, calor e dôres de ca

beça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer qual
quer' trabalho, cansaços e todas as perigosas alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero.

Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter
nas e as complicações provenientes dessas inflamações.

Comece hoje mesmo

I�__aa �� ____

a usar Regulador Gesteira

-_._-----------_.

Esta é a última oportunidade· de Hitler
Londres, 21 (Reuters) - "Já cs-' nós também n,ece.ssitamos ele lodos chegar o momento propício. Pro

tá iniciada o que talvez venha a o� .homens, ruaqumas, coragem, b�- curai ver onde. podereis colocar um
ser a maior batalha da história lh blil(l�c!,e e resistência que POSSlll- paralelepípedo sôbre a linha férrea,
humanidade" - disse o coronel l1l�s. Estou cel:to de que, se nos ou lançar um fio através das estra
Britton, em palestra radiofônica di- ururmos para .esse choque, derr-ota- das. Procurai ver onde os fios tele
rigida à Europa ocupada. rC1llo� o 1I11l111g0 .. Mas deveremos gráficos poderão ser mais Iacilmen-
"Os nazistas estão cercados ..SCl1 taI�lbeJl1 atacar. �laCareI?los: .

te cortados.
polencial humano decresce pcrrgo- �ntretanto, nao deveis _ficar UD·· "Ainda não chegou o momento
samente, seu moral é cada vez meus pacientes .. Esses ataques nao devem para desenvolver essas ações em

baixo, ao mesmo tempo que e�ca�;- übl'lgatonamente. ocorrer ao Ines- grande escala, mas ficai prontos
seiam os "stocks" de combustí VCJS mo tempo. O aVISO sera dado no para isso e resolvei o que ireis fa
e alimentos. Hitler agora, fustiga (I Illom.ento oportuno. E, enquanto es- zero

povo alemão - e a si próprio tam- perais pelo .smal para rnars uma, "Se os abastecimentos das Iá
bem _ para mais um gigantesco ."5- aça.o ofens�va! pensai �os pontos bricas germânicas forem cortados,
fôrço, destinado à grande of'cnsi \':.1 1�Ja1S vulneravels. dos_ nazistas: Sl1:lS êsse fato poderá decidir se os na

que deverá restaurar tudo quanto linhas de �0111�1l11CaçOes, .por exell�- zistas serão abatidos êste ano ou s;,

foi perdido. Para ganhar essa ha- plo Pensai a esse .respeIto e medi- êles ainda atravessarão outro in
talha, os alemães precisam descri- lai no. que podereis fazer, quando verno".
volver esfôrços muito maiores do
que os feitos até agora. �ecess�tam
de mais homens de maior nume- I

1'0 de máquinas 'e de maior capaci-Idade de resistência do que [ámnis
foi necessário em toda a sua hís-'
iória. E' esta a sua última oporti.
nidade. Se êste assalto fracassar, I
jámais recobrarão a fôrça �ndi.spen'lsável para 1111C13r outra ofensiva.
"E, para enfrentar êsse �

I

l;
�

DR. RICARJ)O
GOTTSMANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Bur khardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOSGeral
l\Ita cirurgia, gynecolo- Oovidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoçogía (doenças de seuho-

Iras) e partos. Cirurgia Dr. ARM NIO TAVARESdO sistema nervoso e _(Assistente do prof. ôanson)operações de plastica. ACOMODAÇOES PARA DE.5CANÇO DOS OPERADOS
Consultório à rua Trajano, I Consultas 20$000 - Operações a combinar
n. 18 (das 10 às 12, e das

•
__R_e_Si_�_t_�_i��_·�_àe_1_:_�3_l_�_�_�e_v_es_..::1

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-ResidêDcia 145ó

..

Junior 20. Telefone 1.131. Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

r&tmiiül'411��i�vros IPrecisa-se de um, com bas
tante prática. Exigem-se re

ferências. Cartas, do próprio
punho. para a Caixa Pos
tal, 129 5vs 4

-------------------------1
I

=

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

valiosos prermos serão oférecidos
aos primeiros colocados.

x

Consultas das 5
em deante.

Moléstias internas de adultos e crianças.

I
RESIDENCIA: Consultório: RUIi Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426Rua Blumenau, 28 Residencle: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523

_________

-!I
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA Dá�eto�a:i�a��SP�:1FlorianopolisMÉDICO Residência e Consultórt- : Rua Visconde de Ouro Preto 51

Cirurgia e Ortopedia. (próximo ao Teatro).
Clínica e Cirurgia do Cirurgia geral e Doenças de Sruhoras.
torax. Partos e doenças Ftsloterapta: ,Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Víuleta.

de senhoras. CONSULTAS: As 11.30 e das 5 horas em (h�Í1nte AS 4813. e

CONSULTORIO: Sábados: Das 3 às 6 horas. Fon .. 1 644
Nova York, 21 (D. P.) .- O ministro da Marinha da Grã- Rua Trajano, 3:3.

Bretanha, sr. A. V. Alexander, falando através de uma emisso- Diariamente das 15 às
ra britânica, declarou que os oficiais e marinheiros da Armada 17 horas.

II'
e da Marinha Mercante da Noruega trabalham pela causa alia- HESIDÊNCIA:
da e revelou que a primeira compõe-se de 63 barcos com mais Almirante Alvim, 36de 4.000 homens, enquanto os navios mercantes noruegueses Telefone n. 751.
que em abril de 1940 somavam o total de 5.000.000 de oonela-
das. "Quatro quintas partes iludiram os alemães e estão agora :...-----------!',
sob a autoridade do govêrno da Noruega, estabelecido no Rei- Ino Unido".

O sr. Alexander expressou seu agradecimento aos norue

gueses pela ajuda prestada à Inglaterra.

é o seu filho quando está com

saude. Entretanto a diarrhea
pode pôr-lhe em perigo a vida.
Recorra immediafamente aos

famosos comprimidos de
E I d o f o r m i o, producto da
casa ,.1jJay.ett «,
Contra as diar
rheas em q cr a l
nada melhor que
comprimidos de

IEldoformio
Bom para os adultos
c o m o f'.HHi3 as c r e a n ç as.

