
<�ara que não seja feita a guerra de gasesLISBOA, 23 (U. P.) .• A ACADEMIA DE CIÊNCIAS, POR INICIATIVA DO PROFESSOR GIGON, APRESENTOU UM PEDIDO ÀS SOCIEDADES CIEN
TíFICAS DE PORTUGAL, SUIÇA E SUÉCIA, NO SENTIDO DE AS MESMAS INICIAREM l!M MOVIMENTO JUNTO AOS PAíSES BELIGERANTES,

PARA QUE NÃO SEJA FEITA A GUERRA DE GASES.

nino que nasceu com "V" na
testa, o professor GuHherme Os u I' C' a f d I V B k;r��:I;��;�I��;1���:;E Ma!rí� ::�,Op�) ����:'���rm�õ.s Ch�:'!��: s orças o ora. on oe
tando-se de fato comum em ta capital indicam que as autoridades italianas estão fazendo inten- Estocolmo, 23 (R.) _ Com a batalha de Carcove prestes a NORUEGUESES FUZILADOSobstetrícia, aparecendo na pro- sos preparativos nara ocupação da ilha francesa da Córsega. O cor- M h I B kporção de 20, para 1.324 nasci- d d

I' atingir o ponto culminante, sabe-se agora que o arec a von oc Londres, 23 (A. P.) - O rádio
respon ente a agência "Efe" em Berna transmitiu, a propósito, o d J 'Ih- d h 100000 uedistas e de Oslo anunciou que mais dementos. Chama-se "rigrette", concentrou cerca e mi ao e omens, . paraq

desaparecendo comumente até seguinte despacho: "Segundo o correspondente do jornal "Basler 20 divisões blindadas na Ucrânia, prontos a serem lançados na sua 15 cidadãos noruegueses foram
to unê

. N hri ht" ·t I ... I· dit I'
.

d ruzüados
.

"por tentarem fugiro sex o mes, sendo Impossível ac rrc en na capr a ua iana, acre I a-se a I que a viagem o sr. contra-ofensiva contra as tropas de Timochenko.. .

tâ M I··' S d h I Jl d d C' " para a Inglaterra". As sentençasprecisar a Impor ancia dessa usso mi a ar en a é o pre údio a ocupação a orsega . Todavia, apesar dêsses efetivos, o marechal nazista não tem de morte contra outros dois fo-mancha. Acrescenta que eram esperadas importantes decisões da última podido conter o ímpeto do ataque russo, cuja pressão aumenta cada ram comutadas em prisão per-
Caspa 1 LOÇÃO �IARAVI- reunião do Grande Conselho Fascista e que o "Giornale d'Italia", vez mais. pétua.

LHOSA ! em seus comentários, faz insistentes alusões a Córsega e Nice.' ---------------

Mandando os feridos para bem longe Ainda o alaque da aviação inqlesa
Londres, 23 (De George Ed- conter o avanço russo. Por êsse mar de Azov, os russos nada di- ao «Prínz Euqen=

.

wards, da Reuters) - Os exér- motivo, os nazistas estão fa- I zem a êsse respeito. Os círculos Londres, 23 (De David Donald, os tombadilhos dos destróieres. parelho se afundou. Ambos apenas
citos russos continuam a avan- zendo espalhafatosa propagan-I nazistas mostram-se evidente- da Reuters) _ Impressões pessoais I Quando regressa�:m, as �ripula- tiveram temp.o de atirar-se à água,
çar na frente de Carcove. Ber- da sôbre triunfos na Criméia. I mente preocupados com a fren- sôbre o ataque da HAF contra o ções de nossos avioes avistaram pois o avião se afundou em 15 se

lim afirma que poderosos ata- Ainda é demasiado cedo para
I
te oriental. "Prinz Eugen" foram dadas pelos grande número de aparelhos ini- gundos. Assim, não lhes foi possí

ques inimigos foram repelidos,· se dizer até que ponto êsse êxí- Várias informações revelam membros da esquadrilha do Co-' migas voando para o local, a cer- vel retirar da cabine o bóte de
mas Moscou declara que os con- to germânico constitue ameaça que os ferido sestão sendo dis- mando Costeiro, alguns dos quais ca de 10 milhas. Mas êsses apare- madeira. Um bombardeiro, vcan

trá-ataques germânicos fracas- para o Cáucaso. tribuidos por vários países, tais Unham tomado parte no bombar- lhos chegaram muito tarde. Dois do baixo, em circulas, lançou um

saram, com terríveis perdas. E' curioso assinalar que, en- como a Holanda, a Polônia e a dcamento <lo "Scharnhorst' e do de nossos bombardeiros arrisca- bote de borracha, que foi cair a

Não padece dúvida que o Al- quanto os alemães mencionam Dinamarca, mas as pesadas per- "Gneisenau". Todos êles elogia- rum-se a sofrer desastre, quando quase 30 jardas dos dois aviadores,
to Comando germamco está ofensiva russa nas proximida- das do Exército germânico não ram a caça, que tornou o ataque regressavam, com o fim de auxili- que nadavam. Depois que êles fo
procurando dessesperadamente des de Taganrog, na costa do pódem ser ocultadas ao público. tão bem sucedido quanto foi pos- ar um caça, que foi obrigado a ram vistos recolherem-se ao bóte,

sivel. Um dos pilotos declarou que

I
descer no mar. Um dos oficiais pi- os bombardeiros regressaram, in

s.
eu aparelho pou.de mergulhar até lotos dec�arou que jamais. viu tanto dicando à sua base a posição em

muito baixo, graças à' excelente a- sangue-fno como o elo piloto e elo que se encontram os companhei
[uda elos caças.que cobriram de fogo i seu companheiro, quando. o seu a- ros, afim de serem recolhidos.

Um .dos artilheiros que tomou
-l[';_':.i-"S'!tE'il�mjt:.1:5.:f;:ey;sml'ifflmi!:kii�.:;;:ro;:·��"'�""""'ti&"fk�� parte no ataque levou consigo um

gato de lã, que colocava sôbre o

canhão, sempre que entrava em

ação. "Eu colocava então sua cau

da para baixo - declarou êle -;
e, quando regressámos, eu a colo
quei para acima."

Poderá ser salvo o

I«Normandie»
Washington, 23 (A. P.) - O

secretário da Marinha, sr. Frank
Knox, informou o presidente
Roosevelt de que o navio-trans
porte "Lafayette" - o antigo
navio francês "Normandie"
poderia ser salvo.
Êsse navio, como se sabe, se

incendiou e virou de lado, no
molhe de Nova York.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA. ..

Diretor-gerente: ALTINO FLORES
Fato comum o

«V» na testa •••

Rio, 23 - A propósito do me- IANO XXVIII N. 8544Florianópolis -- Sábado, 23 je Maio de 1942

Custa ao inglês enfurecer-se; mas ......

Londres, 23 (R.) - "Fomos ali- tiver em nosso poder para auxi-
, viaelos do bombardeio aqui por al- lliá-Ios".
gum tempo - batam todos na ma- I Saudando o que denominou de
deira!" -,-_ declarou o Major Attlee. I "ponta-pé-de-resposta" dos russos

Secretário dos Dominios, enquanto contra a Alemanha, o Major Attlee
batia' na perna da mesa, quando declarou: "Temos os nossos planos
da grande reunião da Liga Ultra- também, mas não irei revelá-los.
marina hoje. Todos os presentes Ninguern tem permissão para dizer

lo vs. -3 fizeram o mesmo. coisa alguma sôbr e operações futu-
.

