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México,24. (R.)-O,chele do estado maior do exército
fez·saber ao govêrno que o exército mexicano está

- pronto para entrar em ação--
Ecos e Notícias I

, o S. L P., do Ministério do Tra
balho, deferiu os seguintes pedidos
de registo de jornalistas: de Paulo
da Costa Palmeira, Horácio de Oli
veira Soares e Armando Djalrna
Carneiro de Albuquerque.

Conforme foi noticiado, a co

missão constituida para elaborar
os projetos dos programas do
curso ginasial já encerrou seus

trabalhos e fez entrega dos pro]e.
tos ao Ministro da Educação, que
empreendeu desde logo estudo me

ticuloso dos mesmos afim de coor

denar os programas e assim asse

gurar um desenvolvimento harmô
nico das diversas disciplinas, se

gundo as diretrizes estabelecidas
no decreto-lei n. 4.244, de abril
do corrente ano. Tem havido ne

cessidade de várias modificações
nesse trabalho afim de imprimir
a todos os projetos unidade de con

cepção e de apresentação. Dentro
de alguns dias deverá estar con

cluida essa revisão. Publicar-se -:10
desde logo os programas e em

seguida as respectivas instruções
metodológicas.

O Presidente da República de
cretou tornando a palavra "Conha
que" prvativa das distilações de
vinho de frutas.

o capitão Barbosa Pinto, coman
dante da Companhia Independen
te de Carros de Combate Leves,
a convite do Departamento Cultu
ral do Clube Militar da Reserva do
Exército, realizará no próximo dia
28, às 17,30 horas, uma conferên
cia sôbre a "Infantaria america
na", no Auditório do Departamen
to de Educação do Serviço de Ho
lerith, à avenida Graça Aranha, ·;10

Rio de Janeiro.
Na mesma ocasião será exibido

um filme sôbre "O paraquedismo
nos EE. UU.", o qual será comen

tado pelo major Joaquim Soares
de Assunção, do Estado Maior da
la Região Militar.

I
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Londres, 25 -- Está anunciada
a cbegada à fronteira espanhola de
1.300 voluntários da "Divisão
Azul", que sacrificou milhares de
vidas espanholas, liquidando-se
em surdina e devolvendo à Espa
nha milhares de feridos, inválidos
e doentes, em grupos sucessivos.

O restante dessa divisão será em

pregado para pregar a cruzada hi
tlerista contra o bolchévismo, a

qual pretendeu arrastar a [uvcn
tUde, não só peninsular, cerno,

também, latino-americana para
lançá-la na guerra de conquista hi
t1erista.

A Iiquídação da "Divisão AZlIl"
representa, também, a liquidação
da politica nazista, obstinada em

afirmar que a Alemanha simboliza
a defesa da civiliza�ão cristã con

tra o perigo comunista. Arvorando
essa falsa bandeira, Hitler atirou
�e no 11110 anterior I�bre a Rú,Oill,

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

.A União» reduziu o
número de páginas
João Pessôa, 25 (Especial)

- A crise de papel já se faz
sentir nesta capital, sendo imo
presvisível até que ponto che
gará. Tendo em vista as difi
culdades sempre crescentes de
abastecimento dessa matéria
prima, "A União", órgão ofi
cial e noticioso do Estado,
passou a circular com sensível
redução no seu serviço infor
mativo.

ANO XXVIII I N. 8545Florianópolis Segunda-feira, 25 je Maio de 1942
Caspa � LOÇÃO MARAVI·

LHOSA!

ad!�t�!I!!�r_ �!���t��!rC�'I!ô�a �!��.�ee�1A esquad ra alemã
ltIinistél'io da Guerra, quando o embaixador do Brasil, sr, Mu-
niz de Arag'ão, apresentou a "sir" James Grieg, secretário da Londres, 25 (R.) - Com a de treinamento, estando agora
Guerra, o primeiro adido militar brasileiro designado para chegada do cruzador pesado em Wilhelmshaven, .enquanto
Londres - o coronel Azambuja Brilhante, que se apresentou. alemão "Prinz Eugen" a Kiel, no Báltico se encontra o

com o uniforme azul de artilharia, com as ínslgnlas do esta- d�pois d� �o�reviver ao ataque "Gneisenau", ,que se acredita
do-maior brasileiro. aereo britânico, ao largo da em reparos, alem do novo bar-