(�� ,�'. 7J..... '.:':."2']

marinha da Noruega trabalha
pelos aliados

A

SÊLOS
Ve nd e-se, Dor um preço de

( c. "jfl o, r n [l primoroso. co
]tçi�.()

ú

uve rsal, com 27000
f xemplar e» diferentes, a V8-

linda em 250.000 Iranr«.s.
Informações com o Eng."

Edmundo G rdolinskt. à rua

Pelipe scbunor, n.O 5, Ca íxa
Postal, 66. - Florianópolis

30v,-26

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

fábrica «Nascimento» S_ Paulo
Representante para Santa Catarina:

... BRAUNSPERGER
Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350

'I�

----------�--�--------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
jano 33. Dlls 13 às 15 hs.

RESiDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

I! Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA
I CONSULTÓRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

horas

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

ililiP!& J

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

Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 15'92
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

j

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 3a 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

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS.
-NARIZ, GARGANTA----------------------------------------------

Dr.
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Peja manhã, das 10 às 12
cnsu tas: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática DO Rio de Janeiro

C It d· i . t Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu as Ia ri d men e à tarde:-das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

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

Josephine S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Ausente durante o corrente
A

mes ..

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

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

CLINICA MÉDICA

--------------- _. _.

Farmácia ((Esperança)) Ido
farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MOD!CaS
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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Manteaux-Boléros-Capas
Modelos de alta elegincia e distincão

Agasalhos de inverno

I'
I

Gabardines-Sobretudos
para senhoras, homens e criancas Casaquinhos:de criancas. Novidades

Brande stock- Minimos preçus pelos menores preços da praça

RIE C E B E U
IIA MODELAR'1

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será Inaugurada em Florianópolis

A CASA «A METRÓPOLE·
Com calçados para todo gôsto e todo preço.

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

promísso. Não compre, pois, o seu calçado, sem apreciar
primeito o sortimento de «A METRÓPOLE», de Sabota &

Silva, à rua João Pinto, 4. 26 v. 2

......................................�

Elegante Novidade 1
O «(Salão OXFORD)

Acaba de instalar moderníssimo aparelho para
ondulações permanentes. tipo WELLA, de luxo, e dis
põe de 6timo cabeleireiro para atender suas clientes.
329 v.5--4

--

� �

Crédito Mútuo Predia I

Proprietários: J. Moreira & (ia.

6 DE MAIO
Foi entregue as prestamtstas Norma Menezes Reis e

Nodyr Reis residente em Rio do Sul,
possuidora da caderneta D. 1082-1 o prêmio

'que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

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

4 DEJ UNHO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de Junho (êa feira),
com prêmios no valor de

6:250$000Não vacile adquira já a sua caderneta na sé de da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n° 13.

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

Consulta médica gratis !
61

,Contribuição apenas'=�..--� I----

1$00

De sol�a�a para sol�a�o Esta Fraqueza AHinge
Pessoas de Mais

d.
.

40

Londres ___: maio - (Do correspondente da Inter-Ameri
cana) - A fuga do general Giraud de uma prisão alemã cau
sou aquí grande sensação, É pena que a história dessa odisséia.
não possa ser divulgada. Que nervos de ferro deve ter êsse ge
neral, e que consumado ator não é êle! Também aquí chegou
a notícia de que o general Giraud esteve em Vichí, onde confe
renciou com o marechal Pétain, "falando de soldado para sol
dado". Também o marechal Pétain, pouco antes da capitula
ção, foi conferenciar com Hitler para lhe falar de "soldado
para soldado". E parece .que não lhe fez muito bem.

Que se póde entender por falar de "soldado para solda
do"? Um homem que serviu na primeira guerra mundial pres
tou-se ii. esclarecer-nos a questão. Declarou-nos que não havia
passado de soldado raso e só pqdía, portanto, dizer como o
seu caporal lhe falava nos seus momentos de máu humor. Não
sabemos se o exemplo serve para deslindar o caso em apreço,
porque entre generais caporais há apenas isto em comum:
ambos seus títulos terminam em "al " e ambos são soldados.
Mas é possível também que a sua linguagem tenha também al
go de comum. Infelizmente, os esclarecimentos que o nosso in
formador nos deu sôbre a linguagem do seu caporal são qual
quer cousa imprópria para crianças ...

Disso-nos êle que as críticas do caporal não deixavam, de
ser justas e honestas, mas eram tão gráficas e tinham uma fôr
ça de expressão tão peculiar à milícia, que só quem tenha an
dado pelas casernas a póde perceber. O tom dessas críticas,
acrescentou, póde ser comparado ao do cabo Hitler quando se
refere ao sr. Churchill. E disse mais: que se sentia todo rubo
rizado quando se lembrava de como, nos seus tempos do exér
cito "um soldado falava a outro soldado".

'Teria também corado o marechal Pétain quando o general
Giraud lhe falou "de soldado para soldado"? Há várias dúvi
das sôbre isso, porque se desconfia muito que a velha relíquia
de Verdun tenha perdido com a idade até essa virtude ...

alnos

Associação Catarinense de farmacêuticos
Assembléia Geral Ordinéria

De ordem do Snr. Presidente, ficClm os snrs. asso
ciados convocados para Assembléia Geral Ordinária, no
dia 25 do corrente, em l.a convocação às 19 horas, em

12.a
às 19,30 horas, e finalmente em 3.a às 20 horas. quan

do, com qualquer número de sécíos, será eleita a nova
Diretoria para o exercício 1942/943.

Secretaria em Florian6polis, 19 de Maio de 1942.
LUIZ OSVALDO D'ACAMPORA, 1.0 Secretário.

.........................................��

10FIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e

ECON6MICO
V'-17

As Perturbaç&es da Bexiga sao perigosa.
Diz-se que o organismo muda

completamente de sete em sete
annos. O certo é que, com o

passar do tempo a saude se modi
lica e em muitas pessoas de mais
de 40 annos começam a appare
cer disturbios, muitas vezes de
natureza seria. Entre estes o

principal é o distúrbio d� bexi.ga,uma fraqueza cujas exrgeneias,
que semanifestamprincipalmente
ánoite, quando se estábem quente
na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um
resultado de distúrbios renaes e
si fôr desprezada, poderá tornar
se perigosa, transformando-se
em calculas, 'pedras ou cystite (in
flammação chronica da bexiga).