I
"Assim como nos lembramos do raso Custa-nos enfurecer-nos; mas,

Multo bem, sob _as auxílio que nos foi dado depois de : quando começamos, enfurecemo

pedradas do vulcao ••• Dunquerque pelos homens dos Do- nos de verdade".
Cambérra, 23 Reuters) - Os mini os, somos igualmente scnsi- O Major Attlee exprimiu a con-

prisioneiros de guerra austra- veis ao perigo que os nossos ir- vicção ele que·a "Commonwealtb"
lianos em Rabul estão passan- mãos de sangue e amigos correm Britânica estaria mais forte do que
do a arroz, peixe e leite, ten- hoje em dia nos Domínios e na nunca ao fim ela guerra e que a

do recebido cada um dêles um índia. Sabemos dos perigos que os mesma teria grande papel na solu
cobertor e uma esteira para ameaçam, e faremos tudo o que cs- I ção dos problemas de post-gucrra.
dormir. Tais detalhes foram

�4"W;�*f_,:::-'G\.�1���-..
• ':w'" B���;;:��_��,,�r.:

extraídos das cartas lançadas
pelos aviões japoneses, recen

temente, sobre Port Moresby e,
entre outros fatos curiosos, os

soldados australianos relata
ram que "muitos dos soldados
japoneses falam inglês corre

tamente, conversando cortês
mente com os prisioneiros, de
quando em quando". Todos
vão bem de saúde e a única di- I1t1tjí!ll'ji'il·ilIli@iIi;_iIiI·I!li!!!l!"""'!!ii-jil.,li,i,w=I$!i$l4m1.rl!;;:r.!ll:,�',@lã!1,'i#�,!#!,li;�.iii.i.§?iEiíii!li.&'·;;:;i;;a�:liiij-iii�iii:·1'*"'B'_iiIMi1il·iiee""'ii!ill$5#E,l-&tHE::";�Wiilii!W.ifiIlD&·I1:léM9'm:I

ficuldade são os escassos supri-

L b H'mentos. O Matupi, vilcão nati- « em ranças ii ess. »vo, perto de Rabaul, anda agi-
tado, lançando constantemente
pedras sobre os prisioneiros.

Dr. Nilo Venturini
dará consultas à rua

João Pinto, ri? 7 (sobra
d�), até o dia 30 de
Junho. Diariamente,
das 2 às 4 horas.

Doenças d0S ouvidos. nariz e garganta. e

dôres de cabeças rebeldes
.

Dr. Nilo Venturíní
Assistente do Professor Kõs , do Rio de Janeiro. Especte

lista do Departamento de Saúde do Estado.
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Rua Jod'o Pinto 7 (sobrado)

Escritório de contabilidade

Daquí a. dois meses Hitler virá
Rio, 23 (D. N. P. A.) - Conhecem-se agora novos detalhes

da prisão efetuada em Ponta Grossa, contra o nazista Quo Hering.
Êste, no momento que foi intimado a entregar certos documen:tos
comprometedores, atirou-os à cara do sargento brasileiro, gritando:
"Póde levá-los, pois, daqui, a dois meses Hitler virá buscá-los".

Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil.
Organização de escritas, sistema econômico,

contrale perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pmto n. 8 �Fone 1.467

Como passavam as· vítimas
do arqui-carcereiro Adolfo Hitler

Lisbo�, 23 (POl: José da RO-I pão. negro. Tive mesmo op?r
cha Ramos, copyríght Reuters) tumdade de ver um naco des

- Três trens especiais, condu- se famoso alímento i uma es

zindo cidadãos norte-america- pécie de grude escuro, dando
nos e peruanos, chegaram da idéia de uma substância com-

Londres, 23 (Reuters) grandes casas de espetáculo de Alemanha. O total de passa- pletamente desconhecida.· Os
Soube-se nesta capital, de fon- Berlim, apareceu o fuehrer geiros era de 217 norte-ameri- prisioneiros só receberam "co-
te altamente fidedigna, �ue al- embarcando nUlI7 avião tr::ns: canos e 47 peruanos, inclusive mida de verdade" depois que

I ta autoridade de um pal� n.eu- porte que. o devia conduztr a mulheres e crianças. Muitas a Cruz Vermelha intercedeu a

I
tro da Europa recebeu, há dias, frent,e orIental.,� es�a altura, destas jamais estiveram na seu fa.v9r, for�écendb"'lhéS !L1i
uma carta de um velho amigo alguem na platéia gritou, com I América e sómente falam o I mentaçao �adla. Os alemaes,
que tem. n� Alema?-ha � .n� toda a força dos pulmões: alemão. O último trem chegado durante. seis . semanas, der�m
qual o cldad::o do R�ICh dI�l8;' "Lembranças a Hess!" A exi- trazia apenas cidadãos norte- algumas gra?-las de. margarrna
"Náo acredito mais n:: víto- bicão da película foi imediata- americanos: operários, comer- ao� prISIOnelr9s,. luas desce-
ria" Essas palavras vinham >

t d ciantes e outros, que trabalha- bnu-se que nao se tratava de.

1 men e suspensa acen eram-se . .

sublinhadas �elo censor, �,qua I
s luzes e foral� detidas todas vam em países ocupados atu- margarma e, SIm: de _gordurat a rnargem : Nem a

II
.

d ç s Alg ns cidadãos nor-acrescen ou,
"

.

as pessoas que se encontravam a mente pe os nazístas, sen o, ran o a: u
�-

eu tamp?uco! .. . na sala de ro'e ão. Conduzi- por isso, enviados a campo de te-amer�canos perderam de 611

Tambem um vlaJante, chega- d
'

d Pd JGç t f III concentração em Laufen e na, a 50 qUllos de peso, durante
. as a se e a es apo ora , .

do do Contmente, narrou-nos Bavária, ao sul da Alemanha, seu estagIO nos campos de con-

curiosa história sobre a situa .. os atribulados espectadores depois da declaração de guer- centração do Arqui-Carcereiro
ção interna na Alemanha qu�, submetidos a rigoroso interro- ra. Esse trem tinha janelas pe- Adolf Hitler.-
segundo frisou, vai de mal. a gatórios, mas, infelizmente quenas e pintadas com as ini-

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

"

t 'e H' 1 o Camisas, Gravatas, Pijames,
l)eor. Há cerca de um mes, para os agen es a lmm er, ciais U. S. A., e muitos passa-, .

1" 1 d
-

d on Meias das melhores, pelos menores
quando se exibia um 'Jorna cu pa o nao pou e ser enc -

geiros traziam como única ba-
d t d preços só na CASA MISCELANE�.cinematográfico numa as· ra o.

gagem os pacotes recebidos da
- Rua Trajano, 12.