"Sir" James Grieg' recebeu o coronel Azambuja da ma- costa norueguesa, é possível, co "Graf Zepelin", que se julga
neira mais cordial, palestrando com êle e com o embaixador agora, fornecer alguma indica- construido. O "Seidlitz" está

pelo espaço de meia hora. O secretário da Guerra fez várias ção sôbre a atual posição das sendo terminado em Bremen.

perguntas a. respeito das condições do Brasil, principalmente princ!pais unidades da frota
sôbre as simpatias das minorias de orfgem do "eixo". alem�.

Sabe-se que as conversações também aludiram à Rússia ASSIm, os couraçados "Von
sõbre cuja situação "sir" James expressou-se em termos oH- Tirpitz", "Hipper" e "Lützow"

mistas. estão em Trondhein, enquanto
O coronel Brilhante se entrevistará a seguir com o ehe- o"Scharnhorst" e, possivelmen

fe do estado-maior, general "sir" Alam Brook, cu�prindo, de- te, o "NÜremK?elrg" d estão deJ?pois todo o programa de visitas profissionais necessárias à reparos em ie on e, sem u

sua �issão. vida, o "Prinz Eugen" está
Adicionalmente o coronel Brilhante em companhia do sendo agora examinado. Um

embaixador, fará Ul�a visita às fábricas de materiais de guer- navio da classe .do "Schleisi�n"
ra e aos centros militares, no mês próximo. estava sendo VIsado para fms

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

Firmas do Interior do Estado

Vão adestrar·se
na Inglaterra

Angora, 25 (R.) - Vinte e
dois cadetes do ar deixaram
esta capital a caminho da In
glaterra, onde farão um curso
de treinamento. Com êsses ca

detes, o número de oficiais tur
cos que receberão instrução
aérea na Inglaterra se eleva a
mais de cem.

•
Londres, 25 (A. P.) O

"Vrij Nederland", jornal dos
holandeses livres, informa que
os holandeses descobriram no
va maneira de irritar os ale
mães - desenhando, silencio
samente, no ar, um sinal de
interrogação com os dedos.
quando os encontrarem na
rua.

Os alemães sabem que êsse
sinal significa: - "Porque não
estás sendo baleado na Rússia,
de maneira que pudessemos
libertar-nos de ti?".

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

I ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus clientes
que reiniciou sua clíníca.
Rua Vitor . Meir�les, 24.

Fone 1447
DE> manhã: 10 às 12
À tarde: 3 às 6

Completa surpresa
Moscou, 25 (A. P.) - Todos

os prisioneiros alemães - diz
a rádio difusora desta capital
- são unânimes em afirmar
que a. ofensiva do marechal
Timoshenko, na frente de Car
cave, constituiu completa sur
presa para as forças do Reich.

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
-- Rua Trajano, 12.

Muzeu nazista
Rio Grande, 22 (A. N.)

. Foi instalado, há dias, na dele
gacia policial da cidade do Rio
Grande, um museu nazista, no
qual estão reunidos uniformes
emblemas, bandeiras, livros,
jornais e outros objetos.

Incêndio num carro postal
Rio, 25 ("Estado") - O Ga

binete da Diretoria geral dos
Correios e Telégrafos forneceu
o seguinte comunicado: "O car
ro p_ostal do M. 3, que partiu
de Sao Paulo com destino ao
sul do país, incendiou-se à al
tura da Estação de Alfredo Nu
nes, no ramal de Itararé. Per
deu-se toda a correspondên
cia" .

Execu�ões na Alemanha
Estocolmo,25 (H. T. M.)

"Oito pessoas foram executa
das, no dia 21, na Alemanha"
c- anuncia de Berlim o corres

pondente do "Svenska Dage
bladet" .