Essa fraqueza que o aborroce
e irrita, , resultante dali 1Ob
stancias toKi� no �gue, queactuam com� irritantes sobre OS
nervos e as membranas seu
soriaes. á por isso que mesmo
sem necessidade alguma, • bem
ga , constantemente chamada a
funccionar.
Liberte o seu sangue deuu

substancias toxicas e terá certua
de ficar curado. Não ha meio
mais rapido e efficaz de coa.
guir esse resultado do que tomar
uma serie das afamadas Pilalas
DeWitt para osRins e a ,Bezip.,conhecidas em todo o mundo.
A venda em todas as pharmacias. Compre as legitimas

.qf._� ."aa#

Pilulas DE WITT
PARA OS RINS E A BElUéA

iadicadas para Rheumatismol Sciatica, Dôres na Cintur&, :D.istnrbiosRenaes, Molestias da BeZlga e, em ceraL todas enf�..
produzidas por excesso de acido urico.

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Flo,riallÓ

poíts à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA. patrocinado pelo Aéreo

Clube Civil Catarlnense, sob a presldêncta do sr. capttãoAsteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Ganzo.
Diretor-Proprietário: Otomar Bohm. Insertçãe desde

o dia 25 de Maio de 1942.
Matricula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

v. 2

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer Industrla ou f1naUdldl.
em condições vantajosas.CDDSUlte: CDU & Cia. -- Rua Blachualo. '4 - .A

RIO OB JANBIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ninguém acredita na falsa «Nova ordem»
Winter Park, Florida, - (Por embaixador da Itália em Washing- ditadores. Sua afirmação é baseada

Fred Strozier, da Associated Press, ton, falou em duas ocasiões, dis- em cartas confidenciais, que lhe
pelo Correio) - O conde Carla tintas: no Rollins College, por oca- chegam da Itália, por meios de co

Sforza, antigo ministro das Relações sião da Conferência Econômica, alí municação também confidenciais.
Exteriores da Itália, exprimiu a realizada e no Instituto de Relações Acrescentou o ex-ministro que 08

crença, de que participam todos Internacionais, que pertence à mes- quarenta e quatro milhões de ita
os povos da Europa, de que o mun- ma instituição docente. lianos que vivem na Itália e os dez
do, após a guerra, só poderá ser "Ninguém acredita - disse êle milhões que residem no estrangeiro
uma comunidade de nações livres, - na falsa "nova ordem", por que já estão fartos dos atos e frases
se os Estados-Unidos e todas as n a- se batem Hitler e seu antigo amo e dos dirigentes fascistas. .

ções do Hemisfério Ocidental nu- atual escravo, Mussolini"! "Porém - prosseguiu - temos
serem em jogo sua tremenda iní'lu- O conde Sforza, que residia em que dar motivo de alento a essa
ência moral, para lograr que a nOV:1 Paris, nos últimos anos, e que che- gente. Temos que lhe dar esperança
organização mundial seja duradou- gou aos Estados-Unidos depois da e dirigir-lhe a. calorosa mensagem
ra e fértil em' toda a espécie de i ni- derrota militar sofrida pela Fran- que só a América póde proporcio
ciativas. ça, afirmou sua convicção de que nar. Havemos de dizer-lhe que :1

O conde Sforza, que, além de ter a Itália se opõe tenazmente à no- vitória das nações aliadas significa
sido Chanceler de seu país. foi va ordem que lhe querem impôr os' liberdade e começo de nova vida".

ALEGRIA E
OTIMISMONo estado normal há sempre mo-

tivo para encarar a vida com ale
gria e otimismo. Os tristes devem,
pois, fazer um auto-exame para des
cobrir a razão do desanimo e com

batê-lo. Quando não obtiverem re

sultado, torna-se necessário recor

rer a um médico, que verificará se

a tristeza e a depressão nervosa cor

rem por conta de alguma doença ou

de simples alteração do quimismo
humoral. Neste último caso bastará,Na sua falta será aceito o consentimento materno sendo, porém, neste caso,

exigida a apresentação do atestado de óbito do pai, juntamente com os demais muitas vezes, modificar a alimenta
ção e usar um medicamento de ha-

constar no registro de nasci- se fosfórica para restabelecer-se. Linhe direta Porto Alegre-Florianópolis
do Juiz de Menores então de Simples desequilíbrio da glicemia

ou do metabolismo dos açucares E' J & I -

causa desordens nervosas que pó. mpreS8 aeger rmao
dem resultar, também, da falta de Saídas de Florianópolis às terças e sábados
elementos fosforados no organismo. Saídas de Porto Alegre para Florianopolis
A medicina atual tem recursos para às quartas e sábadosambos os casos. Em se tratando de

Vende-$e ou aluga-se I
deficiência de fosforo, a medida é Saídas de Araranguá às quartas,

A casa sita à rua Frei Ca- Aluga ....se uma sa a facíl e consiste em algumas injeções sáoados e domingos
neca n.> 70. Tratar no Ban- _ de Tonofosfan que concorrem para

I Aeo de - Crédito Popular e

I
grande e confortável para casal, I

que o paciente apresente animado- Aqente em Plorlanopolis: M RIO MOURA
Agrícola de Sta. Catarina. na PENSÃO SUlCA, à rua res resultados logo nas primeiras PRAÇA II') DE NOVEMBRO
�UQ 'rJ;OQJQ,no, 16. V�21 Esteves JUDior, 1$5. V-9 viDte e quatro hOfas. ::.- -- _
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Instrucões para inscricão cf. candidatos a
Aprendizes Marinheiros

1. - Reqnerimento do candidato, (feito do próprio punho) ,

Sr. Comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros.
-

(Deixar um espaço de 8 linhas)
Fulano (nome do candídato) , residente à rua .

n , bairro de , devidamente autorizado por seu pai (ou mãe,
ou tutor), conforme a declaração que a êste junta, desejando matrIcular-se nessa
Escola, para o fim especial de servir à Marinha de Guerra vem requerer a sua
ínscríção.