Cruz Vermelha Internaciônal.
Alguns dêsses refugiados me

contaram a vida que levaram
nos campos de concentração
do sr. Hitler, em sua pátria Londres, 23 (U. P.) - A rá
hospitaleira. Assim foi que fi- dio de Paris transmitiu a se
quei sabendo que, durante 5 guinte informação relativa à
meses, êsses infelizes recebiam i campanha da Rússia: "O ma
como único alimento um pc-. rechaI Timochenco levou à
daço de pão negro e água. Mais frente de batalha novas fôrças
tarde o alimento passou a con,.. blindadas e, entre elas, peia

I sistir de sôpa de batatas� algu:. primeira vez, poderosos tan
mas cenouras, e 300 gramas de ques ue 70 toneladas",

Dr. Augusto de Paula
Diretor do Hospital de

Caridade
Reassumiu a clínica:

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

-

V-2l

o alistamento.
nos «comandos»

Londres, 23 (Reuters) - O
jornal "Star", que se publica
nesta capital, insere um artigo
de um dos seus colaboradores,
dizendo: "Soube que foi tão
elevado o número de pessoas
que acorreram para se alista
rem nas fôaças dos "Connu

. dos", que sómente a 4a. part�
dos postulantes foi aceita, ate

agora Isso é fato significativo
em vi�ta da alta capacidade fí
Sica, iniciativa e empreendi
mento que são exigidos dos

candidatos, os quais, além dis
so, devem ser pessoalmente,
recomendados pelos seus ofi
éiais comandantes",

Agora são tanques
de 70 toneladas

UM

I Explodiu a partid� de
fogos de artificIo

I Mangualde (Portugal), 23 -

Violento incêndio se produziu
no rápido de Beira-Baixa, ao

explodir uma partida de fogos
de artifício que era conduzida
para a vila de Santo Antônio e

São João de Mangualde.
Os . passageiros, tomados de

pânico, procuraram arrojar-se
do comboio, sendo impedidos
pelo comandante da polícia da
zona, que. 'viajava no trem. Qua
tro deles, no entanto, se lança
ram pelas janelas, ficando gra
vemente feridos. Entre as víti
mas figura. uma pessoa que aca

bava de saír do Hospital de
Coimbra, onde havia sido ope
rada.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
l\fARAVILHOSA %

Enfermo O ator
John··Barrymore

.

HOllywood,23 (U. P.) - Acha-
se gravemente enfermo o céle
bre ator cinematográfico John
Barrymore. O médico que o as

siste, em um sanatório local,
declarou que Barrymore está
sofrendo de afecção abdominal
com complicações hepáticas e
renais.

AVISO
Dr. João de Araujo
espe cíallste em doenças
e operações de olhos,

I· ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus clientes
que reiniciou sua clínica.
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às t 2

. A tarde: b às 6

DeU(am Lisboa os
súditos do «eixoll

Lisboa, 23 (U. P.) - Três
comboios especiais partiram,
com destino $. Alemanha, con
duzindo mais súditos 'do Eixo,
recem-chegados

.

das Américas
a esta eàpital, a· bordo dos na
vios "prottimgholm" e "Cabo
'de Buena Esperanza".

Clube dos Caçadores
de FlorianópolisDe ordem. do sr. Presiden

te, tenho- o prazer de anun

ciar, para quarta· feira vin
doira .. (dia 27), uma sessão
extraordinária, ófím de tra
tar de uma. excursão a Bom
Retiro. Ficam, portanto, con
vidados todos os srs. sócios.

Fpolis., 22-5.42
José Valle Pereira, secretário

4v'�,l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

INDICADOR MEDICO
IISTITUTO DI DIAGNOSTICI

CUIICO

Dr. Oj.lma Motllmann
F.rmado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prl\tlca n08 bospltal8 europetl.
Clfnlca médica em geral, pedIAtria,
d.soçal do sistema ne"080, apal'e-

lho geolto-urlnarlo do bemea
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníca com o
dr. Manool de Abreu Campanarlo
Silo Paulo). Especiallzadj) em Hi·
glene e Sat1de Pública, pela Unlv.-r.
Ildade do RIo de JaneIro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraoia

Laboratório de mtcroscopta t! .

análise ettnlca
Rua Fernando Macbade,.

Telefone 1.195
flORfANOPOL'S

�-------------------.

Dr. Z. DE' LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, D5.

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

(Profe L. Burkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
GeraJ

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

operações de plastlca,
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 ás 12, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencla à rUa Esteves

I Junior 20. Telefonl 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLíNICA

MÉDICA
CONSULTORIO:

Rua Trajano. 33
Sobrado

Conaultas das 5 hOfal
em desnte.

da criança, combater a anemia e o atraso
do crescimento, a EMULSAo DE SCOTT-
rica em vitaminas e cálcio - feita do mais

puro óleo de fígado de bacalhau - proporciona
admiravel ajuda. Em qualquer época não há
substitutos para a

EMULSló DE SCOTT
!T� cI.a.IJ�

mo?

Sindicato dos Condu
tores de Veículos
Rodoviários de
Florianópolis

Moléstias internas de adultos e crianças.

,
RESIDENCIA: Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426Rua Blumenau, 28 Restdencía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 -- Tel. t 523

.. . =l
ATENDE CHAMADOS À NOITE. � FLORIANOPOLIS.

I Dr. Antonio MonIz
d. Aragão Dr. AUGUSTO DE PAULA Dl�etola:i�a�:SP9:1FlorianopoUsMIlDICO Residência e Consultõrto: Rua Visconde de Ouro Preto 51

Cirurgia I Ortopedia. (próximo ao Teatro).Clintea e Cirurgia do Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
torax. Partos e doença. Fisioterapia: Diatermia, Infra-vermelho e Ultra-Violeta.

de senhoras. CONSULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante. ag 4'118. e

CONSULTÓRIO: Sábados: Das 3 às 6 horas. - Fone 1 644
Rua Trajano, 33. - .- ..

. Diariamente das 15 às

I
17 horas.

I
HESID1l:NCIA:

IAlmirante Alvim. 3&
Telefone D. 751.

�----.------------�

-L-

O sr. Pierre LavaI, aceitando o presente que lhe

oferece-I
De ordem do sr. Presiden

ram os alemães, desde logo se viu encerrado num triângulo te, levo ao conhecimento
Ide fogo: de um lado, as exigências da própria Alemanha, em- dos: srs. Motoristas esprega
penhada em suavizar, de qualquer maneira, a catástrofe da. .. dos o aos srs. em}.>regadoresdefensiva da primavera; de outro, os Estados Unidos, em os- que este Sindicato está co.
tensivo desprêzo pelo govêrno de Vichí, a colocarem os pon- brando o Imposto Sindical
tos nos ii, em relação à Martinica; finalmente do tercei�o la- durante o mês corrente
do, O sr. Mussolini a repetir a velha ladainha da ocupaçao da (maio), de acordo com as

Córsega de Nice e da Tunísia. Das imposições germânicas leis vigentes.Item fu�dados receios o sr. LavaI, porque tem convivido com MODESTO GALVÃO
seus atuais aliados e sabe de quanto são capazes, mesmo nas secretário
vascas da agonia.

Propriamente do sr. Mussolini não se teme, por conside
rá-lo incapacitado para qualquer ação pelas armas, sem rece
ber para isso a senha alemã. Sente-se todavia constrangido,
pela certeza que tem de que o sr. Hitler, para aumentar a

compressão exercida contra a França, póde ordenar ao sr.
Mussolini que ocupe a Córsega, Nice e Tunísia, manobrando I
parte do exército teuto de ocupação na Itália. Analogicamen
te; o mesmo caso da Grécia...