Cabelos brancos �
:M"J..BA-VILH()§�� 1

LOÇÁQ

presteza serviços de
registro de firmas, de
petições, etc.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 -� Fone 1467

Atendemos com

regularizações,
livro s,

Os olemâes debilitados
Moscou, 25 (D. P.) - Informações militares dizem que a

Rússia entrou no décimo-segundo mês de guerra com .seu exér
cito em plena eficiência, enquanto que o exército alemão está
consideravelmente debilitado em virtude dos violentos golpes
que lhe foram assestados pelas fôrças russas. -

Cabelos brancos 1 LOÇÃO Acrescentam que os melhores generais alemães' foram" depu-
MARAVILHOSA I rados " por Hitler ou pereceram em batalha, onde também caí

ram cêrca de 1.000.000 de homens das tropas escolhidas ale-

I mãs. Calcula-se que as baixas totais dos alemães, nos primei-

Dr. Newton d'Avila; ros 5 meses de guerra, atingiram 600.000 homens.

da reg�esso do �io de I Superioridade numérica e de armas russas
Janeiro re.a�rlu o Estocolmo, 25 (R.) - O jornal sueco "Goeteborgs Pos-

consultorlo. ten" acentua a sig'nificativa mudança que se nota na propa-
Rua Vitor Meireles n", 28 ganda alemã, a qual se esforça agora por acentuar a superíorí-

Telef. 1067 dade dos russos em número e armamento,

Diariamente das 16 às 18 hs. O jornal perguntn se essa mudança tem por fim restaurar

o prestígío de Hitler, ou se se destina a preparar o povo ale-

mão para novOS e imensos sacrifícios.
-----------------

o fim da «Divisão Azul» na frente russa
fiar exclusivamente na sua força

Menosprezando a prudência dos militar. O nazismo declina e, evi

técnicos militares, deixando·se dentemente, está-se atirando nos

guiar por suas intuições, Hitler braços dos altos comandos do exér

pensou que seria suficiente pro- cito, sua única salvação.
clamar a guerra santa para que o De ora em diante não deveremos

mundo inteiro acorresse a enrolar- excluir a possibilidade de um

se em suas bandeiras. A realida- golpe de Estado militar na Alerna

de foi que, salvo êsses dez mil es- nha.

panhóis, que os alemães em?regti- Análogo ��ocesso ,podemos per

ram como isca para os demais nai- I ceber na Itália e, ate, na Espanha,
ses Hitler malogrou totalmente. Todas as nações satélites seguirão
à exército alemão teve de arcar a mesma história. Na Espanha, a

sózinho com a conquista da Rússia, "Falange" declina e, em seu lugar,
empresa superior às suas forças. restaura-se a atividade dos chefes

As consequências da Iíquldação militares, que o alto comando ale

da falsa cruzada serão graves, n;;o mão tenta agora conservar presos

só na Alemanha como também !10S à causa germânica, mesmo afas

países que, como a Espanha, caí- tando o nazismo e seu filhote, o

ram nas malhas da rede nazista. A falangismo, causadores, ambos, de

Alemanha, desde o momento e111 desastres, dos quais a desdita da

que o mundo não respondeu ao seu "Divisão Azul" é pálido reflexo".

chamado contra a Rússia, teve de - (De Manuel Chaves Nogales, da'
.

t on "A. F, I, ", par.a a "Re.ut.rs".)'aqandonal' o plano nazis a e c .

80°/0 DAS CÁRIES
SURGEM NO

PROTEJA·O
COM O

... �1}tIItI/A'pV!r._ .

-

�ESSY* A maioria das cáries surge na junção dos
dentes. Esse é o Ponto Vital. Para protegê-lo,
o novo Creme Dental Gessy produz uma agra
davel espuma de ação ultra-penetrante, que leva
os seus elementos protetores, entre os quais o

Leite de Magnésia, aonde a escova não chega,
combatendo a fermentação dos resíduos alimen
tares que atacam o esmalte, des
truindo os germes causadores da
cárie, neutralizando o excesso de
acidez e evitando o tártaro
(pedra). Prefira Gessy que, alem
de eficaz, é econômico,

Ouça Nhô Totico, de 28. a 68. feira, na.
Rádios Cultura (São Paulo), ã. 18,30 e

22,15, e Mayrink (Rio), ti. J 8,30 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDIC_ADOR MEDICO
INSTITUTO DR DIAGNOSTICO

VLINICO j

Dr. Djalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
rom prática nos hospitais europeus
CHolca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Camnanano
Silo Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
.!dade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Ralo X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisloteraola
Laboratório de microscopia e

análise clínica

RIl8 Fernando Machado,'
Telefone 1.195

PlORIANOPOLIS

�--------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTORro: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 35.