'

Nestes termos,
Pede deferimento.

(Data e assinatura do candidato sobre 2$200 sê lo federal e taxa de edu-
-

cação).
2. - Jnntar a êsse requerimento os seguintes documentos:
a) certidão de registro civil de nascimento, e não pública forma;
b) 'atestado' de vacina (sendo particular, trazer reconhecida a firma do mé

dico);
c) uma fotografia, tamanho 3 x 4 (de frente sem chapéu);
d) autor-ização do responsável, para alistamento no Corpo do Pessoal Subal

terno da Armada, redigida nos seguintes termos:
Exmo• Sr. Diretor Geral do Pessoal.

(Deixar um espaço de 8 linhas)
Fulano (nome do responsável: pai, ou mãe, ou tutor - anexando o termo de

tutela) pelo presente documento autoriza seu filho (ou tutelado) Fulano (nome
do candidato) a matricular-se na Escola de Aprendizes Marinheiros e assentar
praça no Corpo do Pessoal Subalterno da Armada, de acôrdo com a Iegislação em

vigor.
(Data e assinatura do responsável sobre 1$200 - selo federal e taxa de edu

cação).
A firma do responsável - ou de quem por êle assine a RôGO - deverá SI!('

reconhecida por tabelião.

OBSERVAÇõES
a) as inscrições serão abertas em 2 de maio e encerradas a 31 de Ag;{lsto

inclusive, e só serão aceitas quando acompanhadas de todos os documentos exi
gidos;

b) o candidato deverá já ter 16 anos feitos ou 18 incompletos em 31 de
dezembro do ano da inscrição;

c)o candidato será submetido a um exame vestibular constante das seguintes
matérias; um ditado de 20 linhas de um livro de autor contemporâneo (ortografia
simplificada); duas contas, uma de multiplicar e outra de dividir (um número de
6 algarismos por outro de 4);

d) o candidato que não souber lêr, escrever e contar correntemente n110
terá ingresso nas Escolas;

f) o candidato deverá trazer, no dia do exame vestibular, um lápis preto
(não será permitido o uso de borracha);

g) os índices mínimos de altura li! peso, em relação à idade, são os seguintes:
16 anos - lm,52 - 43 kgs.
17 anos - lm,54 - 46 kgs,

f]poca do exame - Primeiros dias do mês de setembro.

Inspeção de saúde: será feita terminado o exame.

Local do exame na Escola, e nos Estados onde não houver Escola será feito
na Capitania do Pôrto,
Local de inspeção de saúde: na Escola, e nos Estados onde não houver Escola de

penderá de providência do Capitão do Pôrto.

Época da matrícula: Só haverá uma época de matricula, em 15 de janeiro.
Os candidatos quando chamados para exame de admissão e inspeção de saúde,

deverão trazer recursos para permanecer em Florianópolis, às suas próprias custas,
durante três dias no mínimo e para regressarem às suas moradias, findos os mes

mos, e os que conseguirem matrícula para 1943, serão chamados em janeiro dêsse
ano, só devendo se apresentar na Escola, no dia que fôr marcado em Circular que
lhe será dirigida diretamente para a sua residência.

Nenhum candidato ficará morando na Escola, nem durante o tempo do exa

me e nem aguardando matrícula.
Nota importante - O consentimento para a matricula deverá ser do pai do

candidato.

documentos.
O consentimento será ainda materno, se não

menta do candidato o nome do pai.
Fóra destes casos o consentimento poderá ser

tutor legal, juntando o termo de tutela.
Em todos os documentos, que não sejam passados por repartições federaIs ou

municipais, será obrigatório o reconhecimento de firma, a exceção do requertmen
Vitorino da Silva Maia, Capitão de Corveta - Comandante

to do candidato solicitando a sua inscrição.

SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NO COMÉRCIO AR
MAZENADOR DE FIJORIA-

NÓPOLIS

• •

� Ia In��!� !� f!lam I!f
Nova Iorque, (Por Volnev da vitória sôbre o resto do da Ásia ... O oceano _PacífiCO é

Hurd. - Copyright da Inter- mundo, e dividissem em duas um mar asiático, bem como o

Americana) - Recentemente ou três grandes secções, de Indico ... O oceano Atlântico
o professor Yoshio Yamada: acôrdo com os esquemas fre- faz parte da Ásia. ," Não há

presidente de uma Faculdade quentemente esboçados pelos sete mares, mas somente um,
de Tóquio declarou que os ja- técnicos geo-políticos de Hitler ligado ao Japão. Todos os ocea

poneses devem tomar certas certamente não admitiria a nos devem ser, pois, conheci

.precauçôes para não perder a possibilidade de uma queda dos como sendo o Grande Mar
guerra econômica, e acrescen- germânica. Portanto, devemos do Japão ... ".
tau: "muitos países foram der- concordar que o Japão não Aí está a insolência, o cinis
rotados porque sua vida eco- aceita, nem aceitará jamais mo, ou a candura nipônicel
nômíca não se podia ajustar esta divisão do globo à Hitler. bem à mostra. Sua autencida
a uma economia de guerra" e E, desde que a posição nípô- de ficou bem patenteada pelo
mencionou a seguir a derrota nica é baseada na vitória com- postos de escuta oficiais do.
alemã de 1918, como exemplo pleta, integral, é o caso de per- Estadc:s Uni�os. O aliado de Ri.
ilustrador de sua tese. guntar se o imperador Hirohí- tler nao se Incomoda que o