Com referência à atitude dos Estados Unidos, positiva
mente dispostos a ocupar a Martinica, em qualquer hipótese,
como iniciativa integrante do plano geral de defesa do con
tinente americano, o sr. Pierre LavaI se mostra numa dispo
sição que não é sincera. Aí faz-se ator, dramatiza, invoca o

princípio da soberania nacional, coisa realmente muito res

peitável, mas que êle colocou sob o tacão da bota germânica.
Donde se deve concluir que a situação atual do chefe do

govêrno de Vichí é peor do que a que lhe criou o marechal
Pétain, quando o despediu, como traidor ao que ainda restava
da França vencida e humilhada. Posição incomparavelmente
peor, ainda que o ampare o prestígio muito problemático do
mesmo Pétain. Em suas noites mal dormidas, em seus longos
dias de confabulações intermináveis, em suas horas de susto,
em seus minutos de pânico, o sr. LavaI vive dentro de um pe
sadêlo que jamais imaginará. É (diz o "Correio da Manhã"),
pesadêleo do acordado que não póde dormir, de todos o mais
flagelador.

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SAO SEBASTIAO

SUuada em lugar aprazivel. tranquilo e saudàval

/

9vs-3

EY/TEmuitas
RESFRIADOS�

�&��
Ao primeiro espirro-al•

J, gumas destas gotas nas
narinas. Esta medicação

'='1..... especial estimula a Na
tureza a repelir o resfria.VICK do antes que êle comece.

VA-TRO-NOL
SÊLOS

Vende- se, por um preço de
o casíão, uma primorosa co.

leção universal, com 27.000
xernplares diferentes, ava-
liada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinskt, à rua

Felipe Schmidt, n.« 5, Caixa
Postal, 66. - Flortanópolís.

30V.-27

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

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

SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NO COMÉRCIO AR
MAZENADOR DE FIJORIA-

NõPOLIS

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

JUVENTUDE
ALEXANDRE, /

QuAai meio léeuJO de�exil
têne1a 6 o melhor reclame
eSa pretêrencta , JUYEHliJDE
ILEIIIDRl para limpar, for
tificar e rejuvenescer os

oabelOl. Elimina a c= a 8 p a,
ru eessar t. q u é d li d o e

cabelos e voltar á c:IIr
prhlll�lva os cabelos
Itra ocos, sem o. tingir;
cl' -Ihes vigor • mocidad..
Mio coo tem 181a el. pn&a·e
....... como loçIQ.

ORAT.i
Peça-tIM Impre........... ftI.
dadoa doa cabeloa •• lII.naor_
.. , .

VIdIo ,. 81000 .'
.... _1IIIw If 1'1 ..

li...numa RUa &na.
.........."" .....

PARA AUHILlAR O DESEnVOLVimEnTO

Camisas, Gravatas, Pijames.
"'das das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA. - Rua Trajano. 12,

Laboratôrio de anâlisês clínicas

A Guiana Francesa

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

Raios X, Ralos ultra-violetas e Intra-vermelhos. On
dai cur�as, Ciltoacopia, Uretroscopia, Corrente galvâníea

e Farádíca,
Cozinha dietética.

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 28 e 38 classe.
Diâriae de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
�os & preço fixo: permanência de 10 dias, com todas aI!! des
pesu pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

pesadeloE' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clinico da casa.

-

Praça S. Saba·sUlo - FODe 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS.
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I· Pela manhã, d8S 10 às 12
on�u ta': A' tarde, das 3 As 6

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

Dr. MADEIRA NEVES _. médico especillista em

DOENÇAS DOS OLHOSCurso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

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

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

Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 8 das 1ft às n horas

Rua F. SchmJdl. 39 (sob.)

Dra.

CLINICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Oovidos-Nariz-6arganta-Cabe�a-Pesco�o
Dr. ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operlções a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. t461.-Residência 1456 LIVRE·SE DESSE
RBSrRIADO•••

Dr. SAVAS LACERDA Eurythmine evita a influenza, a

grippe. as febres de qualquer na

tureza. A acção de Eurythmine
é inoffensiva a qualquer or

gão. Não tem contra-indicação.

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Carldada

Ausente durante A

mes,correnteo ORIPPE - NEVRALOIAS
RHEUMATISMO - DÔRES.---------------------------------------

Dr. MARIO WENOHAUSEN - ��:��&��o A:��de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex·tatlna. d. ServIço de CUniea Médica do Professor Olvaldo Oliveira '

médico do Departamento de Sal\de
.

CLINICA MÉDICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOSCOU, 22 tu P.) .� AS OPERAÇõES QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS EM TôRNO DE CARCOVE FO·
RAM CLASSIFICADAS DE "CALDEIRA DE DESTRUIÇÃO", ACENTU��NDO·SE COMO TEM SIDO REPELIDA

A "MURALHA DE TANQUES" DO INIMIGO.

____��Pro�róm��---- _

Domingo - das 15 às 18 horas
grande "matinéê" infantil, co m 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 prêmios serão oferecidos
aos primeiros colocados.

'S

Protecão contra logo e roubo

x

LUUE

Aumente sua renda
desde jáPessoes residentes em qualquer praça deste Estado ou

do pais, sem pr ejuízo das suas ocupações; terão sua ren

da aumentada imediatamente, num ramo distinto, facil e

de futuro. Escreva-nos sem compromisso, pedindo mais
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo.

Declaração
o abaixo firmado comunica ao Comércio desta praça

e do 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. o 2 A, com casa de Fazendas, Armarinhos e Perfuma
rias, onde espera merecer a continuidade de suas ordens
e a confia.nça, que sempre lhe dispensaram.

Florianópolis, de Maio de 1942.
AGENOR VERÍSSIMO PEREIRA

5 v.-2

r o IOrnor o

Conl.r·,bue po elirninon-• I dado, h s
\ o"e u spin o I

pe e e e
.

rnoncnos te irnto-do o pe <O"il.ondo -

O R\J5 ...

suo 5/>.'O/>.Usedo. líquidO.sól',dO ou
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Cofres encouraçados. Portas fortes
Caixas, Arquivos, Armários de aço, da

fábrica «Nascimento» S. Paulo
Representante para Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGEA
Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350

Associação Catarinense de Farmacêuticos
Assembléia Geral Ordinária

De ordem do Snr. Presidente, ficam os snrs. asso

ciados convoccdcs para Assembléia Geral Ordinária, no
dia 25 do corrente, em Ln convocação às 19 horas, em

2.� às 19,30 horas, e finalmente em 3.R às 20 horas, quan
do, com qualquer número de sócios, será eleita a nova

Diretoria para o exercício "1942/943.
Secretaria em Florianópolis, 19 de Maio de 1942.
LUIZ OSVALDO D'ACAMPORA, 1.0 Secretário.

abe O leitor que é istO?
As tres figuras ao Iodo representam:

ao alto. um microscopio . ao centro, a ca

beça de um verma da Opilação grudo do
no intestino de um opikrdo: e, em baixo. a
bocca do mesmo verme mostrando os den
tes. por meio dos queres se agarra á mucosa

do intestino.
,

. Graças ao grande augrnento que o mi-
croscopio permitta. pôde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicar o
doente: a boccc. sendo uma espede de
ventosa, chupa um pedacinho de mucosa

que enche a sua cavidade e nesse peda-
.,;>,ó';j cinho se enterram os dentes minusculos que

.

! o ultima figura mostra.

,'li Assim, fica o verme solidamente instol-
lado, sugando, dia e noite, pequenas quan
tidades de sangue, através o insignificante
orifício aberto pelos dentes, ao mesmo tem
po que lança no sangue um veneno proprio.