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

(Profs L. BUtkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

operações de plastica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 ás I::?, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20_ Telefone 1.131.

I Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA
CONSULTORro:

Rua Trajano, 33
Soirado

Consultas das 5
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

horas

Dr. Antônio Moniz Id� Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 As
17 horas.

, RESIDÊNCIA:
Almira.nte Alvim. 36
Telefone n. 151.

r.ASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

Corpo clinico: 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, 2a e 38 classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

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

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florian6polis

Dr. ARAUJO-OLHOS. OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

( I Pela manhã, das 10 As ) 2
onsu te!! A' tarde, das 3 As fi

I Consultório: Rua Vitor Meireles. 24 .. _ Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista' em

DOENÇAS DOS OLHOS
Cnr80 de Aperfeiçoamento e Longa PrátIca no Rio de Janeiro

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas larlam�n�e à tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina S(hweidson
MEDIC'A

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

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

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMOD1\ÇOES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operac;õ�s a combinar

I con.uJt�:. RU�:O�i:��:���;�:nCi'
1450

I�
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de carida�eAusente durante o corrente mes,

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g!��aad\O �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-mtemQ do Servico de Clínica Médica dO Professor Osvaldo Oliveira
médico do Dellartamento de Saude

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426-
Resldencíe: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A ·NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. A-U-CiUSTO DE PAULA Dl�etofa:i�a��SP�:l
Florianopolis

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras,
.

Fisioterapia: Diatermia, iníra-vermelho e Ultra-Vluleta.
CONsULTAS: Às 11.30 e das 5 horas em deante. A'3488 e

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

Saída de uma reunião de negócios. Frio,
chuva, vento ... João começa a espinal'
e sente o corpo alquebrado.
- Estás bastante gripado. Acho que
deves tomar algum remédio.

_ Dê-me o melhor que tiver para res

friado.
- O melhor é Melhorai, meu senhor.
Tome, ao deitar, mais dois comprimidos
com uma chícara de chá bem quente.

SEIA PREVIDENTE:
Tenha sempre
ii mão alguns
comprimidos de

No dia seguinte: - Pensava que não
virias trabalhar hojé. Estavas tão indis

posto ontem à noite, ..

- Sim mas tomei Melhorai, que me cor

tou log� o resfriado e o mal-estar. Contra
dores e resfriados MelhoraI é melhor.

para combnter suas ?OT*;8 de. cabeça,
resfriados e outras indisposições se

melhantes. JtIelhoml corta a dõr e

baixa a febre.

o �eroismo �a frota australianaMelbourne, 23 (U. P.) - O mi
nistro da Marinha, sr. N. J. Ma
kín, declarou hoje que, apesar da
esmagadora superioridade do ini
migo, a .arrnada australiana cumpre
seu papel de contrabalançar os pla
nos japoneses de invasão da Aus
trálía. Num resumo historiado das
atividades navais, depois que esta
lou a guerra, diz que todos e cada
um dos navios foram manejados
com "habil determinação".
A armada australiano experimentou algumas perdas em navios e

em pessoal, disse, porém êsses sa
crifícios não foram em vão. Desde
o dia em que os japoneses inicia
ram as hostilidades, até à queda de
Java, a armada manteve suas uni
dades operando eficazmente nas
águas de Malaca e índias Orientais
Holandesas, figurando entre as
mesmas cruzadores, destrúiercs,
"sloops", caça-submar-inos, e caça
uiinas . Depois da perda do "Repulse" e do "Prince of Wales", os ja
poneses avançaram rapidamente,
sem que de fato encontrassem opo
sição, "porém na história dos na-