Para que possamos apreciar to não procura tomar o lugar aliados derrotem a Alemanha:
devidamente êsse arrazoado de Hitler como conquistador é uma tarefa de menos par
relembremos que o grande ar� do mundo. êle, que pretende ficar cerno

gumento de Hitler para subir O Japão há muito tempo in- único senhor no campo de ha
ao poder e conduzir seu país dicou a Ásia como único ob- talha.
à nova guerra, consistia em jetivo. O govêrno imperial diz
que a Alemanha foi levada à a seus súditos que está con
derrota pelos judeus e inimigos quistando a Ásia para os [apo
ideológicos, bem como pela po- neses, mas aos demais asiáti
lítica dos Aliados. A Alemanha cos jura que está conquístan
era forte e poderosa, mas teve do a Ásia para os asiáticos -

que assinar a paz graças às uma espécie de doutrina de
intrigas e ludibrias de seus ad- Monroe para uso dos orientais.
versários, tanto internos como Entretanto, já não constituem
externos. Eis que agora o Ja- segredo os esforços obstinados
pão - aliado do Reich - re- que os nipônicos desenvolvem
futa impiedosamente a grande para estabelecer sua inflência
base do nazismo ao dizer que na América do Sul, sendo su
foi a impossibilidade alemã perados ali, em tal objetivo,
de ajustar-se a uma economia sómente pelos alemães. Por
de guerra que provocou a sua isso, notava-se nessa parte do
derrocada. Não é de certa fór- Hemisfério Ocidental um cha
ma uma traição, mormente em 'que de interesses em que Tá
se tratando de um membro do quio e Berlim procuravam sub
"eixo", e identificado, pelo me- tilmente captar a superíorida
nos aparentemente, com a sua de econômica, e cada qual do
causa e idéias? seu lado tentava levar a me-
Pouco tempo depois, a esta- lhor, mesmo em detrimento do

ção oficial de Tóquio transmí- parceiro. E a-pesar-de tudo, a
tia um despacho, supostamen- América do Sul não é a Asia,
te vindo de Lísbôa, em que se ou é?
afirmava que, se fôr bem suce- Esta pergunta póde parecer
dido na conquista do sueste da disparatada, mas fica muito
Ásia, o "Impéio Nipônico" tor- aquem se a comparamos com
nar-se-á tão poderoso, que a outra recente irradiação [apo
derrota de Hitler na Europa nesa, tão divertida e Iantásti
não projudicará o seu predomi- ca, que não resistimos ao de
nio em todo o Oriente". Aquí, sejo de reproduzi-la aquí. Eis
o Japão admite categoríca- as declarações lidas ao micro
mente a derrota de Hitler na fone pelo dr. Sunekich Komaki,
Europa. Nem ao menos a põe da Imperial Universidade de
em dúvida, mesmo a título de Quioto: "Não é preciso aduzir
mero disfarce, com um "se" ou razões para colocarmos a Amé
qualquer outra condicional dá- rica na Asia Oriental. .. A Eu
a como caso assento. Vê-se ob- rapa reconhece a Austrália co
viamente que o Japão está mo parte da Asia... Na anti
muito senhor de si, e usa a guidade, a Grécia e o Mediter
Alemanha apenas em proveito râneo foram assim considera
próprio. Se estivesse

traba-I
das por Alexandre o Grande...

Ihando na base de uma aliança Basta uma simples inspeção
de duas ou três potências, que \ do mapa para se ver que a Eu
distribuissem entre si os frutos rapa não é sinão uma parte

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

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},lregadores
que este Sindicato está co

brando o Imposto Sindical
durante o mês corrente

(maio), de acordo com as

leis vigentes. _

MODESTO GALVAO
secretário

9vs-2

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B
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�SdLUCÃOfláIi!��ANTlSI?:T1CO con EXCELENCIA
no ANOS Dr SUCESSO!
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Camisas, Gravatas, Pijames,

:'v\eias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS·
CELANEA. - Rua Traiano, 12.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrí(ola
de Santa Catarina
Rua T raiano n. o 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certíltcad.
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

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 Economíca Federal para a V8nd8

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em M'lio e Novembro.

Paga todos os coupons das apóllces Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernámbuco.

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 0%
C/C Prazo Fixo 7%

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

EVITE
�êsse

RESFRIADO!
Ao primeiro espirro-depressa!
umas quantas gotas de Vick
Va-tro-nol em cada narina. A espe
cial medicação do Va-tro-nol rapi
damente estimula as proprias
defesas da Natureza contra os

resfriados. A irritação e o entupi
mento desaparecem. Seu nariz
sente-se fresco e desimpedido. E,
amiúde, êsse resfriado não mais
incomoda V.S.

V'CK ;�
V�·TRO·NOL�

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

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

vs-12

AVISO AO POVO CATARINENSE

AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

*
TOSS sO PODE FAZER BEM

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. po.t.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.sente. no. princip.h
muncípiol do E.lado.

17P.

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

JUVENTUDE
AL�XANDR�-

QuAsl melo léeulo de+exia
tência II o melhor reclame
da prefêreDcla , JUYEMTUI;E
IlWlDRl para limpar. for
tlficar e rejuvenescer OI

eabeloa. Elimina a caspa,
'U eeasar a quéda doe
cabelos 6 voltar A eM
p rilJll ti v a os cabelo.
br.o ne o s , sem 0' tingir;
d' -Ihes vigor , mocidade.
Mio COD tem laia de praY"
UI&--. c:o�no loç&�

ORATli
PeçrtIoa Impr...o. MOft .. di
"adoa dOI cebel_ • o .eJIlor ...
.................�..

,

Vidro ........ IIOC!O ..
........... a.....

I

',r" �...
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:1,1 S a X)A S i• •

I: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
! das melhores fábricas do país, são !
• encontradas nos balcões da -
• •

i Casa SANIA BOSA i• •
• . Díáríamente recebemos novidades -
· -

: Rua Felipe Scbmidt, 54-fone 1514 :
• •
•..•.............•...•••.••.•.•...•_.

r�O ESTADOqp Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR
DUB.IO VESPERTINO

Redação e Oficinas à, Rua
João Pinto a. 11

Te!. �92Z - ex. poâl13t

�ATURAS

Na Capltah
AJa. • • • • • • • • • • • l5O$0OI
Semestre •• • ••• !5$000
Trimestre .••• •• 15$000
)lêa •••••••••••• I$0OI

No Interior,
Jlno ..••..•••••• 15$000
Semestre .. ••••• 10$000
Tri.ole8tn ..•••• 10$008

Anúncios mediante contrato

I
Elegância!