Esse é a obra de um verme só. Imagine
se: agora, o mal que fazem os milhares de
vermes que uma mesma pessoa póde trczer
no intestino e ler-se-á ideia da gravidade
desta doença que tanto ataca a população
do Brasil.

� Felizmente a Opilac;:ão é combatida
com elhcacia pela Neo-Necatorma. Uma

. só dose de Neo-Necatorina basta, as mais
das vezes, para matar todos os vermes da
Opílccõo, limpando completamente o in-

.êãi�nw
Notícia de última hora

Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó
polls à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Clube Civil Catarluense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo soro Franklin Ganzo

Diretor-Proprietário: Otomar Bõhm. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

Matricula: 15$000. -- Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas

PARA UMA CONSTRUÇÃO A ·EMPRESA PRAZO ANOS JUROS AO
DE fORNECE ANO

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

.

I
Para melhores esclarecimentos, com o respectivo

noturnas. agente autorizado nesta Capital, à rua Visconde de Ouro
V. 3 Preto n.O 7, das 16 às 18 horas. 7 V. aít.-6

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

6 DE MAIO
Foi entregue as prestamístas Norma Menezes Reis e

Nodyr Reis residente em Rio do Sul,
possuidora da caderneta n. 10 824 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

4 DE" UNHO
Màis um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no �ia 4 de Junho (êa.Ielra),
com prêmios no valor de

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

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

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

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$00
-

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

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

com a nossa "tabela price":·

.-......"""" ...·-o,,,"·.... m·...
-

..........."-'""-=-...............'. - ......'-'-.....................--................---.......- ..............-�---------------------------------

GUERRA AO FASCISMO
BELIO REGIS

Longe está o tempo em que o ditador ale
mão possuía o maior exército do mundo como
distante está aqueloutro em que todos, �pós o
desastre de Dunquerque, pensaram ter che
gado o fim da Inglaterra.

O mundo não se esqueceu das emprêsas
de traições feitas pelas potências totalitárias,
do bombardeio de Varsóvia, do assassinato de
20.000 holandeses indefesos em Roterdão da
destruição de. Belgrado e dos pelotões de �xe
cução nos países ocupados.

Essas maldades nos dão a convicção de
que é já o fim.

A resistência épica de Malta, a superiori
dade, cada vez mais esmagadora, da R. A. F.,
a destruição de Lübeck e de Rostock a toma-

,
'

da de Madagascar, garantindo, destarte a co-
municação com a índia e o Oriente PrÓximo
a inexpugnabílídade de Gibraltar têm assegu�rado os primeiros e seguros passos para a vi-'
tória aliada.

Tudo is�o nos dá a segurança de que a
borrasca esta passando e a aurora da liber
dade vem surgindo para, com a derrota tota
litária, dar paz ao mundo, assegurando-lhedias mais felizes. .

Na hora presente, em que o mundo intei
ro é uma fogueira de ódio, o nosso dever é re
sistir à fúria despertada pelos aventureiros
dos imperialismos nacionalistas, estreitando,
num grande amplexo significativo de franque
za, desinterêsse e intrepidez, as nossas mãos
às de todos os homens que amam a majestade
da justiça e a democracia, para, num gesto
unânime de solidariedade, reconquistar-se um
raio de luz para cada conciência, derrotando
e ajudando a varrer da face da terra a praga
raacísta. f

NA encruzilhada díante da �Uâl é,st;a_CQ,� ô �ê�
nero humano uma doutrina l'éwmdICâ, em

pleno século XX, o direito de fazer renaseer o

despotismo medieval. E' o fascismo.
Em nome do Estado nacional-imperialis

ta do fanatismo e da intolerância, arrogou
se' o direito de torturar, massacrar e extermi- 100.000 manuscritos árabes, Ximenes, no sé
nar, tudo ameaçando sorve�: .0 ouro, as con- culo XVI, assumido idêntica atitude em rela
ciências e a liberdade do próximo. ção a outros 8.000, Torquemada, na Espanha,

Na Itália o "Duce" manda assassinar co- destruido as Bíblias escritas em hebraico, os
vardemente Matteoti, Don Minzone e Amen- nazistas, ardendo de zêlo racial, queimam,
doía. nas praças públicas, ao som de hinos nacío

Na Alemanha, o "Fuehrer" sacrifica Van nalistas e de oratórias patrióticas, os livros de
Der Lubbe, quando do inSê!ldio d9 Reic?stag. pensadores, de filósofos, de pacifistas e de cíen-

Nessas nacões essas vítimas sao, hoje, no- tistas.
vos símbolos da liberdade, de individualistas Os ditadores são escravocratas. E, porque
que passaram por sôbre a leviandade dos ho- assim são, acham que a escravidão é um di-
mens. reito de conquista guerreira.

São, certamente, os modernos Giordanos Encarnando, ao mesmo tempo, o espírito
Brunos, J. Huss e Savonarolas, luzeiros de uma político, aventureiro e cruel, representando a

época sanguinária de degenerados. . farsa de césares caricatos, embrutecem as ge
Nos tempos inquisitoriais, Kepler, Gallleu, rações novas, num delírio de fôrça e de impe

Copérnico, Descartes e Newton foram perse- rialismo.
guídos. Nesse desígnio, negam as verdades filosó-

Nos atuais, é Einstein, o maior cíentis- ficas e científicas, sociológicas e étnicas mas

ta vivo, que tem a cabeça posta a prêmio, essa afirmam a defesa da brutalidade, criam' a es

mesma cabeça que revoluciou �ompletament.e I cola do crime, alimentam as perversidades sá
as ciências matemáticas e abnu novos cami- dicas, cultivam o êrro e a ignorância.
nhos às concepções da mecânica celeste. Como A sua oratória de arlequinadas, a fazer,
êle, Freud, Heinrich Mann e Thomas Mann, na tribuna, esgares de saltimbancos para
Stefan Zweig e Ludwig. agradar à multidão, tem verdadeiras tiradas

Fascismo é ódio ao cristianismo, ao [u- de "clown".
daismo e à ciência, mas é o endeusamento do Porque contraditórios, só agora podemos
racismo do neo-paganismo, do imperialismo compreender aquela frase irônica de Ludwig,
prussia�o, de fôrça organizada à procura da em rela9ão a Mussol�ni, qua,�do disse ser êle

hegemonia universal. "o continuador de �l�tzsche .. _

Assim c�mo em 1270 foram, "por nocivos A sua era e a glória das traições e do san-

ao intelecto" queimados os livros de Arístó- gue, é o Estado onde governa a polícia, a es

les, tendo Cis�eros, na Espanha, pôsto ao fogo Jliona�em e a delação, é a perpet\la�ã.o ga "re·

voluçâo permanente", por meio das paradas,
dos emblemas, dos uniformes vistosos, dos
aparatos teatrais e das músicas de guerra.

.

Nas ditaduras, os salários baixam cada
vez mais e o custo de vida sobe.

Os homens de pensamento, em hipótese
alguma, podem ser fascistas.

Os cavaleiros andantes da vida eterna,
que isso são êles, não devem, por isso mesmo,
assumir compromissos gregários nem se de
ter em grupos, não podem calar-se mais ante
as ditaduras.

No meio da covardia e do cinismo de to
dos os momentos, pratiquemos o crime de ter
coragem.

A derrota do fascismo é imperativo do
nosso século. Já passou a época das ínquíetu
des e das incertezas, dos reveses e das decep
ções, que foi a das invasões implacaveis e não
provocadas.

Hoje, que o Mediterrâneo está livre das
naves italianas, a longa rota do cabo da Bôa
Esperança permanece aberta, as fôrças do
Egito e do Sudão fortalecidas, conquistado o

império italiano, destruido o exército de Mus
solini, na África, libertada a Abissínia, prote
gidos o Iraque, a Palestina, a Síria e a Pérsia,
vitoriosos os exércitos soviéticos, podemos di
zer com orgulho que "tudo parece indicar a

der!ocada geral, erguendo-se, ameaçadora, a
Gra-Bretanha, para a destruição de Hitler e
de seus asseelas".

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

para senhoras, homens e criancas Casaquinhos de criancas. Novidades

Grande stock-Mínimos pre�os pelos menores pre�os da pra�a

Agasalhos de inverno Gabardines-Sobretudos

RECEBEU
IIA MODELAR"

.ml�"""""""""""""""""'"

=

IAchilles Paulo Gallotti e
Beatriz Bulcão Viana

Gallotti
têm o prazer de parti-
cipar aos seus amigos o

noivado de sua filha
VERA com o sr. dr.

II
HILDEBRANDO MON-
TEIRO MARINHO.
Rio, abril de 1942

5vs-2

Prol. 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-13

Dr. ALDO ÂVILA IDA 'LUZ

I
ADVOGADO

Rua Vidal Ramos, n-. 30

Dr. (Ierno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
t o andar (Altos do Calé
Bub!). - Fone 1.1168.

Eleganle Novidade 1
O «Salão OXfORD)

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

•

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos tomeeer para qualquer industria ou fiDaUdade.
em.côndições vantajosas.

Consulte: CABU & Cia. -- Rua Rlacbuelo. U •• A
RIO DE JANEIRO

Vende-se ou aluga-se Precisa-se de um empre

A casa sita à rua Frei Ca- Alnga-se nma sala I
gado que ten�� conhecim��-

o 70 Trat B tos para nuxíltor de escrito-
neca n. ;. ar no an- --: . rio de representações comer-
eo de Orêdí to Popular e

I
grande e confortavel para casal, ..

I f
- •

A
' 1 d St C' PENSA-O ç à

cmrs. n ormaçoes na geren-grlco a e a. atarmo. na SUl A, ma. d ESTADO 15Rua Trajano, 16. V-21 Esteves Junior, 135. V-9
CIO o . vs-Z;

- ...

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

Notícia de última hora Sem Asma
hóDoisAnosHá dois anos que o sr, J. Richards, de
Hamilton, Canadá, estava de cama, sofren
do de um lorte ataque de asma. Havia
perdido 15 quilos de pêso, sofria de ataquesasmáticos que o impediam de dormir, e
quasi havia perdido a esperança de cOIHi
nuar vivendo. A primeira noite em que usou
Mendaco êste acabou com os acessos as
máticos. Há dois anos não voltou a sofrer
de asma. Me n d a c o tem tido tanto êxito
que se oferece com garantia de dar aos

pacientes respiração fácil e livre em 24 ho
ras e de a c a bar com a asma completa
mente em 8 dias, ou se devolverá o dinhei
ro, mediante a restituição do pacote vazio.

Menda eo A:a:.:::.m

Empregado de
escritório

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Machado & (ia.

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 para visitar-nos sem com

promisso. Não com pre, pois, o seu calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A METROPOLE», de Sabota &

Silva, à rua João Pinto, 4. 26 v.·3

10FIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
V:-18

Agências e

Representações
(.lxI po.t.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.s.nt.. no. princip.h

muncípio. -do E.lado.
17P.

Rua TraJano n.o 16 - SMe próprIa
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certtttcado

n. 1 em 20 de Setembro de J938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento. f
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a v ends

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 díspostção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 0%
CIC Prazo Fixo 7�o

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartíções Federais. Estaduais e Municipais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i S80AS i• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são : AVISO AO POVO CATARIHENSE I; encontradas nos balcões da ; Linh. direta Porto Alegre-Florilnópolis
• •

; Casa SANT.Il BOSA ; salda�:!P;���n�:�!e�s �rç!�"!ãS�badOS• • Sardas de Porto Alegre para Florianopolis
• DI!'

I!

t b ld d
• às quartas e sábados

• tanamen e rece emos novr a es e Saidas de Araranguá às quartas,
• • sáoados e domingos

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 : I A.,8D18 em PlorlaDoDolla: MARIO MOURA
• • .PRAÇA lfl UE NOVEMBRO

_____--
e•••••••••••••••••••••••• � � �_<_,

�o ESTADOIIP
DUlUO' VBSPBBTlIO

Redação e OficlD.as 1 Rua
João Pinto L 11

Tel. 1912 - ex. pcMtallP

ASSINATURAS

l{a Capltah
AD•••••••••••• __
Semestre •• •••• I5$0OI
TrIm.u. •••••• l5$OOO
Ifêl •••••••••••• I$0OI

No IDterlorl
AUmo , .••.••••••• I5$0OI
Semestre ••••••• lO$0OI
TrtmNtre ..•••• 10I$0OI

Anúncios med1ant.e comrato

Os originais, mesmo MO pu.
blicado&, não sedo devolvidos

A direção não ae responsabl·

lUza
pelos conceito. emitidos

-ij,l
008 artigoe uaiDadoe

l'

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

Esteves Junior, 48.

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

Almirante Lamêgo, 144.
Svs-5

Irmandade do Divino Espirito
Santo e Asilo de Orfãs
«$. Vicente de Paulo»

EDITAL

r

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

18,30 horas;
Domingo de Pentecostes,

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

Revmo. Snr. Arcebispo Metro
politano, que pregará ao

Evangelho.
Segunda e terça-feira: Mls

sa, rezada às 8 horas, e Iadaí
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.-8

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços.
sem competidores.

Móveis perfeitos e mo·
dernos de imbúia com
pensada. de canela.

de pinho, etc.

Rua João Pinto, 34

30v· 10

Farmácia N. Senhora
Aparecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a preferên
cia e comunica que fecbou
a Iarmàcía, deixando encaro

regado de receber s/conta6
o sr. Josué di Bernardi, na

Farmácia Esperança, no Edi
ficio do Mercado.
245 30v.-17

NÃO SEI COMO posso
TRABALHAR, SENTINDO
ME TÃO MAL! DEVE SER
MfU FIGADOl i-:

o cansaço, indisposição, moI estar, que tanto
perturbam aos que trabalham, são muitas ve

zes, resultado do mau funcionamento do Fí·
gado. Em casos tais ha um remédio cuia efici
ência é mundialmente conhecida: as Pilulas
de Vida do Dr. Ross, que descongestionam

o Fígado e garantem o bom hmcic
namento de todo o oporêlho digestivo.,

SI E ESTE SEU
CASO, POR QUE NÃO
EXPERIMENTA AS
PILULAS DE VIDA?

PILULAS O ROSSDE VIDA DO R.

I

•

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

DIli

:1
•
•
•
•
•
•
•
J
•
•
•
•
e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elegância!