Os originai8, mesmo não pu.

blicadoll, não serão devolvidos

--

ICompanhia ti[ Aliança �a Baia-
Dr. ALDO AVILA IDA LUZ

I Ru.
ADVOGADO IFundada em 1810 Séde: BAIA Vidal Ramos, no, 30

Seguros Terrestres e MarítimoB

A direção não se responsabi-

l
Iiza pelos conceitos emitid08

tJ!l
nos artigos usinadoe

�

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

Esteves Junior, 48. V.S. J A' PEN SOU NO FU- I
TURO DE SUA FAMILlA ?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes ri.> IS, Rio de Ja
neiro, e institua uma

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

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

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

Perfeicão! Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de II 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, II 0.929.719:000$000
Receita II 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro • 85.964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) II 22 354:000$000

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

Almirante Lamêgo, 144.
Svs-S

Irmandade do Divino Espirito
Santo e Asilo de Orfãs
ceS. Vicente de Paulo» I

I
Diretores:

Dr. Parnphi!o d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio José
ds Souza e Dr. Francisco de Sá.EDITAL

Devendo realizar-se, nos
dias 24, 25 e 26 do corrente.
8 festa do Divino Espirito
Santo, que obedecerá ao pro
grama infra, - de ordem do
Irmão Provedor convido 08
fiéis em geral a assistirem
8 e18.
Dia 15 fi 23 - Novenas às

18,30 horas;
Domingo de Peutecostes,

às 6,30 horas. Missa com
comunhão geral dos Irmãos
às 8 horas, Missa solene;
com assístêncte do Exmo. e

Revmo. Snr. Arcebispo Metro
politano, que pregará ao

Evangelho.
Segunda e terça-feira: Mts

S8, rezada às 8 horas, e ladai
nha às 18,30 horas.
Durante a festividade ha

verá quermesse e leilão de
prendas, no local do costume
Florianópolis, 14 de MaÍ(l

de Hl42.
CÂNDIDO FREITAS

Secretário.
8 v, - 6

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.
30 v. alto - 9Vendas em ótimas condicões de

pagamento
Rua Trajano, n' 13

Agente em Florianópolis Dr. elerno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
.

1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone l.lt68.

L O B O & (ia.CAMPOS
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caixa postal 19- Telephont1083-l!.nd. Tel. cALL/ANCA,

Sub-Agente em Laguna. Tubarão, Itajaí, IBlumenau e Laqes. ����������
,'!!i!!j!j1ijiilEíl;;rnVRilli!ilNg"'''·'ll'll1S;:J!..,'''O.,j', F'i':\;·� ....". >Ili'l�_�i�.mi!ll!l1.'li§ll!4UBil______ �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_-__iiiii ;;_�

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

12 mezes de estudos. Mensaliaade mínima. t'reciso de agentes e re
presentantes em todas as cidades, Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6lt2

(Defronte à casa Hcepckel

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeitos e me
dernos de imbúia com

pensada, de canela,
de pinho. etc.

Rua João Pinto, 34 Rua Deodoro. 33

Florianópolis30vs·g

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a preferên
cia e comunica que fecbou
,8 Iarmàcia, deixando encar

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

Farmácia Esperança, no Edi
Iíclo do Mercado.
245 30v.-16

o. Pálidos. DePluperldo.,
E.gotados, Anêmico., Mãl.
que crlem Mlgrol, Cri.n!;;u
raquíticl', ,eceberio I toni-
ficlção ge'll do orglniamo

•
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A C�ina lutará até seu último fil�o 1

Ainda ressoam, maravllhosn-

) mente, nos ouvidos de todos
quantos estiveram, ante-ontem
à noite, no "'1'eatl'O Alvaro de
Carvalho", as doces melodias
interpretadas, com tão segura
eoncíêncía artística, pelo nota
vel soprano norte-americano
sríta. Norina Greco.
Graças aos esforços íntelí

gentes do "Instituto Brasil

Caspa � LOÇÃO lUARAVI- Estados Unidos", viera ela ao
E t d 1·, I mos:

LHOSA •' nosso s a o, que, a las, ( e J" Iurciou e a os seus estudoshá muito desejava conhecer, Esta e' terceira vez uue "1'de canto nos Estados-Unidos. Cf. '" l.

ÚLT IMA HORA Asslm é que, logo em Joínvt- ' vem ao Brasl'} país que multoaos 16 anos, Em 1937, fez sua
' ,

le, foi recebida com muitas admira pela hospltalldade e fiprimeira. "tournée", cantando '

Os alemães declararam ter geutílezas e, ali, no dia 16, no compreensão artística do seu
l�" em todos os Estados da grande

sido detida a ofensiva russa em sa ao do Harmonia LiI'JL'�, - povo.
naçao, sempre com inteiro a-

Carcove, mas admitem a ação maravilhou a platéia da cidade, grado e ruidosos aplausos, Por
Visitando Florianópolis, não

soviética contra Crasnoigrado .
realísando um recital, cuja Im- I

. . fez mais que matar velho de ..

{OIS IlUOS seguidos, atuou nos
* pressão, certamente.perdurará, sejo seu e, ao mesmo temIJO,teatros Ih-ícos, onde a sua voz

Tóquio informa haver desce- I
dada a beleza que o envolveu.

se fazia neeessárta. Daí, a sua aproximar, como embaixatriz
berto uma organização de espio- Ainda naquela mesma cidade estréia no w�r'etrop()]jtan Hou-

da Arte, os dois maiores países
nagem, mas que se adotaram catartnense, pelo microfone ";l '-T da América.

se , ue �,ova Iorque, cantando
Prontas e radicais medidas con- da ZYA-5, no domingo (d ia Por essa fórma tão SUIJel'iOl'em "II 'I'rovatore", H grandetra ela, 17), novamente se fez ouvir, e amável e' que as naeões meópera romântica de G, Verdi, y.

* cantando três escolhido uüme- Ihor se conhecem e maís p ocujo Iívreto prímoroso se deve
' ro-

O México está a um passo da ros, respectivamente por ela a Cammnrano, Foi então acla- fundamente fraternizam. Nes-
guerra, pois a Alemanha recuo dedicados às famílias dos S1·S. te momento, Bidú Salão honra
sou o seu protesto pelo torpedea- tenente-coronel J'Ul'Z Correia muda a primeira fig'ura Iemí- o Brasll "1IoJ I� nina. do elenco,

rasi em 1., ova orque, co-
mento do petroleiro "Potrero Barbosa (comandante do HJo mo Norin '1 Greco dígníflea oEm seguida, no mesmo tea-

' ur... S
del Llano". O Congresso foi Batalhão de Caçadores), Arnal- Estados-Unídos em terras bra-

d tro, cantou "Aida" e "Otelo ",convocado, talvez para a ecJa- do lnoreira Douat (prefeito I V'
' sileíras.

ração de guerra ao "eixo". municipal) e maestro Oto Pfii- {O mesmo erdí, sendo, como *
* tzenreuter Júnior. O programa ::eisl�b��:d::���m:ent�o��e II)J1o'ir- O serão de "bel canto", a

Um avião alemão, que tentou foi apresentado, ao microfone, que ante ontem as
'

t' dAntônio Ghíslanzoní, e o Iívro-
- "SIS Imos, (l.

aproximar-se da cidade do Cairo pelo locutor José Gonçalves, vído, em grande parte, como
(Egito), foi derrubado no mar. tendo estado a parte reduto- to da segunda escrito por Ar- já díssérnos, ao "Instituto Bra-
A tripulação caíu prisioneira. r'l'al a cargo do locutor 011'''';0 rig'o Boito, Representou, tam- sil E t d U 'd "f'

*
' k

bém, na ópera dramática de'
- s a os- 111 os , 01 um eR-

Um cruzador e 2 navios 'mer- Cordeiro. Rug'g'iero Leonca1'allo (letra e
petáculo inolvidá-vel. Nele, n

.�, eleg'ância e a arte confluiram.
cantes japoneses foram afun '-Ta 33 feira. à tarde I música) "I Pagliacci", O I Alt

. n'
:

�

dados por submarinos aliados.
H c legou Abria-se-llle, dês se d

sr. l r. amuo urUlmaraell,
ela a Florianópolis, reinando mo o, interventor federal interino e

Não se menciona o local da ação. portentosa carreira.
* grande curiosidade em torno sua exma, família estiveram

Chegou a Gibraltar um com. da 8ll(lição que a imprensa 10- Foi quando o empresário IJ'resentes, bem como todos os

boio com milhares de soldados cal vinha anunciando. Piergili, do Rio de .Janeiro, [l secretários de Estado e as mai;;
norte-americanos. Justificava-se essa curiosi- chamou ao :UuniciIJal, onde ela altas patentes do Exército, da

dade. Na "Opera MetrOIJolita. estreou na ópera romântica de Uarinha e da Aviação, e as

na", em Nova Iorque, não eu- Puccini (livreto de Giacosa c mais distintas figuras da admi
tra facilmente um artista nor- IHica) "Bohemia", conseg'uin- nistração, da soçjedade local,
te-americano. Por alí passam, do leg,ítimo triunfo artístico. das classes conservadoras, etc.
de preferência., os artistas eso Poucos dias depois, quando Foi, devéras, cativante a

trang'eiros de fama universal, jantava 'com alg'uns admirado· ]embrança, que o brilhante soo

De maneira que, quando um res, recebeu o convite para prano teve, de cantar, extra·
cantor ou uma calltatriz norte· cantar "Aida", daí a meia 110- programa, como homenagem à
americana passa a fazer parte ra, pois o soprano, que de1'ia exma. sra. Beatriz Pederneiras
do seu quadro fixo de artistas, representar, tinha adoecido e Ramos, esposa do sr, interven
é porque está em condições de Inão era. possÍYel adiar o espe- tor Nerêu Ramos, a formosa
rivalizar com qualquer"astro" táculo, Não obstante a exiglli- I e difícil romanza de "!Iefistó
estrang'eiro. E êsse é o caso ue {lade de temlJO l)ara repassar feles", em que obteve abundan·

Que mundo Xorina Greco. a difícil partitura, Norina Gre- tes aplausos.
Ora, Florianópolis nã.o é um co assumiu o compromisso - Seja-nos permitido, ao rim

maravilhoso! g'rande centro artístico. Pode- e foi a reyelação da temllora- desta modesta crônica, assina·
Com Claudette Colbert e Com Humphrey Boggar e Com Ralph BelIamy mos dizê·lo com franqUeza, da! Depois, cantou o "l\'[efis- lar a cooperação nobilíssima

James Stewart Silvia Sidney porque catarinenses somos (se I tófeles" (música e letra de AI'- (lo sr. cônsul Reginald Kazan-

Complemento Na-cional (D.F,B.) Complemento Nacional (D.F.B.) bem fiue tenhamos aqui um ])Ú- rig'o Boito, baseada diretamen- jian na vinda de Norina Gr�co

EstocolmO-Orgulho da Suéçia Complemento Nacional (D.F.B.) blico exig'ente). ]1fas o Institu-: te no ":Fallsto", de Goetlle), a Santa Catarina, É mais um

(Viag. Colorido) A três minutos da morte Orgulho abatido (Desenho to Brasil- Esta.dos Unidos, uo. sendo que, na famosa roman- serviço de f�ição cultural ,que

.A voz do mundo (Jornal) (Avent. reais) louvável afã de entrelaçar ami-
I
za (lo 3° ato, foi aplaudida por lhe ficamos a d�ver.

Preços 2$000 e 1$500 fDreços 2$000 1$500 e 1$000 Colorido) ga1'elmente a cultura g'eral dos mais de 10 minutos,

Livre de Censura lmp. até 10 anos Preços 1$500 e 1$100 dois países, quis conseguir a Idênticos louros colheu em I Comprai na Cf SA MISCE
������������.�,_.��._.__�.'�,.�,,�ij�%__�,.�,_._,����_����������_� rlndn dR n�andMa e�rMa à São PR�O. E, assim, Norlna LÁNEA é saber �onomizar'

São Paulo, 22 (A, P.) -En·· entre o meu povo e os povos do
contra-se nesta capital o sr. continente americano",
Chen' Chich que visitará to- Falou sôbre a identidade
d0<; os pa.íses sul-americanos, existente entre o nosso e o S811

na qualidade de embaixador país, pois ambos possuem lnú
especial do govêrno clrluês, meras matérias primas em eiS