DI�

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Snr-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
· "

'

.
.e••••••••••••••••••:••••••••••••••••

Snr. ALCIDES MODESTO SOUZA, sócio da firma Alcides Modesto &
Cia. - Remanso

Snr. RODOLPHO VALDETARO - Vila Velha
Snr. D. SABOIA, Rua Altandega, 80·4° andar
Snr. SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, Av. Copacabana, 1391
Snr. SEBASTIÃO PACHECO, corretor da Cia. de Seguros Metrópole,
•

Rua 13 de Maio, 905 _:_ Coritiba
Snr. DEMETRIO MALOSSI, industrial, fábrica de Calçados- Brusque
3 - Snr. DR. SEBASTIÃO CAMPISTA CESAR, advogado-Carmo

do Rio Claro Minas Gerais
4-Snr. DR. PAULO MACHADO DE CARVALHO, advogado, Diretor-

Presidente da Rádio Record S. PAULO

Baía
Espírito Santo
Cap. Federal
Cap. Federal

Paraná
S. Catarina

Amortizados com 10 contos:
84 títulos no valor de 840 contos

Amortizado com 5 contos (Premio Unico)
Chafti Sabbak, sócio da firma Sabbak & Ciso - S. Luiz MaranhAo

Até Março p/passado. [à foram amortizados 98.550 contos de réis.
Solicitai a relação completa dos titulos amortizados, na Séde Social ou ao

Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, liua Felippe Schmidt
(Edifício Amélia Neto) da

Sul América Capitalização
o próximo sorteio de arnortiz sção será, realizado em 30 de Maio

de 1942, às 14 horas

1--Este título faz parte da Roda ABA a ABZ e foi emitido em 12/35; este

já teve mais dois títulos de 100 contos amortizados, em 2/38 e 7/39.
2-Esta portadora já teve outro título amortizado em 9/41.
3-Este portador já teve outro título amortizado em 9/41.
4-Este título faz parte da Roda ZPA a ZPZ e foi emitido em 4/40.

portador

Perfeicão I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Muitas surpresas para o Japão e para a Alemanha
(WASHINGTON, 23 (A. P.) _ .... FALANDO PELO HRADIO'� PAR/!\ TODO o PAíS, o GENERAL 000-
LITTLE, QUE COMA�jDOU o "RAIDH AÉREO CONTRA Tó(;)UIOt PROMETEU uMUITAS SUR
PRESAS AINDA PARA O JAPÃO E PARA A ALEMANHA". "O NOSSO SUCESSO .' ... DIS-

SE O GENERAL -- FOI SUPERIOR ÀS NOSSAS MAIS FUNDADAS ESPERANÇAS".
,

!'llparque de Diversões Vida EsportivaNotícias «Salim» QUilS(' esgotada a lotação tIo

1 Pacaembúl
____.,;; . São Paulo, 22 - O São Paulo,

realizou o apronto final para o

Passageiro do «clipper» da
Pan American Airways, proce
dente de 'Buenos Aires e em

trânsito para La Guayra, na

Venezuela, passou no dia 21 pe
lo Rio o jovem George Clemen
ceau, de apenas nove anos de
idade, bisneto do saudoso esta
dista francês' do mesmo nome.

O pequeno descendente do
«Tigre», pouco se demorou no

Aeroporto Santos Dumont, onde
apenas trocou de avião, mas

assim mesmo teve oportunidade
de falar aos jornalistas presen
tes, dizendo-lhes que se ia en

contrar, em Caracas, com sua

mãe, que alí '0 está aguardando.
Também declarou que espera Ipoder regressar à França, logo
após a libertação dé seu país,
do jugo estrangeiro.
George Clemenceau Viaja em

companhia do casal Edgar Gross
e de outro jovem, Alain Carn
pignon. A sra. Simonne Gross
é neta da grande trágica fran
cesa Sarah Bernhardt.

*

jano,
O presidente da República assí

• nou o decreto-lei que se segue:
"Art. 1° - Enquanto perdurar a

atual situação internacional, só po
derão servir como operadores-rá
dio das estações dos navios mer

cantes brasileiros, profissionais
cujos nomes tenham sido prévia
mente aprovados pelas autoridades
navais, que poderão determinar a

substituição e o desembarque de
qualquer, operador já em serviço.
Art. 2° - Será negado "Passe"

de saída aos navios mercantes na

cionais cujas estações de rádio não
estejam a cargo de operadores iul-

II
"Ifl
i I

II

grande jogo. Foi um acontecimen
to, na Paulicéia. Desde as 14 horas
grande massa popular movimen
tou-se, em direção ao Pacaernbú,
tomando de assalto ônibus e hon
des e emprestando às ruas VIZI

nhas do estádio um aspecto festivo
e movimcntadissirno. Todos que
riam ver Valdemar ao lado de Leô
nídas, que se exercitaram ombro a

ombro.
Como sempre acontece, os cam

bistas acordaram a tempo, e quase
monopolizaram as cadeiras espe
CIaIS, vendendo-as a 50$, 60S e,
até, 1008000. Os dirigentes da Fe
deração Paulista não podiam evitar
a "corrida" dos cambistas, que
compraram os "tickets" ao preço
marcado, para revendê-los, acres

cidos três, quatro e cinco vezes do
SE'U valor.
Desta fórma, em 45 minutos, se

esgotaram as localidades numera

das do estádio, sendo que o restan
te da lotação está sendo arrebata
do pelo públíso.

,Jogos antecipados
Rio, 23 - EI)1 face do comum

acordo verificado entre o Bangú c

o Flamengo, foram antecipados pa
ra hoje, à noite e no mesmo cam

po marcado na tabela oficial, os

jogos da 4a ela Divisão de Profis
fissionais "Bangú x Flamengo.",
que se dever-iam efetuar amanhã.

Ecos da récita de
Norina Greco

Será hoje entregue à Cruz
Vermelha Brasileira de Florianó
polis, em chéque, pelo Instituto
Brasil-Estados Unidos, urna par
te da renda da récita-de-canto
efetuada, no dia 20, nesta capi
tal, pelo festejado soprano No
rina Greco. da "Opera Metro
politana" de Nova Iorque.

*

Estamos informados de que,
ao voltar da Argentina e para
atender a inúmeros pedidos dos
apreciadores do "bel canto",
entre nós, a cintilante" estrela"
novamente aqui se fará ouvir,
dessa vez, no Lira Tênis Clube.

O ADVOGAfjO ACÁCIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s na 23.
(das 9 às 12 e das 2 às S)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal 110-Fone: 1277

ranlc a direção do alvi-negro.
Pimenta quer deixar Sendo uma inverdade, como tu-

,o Botaíogo do faz crêr, tais insinuações cria-
Rio. 23 - O resultado do jogo ram situação de embaraço para Pi

Boiafogo x Fluminense suscitou co- menta, elentro do Botafogo, o que
mentár ios os mais desencontrados, deu em consequência o desgosto de
na maioria dos quais se criticava

I
técnico e o seu propósito de deixar

a intromissão da direção de espor- a direção técnica elo "Glorioso".
tes na preparação técnica elo qua- E a não ser que o ambiente mu

dro, dando-se mesmo a enteder que ele de figura, teremos em breve o

o sr. Luiz Menezes errara, premo- Botafogo sem técnico.
vendo concentração na Gávea Pe- Sabemos, entretanto, que Pimcn-
quena. ta continuará a orientar o quadro
Estes comentários insinuavam até que a eliretoria lhe ",conceda a

até que Pimenta se sentira desau- rescisão amigável elo contrato.
torado e desejoso de protestar p e- Va(l.