Falando à reportagem afirmou tado potencial e riquezas que
êsse diplomata: "Não trago estão sendo convenientemente
incumbência especial de !'a- exploradas. Os dois povos são
zer propaganda da China. O generosos, abnegados e dispos
fim da minha viagem é est.reí- tos ao sacrifício, disse. Chen
tal' mais os laços de amizade Chicho

na bôca
uma

VERDADEIRA
PASTILHA

VALDA
é preservarmo - nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

(

� licença do O. N. S. P. No 186
�.." • de 26 de Fevereiro �(>"

•

•

},fe"l de 193-5 OOOs 9'

hO/O.002, EucalyplOI o,

Kovo avanço russo
Moscou, 22 (U. P.) - Ao que

dizem os despachos mílttares,
os exércitos soviéticos da fren
te meridional, depois de suas

vantagens iniciais, destruiram
outras fortficações alemãs, li
bertaram mais aldeias e pros
seguiram em seu avanço para
o objetivo determinado, que é
isolar e destruir a guarnição
alemã de Carcove. amarelos exigem

juramento

!Empregado de
escritório

Precisa-se de um empre
gado que tenha conhecimen
tos para auxiliar de escr-itó-
1'10 de representações corner

ciais. Informações na gerên.
cio do ESTADO. l5vs-1

Os

I-·�;�TO ;;R�;HO;:-
participam aos parentes
e pesseas de suas rala
ções o contrato de casa-
mento de sua filha VERA
com o sr. JOSE' PEREIRA.

Fpolis., 11·5-9lt2.

Melbourne, 22 (Reuters)
O serviço de informações das
índias Neerlandesas informa:
"Todos os estrangeiros, holan
deses, chineses, árabes, bem
como europeus, receberam or

dens das autoridades militares
nipônicas das índias Neerla«
c1esas de prestar juramento de
lealdade ao Japão. Todos aque
les 'que recusarem fazê-lo" não
mais terão a proteção e a as

sistência nipônicas", ou em
outras palavras, "ficarão fóra
'la lei e perderão todos os direi
t.!" s de cidadãos".

5 V. -1

Achilles Paulo Ciallotti e
Beatriz Bulcão Viana

Ciallotti .

têm o prazer de pa.rti-
cipar aos seus amigos o

noivado de sua filha
VERA com o sr. dr.

HILDEBRANDO MON-

I
TEIRO MARINHO.

_

Rio, abril de 1942

5vs-l

Declaração
o abaixo firmado comunica ao Comércio desta praça

e -Io País. e aos seus amigos, que se retirou, por sua

livre vontade e na melhor harmonia, da firma MELLO
& PEREIRA, da qual era sócio. Comunica, também, que
se estabeleceu nesta praça, à rua Conselheiro Mafra
n. ü 2 A, com casa de Fazendas, Armarinhos e Perfuma
rir.;s, onde espera merecer a continuidade de suas ordens
e a confiança, que sempre lhe dispensaram.

Florianópolis, de Maio de 1942.
AGENOR VERíSSIMO PEREIRA

5 v.-l

Assinalou, em seguida, que
não podia deixar de visitar o
nosso Estado, cujos filhos

tra.-Ibalham em todos os setores.
Após demonstrar as diretri

zes do seu país na luta COl}- .

tra os japoneses, acrescentou: I"A China lutará até o seu úl
timo filho, para que a paz e a

liberdade reinem entre os po
vos, ora sob o jugo dos totali
tários" .

•

mxpw."U"'

,IVida Social
(".rsm:·

antversãrtos r
Faz anos hoje o jovem Àtila

Silva, filho do sr. Euclides Silo
va, co-proprietário da Alfaiata
ria «{) Único».

*
Passa hoje o natalício da ex-

ma. sra. d. Olga Garofallis Carn
pcs, esposa do sr. advogado dr.
Cid Campos.

*
Comemora hoje seu aniversá-

rio o sr. Otávio Armando de
Brito.

Noivados:'
Com a gentilíssima srita. Vera,

tilha do nosso distinto conter
râneo sr. major médico AquiJles
Gallotti, contratou casamento o

sr. dr. Hildebrando Monteiro
Marinho, médico da Assistência

I Hospitalar, daquela capital.
- Com à prendada srita Ve

ra; gentil filha do sr. Ernesto
Meyer, contratou casamento o

sr . José Pereira.

Habtlltações s

Estão-se habilitando para ca

sar o sr, João Felizardo da
Silva e srita. Antonieta Eusima
de Siqueira.

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

Cartazes do dia
'-' ""..._.""""""""DODIiOtIIXJO�����oaooar,maltCZJDlXJDDDDaQar:aabCQODCIC!OQDCIDODDIXXIDO"" w:JC:X)OOQCXXJUitOtlO"1ICJOOOClOD

HOJE 6a.·'elra HOJE
�L.O"'YXJ'X)()O""YX'C!! ....�CIIrlDCIDOrJDoaaaIXIDDonnr'7YYJ,.,....,.-yyx.aJOrXXlDOo)�UOI:lIOI:II&'IOCD'Y"Í"YOO KXoClUL&JCXIoou:maao��

--o-

CINE REX
- FONE 1�81 -

A's 7,30 horas

-4--

CINE ODEON
_;;; FONE 1602 -

A's 7,30 horas

�

IMPERIAL
FONE 1581 -

A's 5,30 e 7,30 horas

f' ESTRELA
ff DE NOVA IORQUEA

,�-
,

Greco se tornou a "menina de
ouro" das {luas capitais.
Prosseguíu o grande soprano

a cantar no lírico e dar recitais,
tanto na América do Norte co
mo na do Sul, sendo que, no
ano passado, quando visitou
pela segunda vez o Brasil, obte
ve mais retumbante êxito, cano
tando a "Tosca", "Traviata '�,
"Alda", "Otelo" e outras ópe
ras.

nossa capital, Foi feliz, pois
que o conseguiu. E, nós só te
mos que eloglar a feliz inicia
tiva,
Assim se [ustltíca 11 ansíe

dade gerada em torno da a
nunciada audição.

De resto, a carreira artística
de Xorina Greco era uma ga
rantia de êxito, Senão, veja-
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