ção elo navio, que também servir-á
de penhor. Viuva Dr. Alcino Caldeira, filhos, netos,
Art. 4° - Os operadores ele rá- irmã, genros, sobrinhos e cunhados, pro-

dia que procederem em clesacor- fundamente abalados com o falecimento
(lo com as instruções recebidas das do inesquecível esposo, pae, avô, irmão,
autoridacles llavais ficam sujeitos sogro, tio e cunhac;lo, Dr. ALCINO CALDEIRA, agra
às sanções do regulamento para as decem, sensibilizados, as provas de carinho e conforto
Capitanias ele Portos e também a dos parentes e amigos e os convidam para a missa de
processo perante o Tribunal de

17.0 dia, que será celebrada, na Catedral Metropolitana,
Segurança Nacional, quando a gra- no dia 25 do corrente, 2.a-feira, às 7.30 horas, no altar
vidade da falta isso aconselhar, de Maria.

fados aceitáveis pelas Autoridade:
Navais.
Art. 3° - As Contravenções às

disposições dêste decreto-lei sujei
tam o capitão ou armador faltoso
ou a ambos à multa de réis .

1: 0008000 a 5: 0008000 e a rletcn- Dr. Alcino Caldeira

Cartazes do dia.
�t.oDI:XXXIOooocoooo ,��............... "" .. tJOUlJUQtIIXmCOOOCCJrOOCJIXx)<DC"IOOlJOCDO�llICJIJO;JQO{Jaooacaaouo�OUOODCX::JaOllOlUtm.,(IIQIOIOOQDt.r::w:clOCXXJ_�1
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
FONE 1602 - - FONE 1587 - -- FONE 1587 -

A's 4,30 e 7 horas

Programa duplo
A's 7,30 horas A's 7,30 horas

Romeu
r ·Pequeno acidente

Com Hugh Herbert

a cavalo Programa duplo
Benny r-Código das

Poderá encontro-Ias em "Meu Livro
de Receitas", o quol., alem de atra

ente e finamente ilustrada, contem

uma variedade de receitas de toda

especie de pratos deliciosos com

MAIZENA DURYEA
À MAIZENA

Comece, hoje mesmo,
a usar Cutex. Suas
mãos serão semprealvo
de admiração geral!
Veja êstes novos tom:

BLACK RED
SUGAR PLUM
GINGERBREAD
SHEER NATURAL
HIjINKS
GADABOUT
RUB!

2' . Herdeiro de pêso
Com Virgínia Weidler

Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços 1$500 e 1$000
Livre de Censura

Com Jack,

Complemento Nacional (D.F.B.)

OrgUlho Abatido
Desenho Colorido

Preço único: 1$500
Livre de Censura

_ .. ..,,__

ruas
com os 6 Bambas

2' • Nas malhas da broadcast
Com Kent Iaylor

Complemento Nacional (D.F.B.)
I Preços l$SOO e 1$100
I Imp. até 14 anos

& CIA.-JOINVILLE

TORNAA ROUPA

�---,-

-t I
(omunüdlilde da

V0
11

S'
· 1 r. Campanha do Fóle

,

'

loa oelâ! 1'1510
foi o número dos aviões

abatidos pela RAF durante
o mês de Abril p.p.

Fazem anos hoje:
sra. viuva Isabel Silva;
srita, Nilsa da Luz Mohr;
menina Maria Lina Iconomos;
menino Frederico Manoel da ISilva Neto, aluno do Ginásio

Catarinense.

Viajantes:
Acompanhado de sua exma.

esposa, regressou de S. Paulo o

I CASA MISCELANEA, distribui
sr. dr. Tomaz Woods. dora dos Rádios R. C. A. Victor,

- Do Rio de Janeiro, onde Vávulas e Discos. - Rua Traja-
esteve por vários dias, regressou 1')no, �.

o sr. dr. Alvaro M. da Silveira,
presidente do Depart. Adm. do
Estado.

ESMALTE
PARA UNHAS CUTrEX

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Continua a obter um êxito
eminentemente popular o conhe
cido artista" Salim", que tem
o seu "Parque de Diversões"
presentemente instalado no Es
treito.
A assistência tem sido semprePor decreto de abril último grande e continua a rir das

d� sr. pres�dente da Rep�blica. piJhéria�s daquele artista, bas
f01 pro:novido o nosso estimado tante conhecido na localidade.conterraneo Ildefonso Telember�, onde há trabalhado em diferen
funcionário da

F Su.b-I,nsp�tona 'tes temporadas.do Porto de lorianópolis, ao Na S.a-feira organizou êle uma
cargo da classe quarta da rnes- "Hor d C 1 o".

d M"" d
a o a our , em que

�da car:eira, S ,od imstêr io a meninas e meninos tomaram
ucaçao e au e.

parte, cantando e recitando, e
O promovido, que é antigo ser-

em que reinou muita alegria.vidor da Nação. pela sua con-
_ O artista" Salim", em re

duta exemplar e sua dedicação conhecimento pela simpatia com
ao serviço é bastante merecedor que o povo do Estreito o dis-
da promoção de* que foi alvo. tingue, vai. em breve, represen-

Foi removido a pedido Aucino tar um drama no palco do "Can·
Sebastião Wolff, ocupante do tista F. C.", em benefício do

cargo de escrivão da 1.a Cole- campo de esportes daquele Clube.

toria das Rendas Federais em Cabelos brancos 1 LOÇÃO
Campos Novos, para idêntico nARAVILHOSA !
cargo em IndaiaI.

*
Conforme noticiámos ante-

ontem, fôra descoberta uma es

cola italiana clandestina no dis
trito de S.Luiz, municipio do
Caçador, mantida, contra a Te
gislação vigente. por 4 padres
rascistas: Antônio Lazari, José
Betti, Novarino Brusco e Albino
Daná.
No mesmo dia, à tarde, o Diá

rio Oficial do Estado publicou
vigoroso editorial, verberando f

subterrânea. obra desnacionaliza
dora dêsses <sacerdotes» italia
nos. Ontem, o mesmo diário
inseriu a portaria firmada pelo
sr. dr. Ivo d'Aquino, secretáric:
do Interior e Justica,.e pela
qual é aplicada a cada um da
queles reverendo a multa de
500$000.

*
Estará amanhã de plantão a

"Farmácia da Fé", à rua Tra-

o Sabão

De 'WETZEL Marca registrada
BRANQUISSIMA

Grande T6nico

Caspa �
LHOSA!

LOÇÃO l\IARAVI·

MULHER E MODERNA!

Nos dias de' hoje, a mulher ocupa
lugar proeminente em todos os

meios - tanto no lar corno nos

neg6cios .. , Mas onde quer que
este ja, será essencialmen te fe
minina. Suas mãos devem desta
car-se sempre formosas. Não há
melhor maneira de o conseguir do
que usando o Esmalte Cutex - pa
ra uma manicura perfeita. Usando
Esmalte Cutex, a Sra. verá que:
• É mais fácil de aplicar
• Dura mais
• É encontrado em todos os úl
times tons da Moda.

• É mais econômico
• Não desbota

Há tonalidades Cutex para todos os

gostos e ocasiões. Veja-os e use os

que mais se adaptem ao seu gosto,
realçando a sua sedução pessoal.
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