\ Holandesas,
eru 4 de março, disse:vias da armada australiana sobres- "Enquanto escoltava U111 C0I11boio

saem os exemplos de resistência, procedente de Java, o "Yr r.a" viuvalor e cumprimento do dever se atacado a umas 350 milhas ao
aliado". sul dessa ilha, por uma fôrça de
Consigna o histórico que o des- cruzadores pesados e destróieres.tróier "Vampire" se deteve em ati - A batalha durou meia hora. De

vidade durante toda a campanha pois de tentar salvar o comboio,de Málaca, recolheu os sobreviveu- lançando uma cortina de fumaça, o
tes do "Repulse" e do "Prince of "Yrra" lutou até o fim, afundandoWales" e, em seguida, junto com o com o pavilhão hasteado. Tão só
destróier britânico "Thanet", ata- mente 13 de seus tripulantes se
cou a fôrça invasora inimiga na salvaram, depois de terem perrnadesembocadura do rio Endau, na necido nágua pelo espaço de 105
qual foram afundados o "Thanet" horas".
e um destróier inimigo, porém, da "O cruzador "Perth", acrescen
qual o "Vampire" conseguiu esca- ta, foi perdido na batalha do Mar
par. de Java e os aliados conheceram

O ministro prestou homenagem o resultado do combate pelo co
a0 comandante e tripulação do mandante dêste navio".
"sloop "Yrra", pelo salvamento Termina expondo a opinião de
dos sobreviventes do navio. cana- um dos comandantes da frota, o
dense "Empress of Asia", afunda- qual declara: "Jamais vi um mo- fdo em 5 de fevereiro, nas costas de ral tão alevantado. Valor, lealda
Singapura. A seguir, ao descrever de, determinação e habilidade
a última luta sustentada pelo "Yr- iguais às que os oficiais e homens
ra", enquanto apoiava a retirada manifestaram durante as operaçõesdos aliados nas índias Orientais dos mares do sul da China e de'

Java" _

'

'- \ I ��?/ Uma dose de ENO me-

"<, q.� dida à palma da mão e
----..;;_- jogada em meio copo

dagua e pronta a bebi
da sedutor que nos man
tem em forma e nos ga
rante a saude 1
Mas não confunda:

----

Berna, 23 (Tomas Hawkins, I
A Bulgária aliás é o segundoda Assocíatçd Press) - Notí- país europeu de onde chegamcias aqui recebidas assinalam informacões dando a entender

que os búlgaros estão presente- a descrença ou pelo menos dú
mente "torcendo a orelha, sem vida já agora dominante so

conseguirem sangue" - eon- bre a vitória' alemã. Nestes
forme o dito popular - na la- dois últimos dias o "Basel Na
mentação a que se vêm redu- tional Zeitung", passando em
zidos, e no arrependimento que revista a situação na campasentem por terem aderido tão
precipitadamente ao Eixo, na
primavera passada.
E isso porque - acentúam

as notícias - os búlgaros já

Inão alimentam nenhuma espe
rança na vitória do Eixo totali
tário.
Um despacho de Sofia para o

"Neue Zeicher Zeitung" diz

D R textualmente: "Até o mais ta-r. emigio náticos seguidores da Alema-
...-::";:;"""==========:;;;:=========="';:-:--=- nha duvidam, já agora, que asCLlNICA -MEDICA potências do Eixo possam che-Molestias Internas, de

Not'ICI·a de u' ltíme hora
gar realmente a vitória decisi-Senhoras e Crianças em va contra a coligação antí-ger-Geral

I
mânica. A mais favorável pos-CONSULTORIO : . sibilidade com que contam é a,

[(lia Feline Schmidt-c-Edltí- Dentro de poucos dias será Inaugurada em Florianópolis de paz por acôrdo".cio Améild Neto-sfone 169�

A CASA «A METRÓPOLE- Como se sabe, a imprensa9 ás 12 e 14 ás 17 horas, búlgara está sujeita a rígidaRESIDENCIA' censura e não é crível que des-Av. Hercilio Luz, 186 Com calçados para todo gôsto e todo preço. pacho com essas palavras deva
- Phone: 1392 - V. S. também é convidado para visitar-nos sem com ter deixado de ser censurado.

� promísso. Não compre, pois, o seu calçado, sem apreciar E, sob outro ponto, se foi sub-AUende a chamados primeiro o sortimento de «A METRÓPOLE-, de Sabota &! metido à censura e passou, aín-
...1!!Í411111""........._•.'!III:".il!lll,jjllljjjilll,zpiL I Silva. à rua João PIDto, 4. 26 v.-4 à da é mais sintomático o fato.

Arrepen�i�os �a a�esãO ao "eixo"
nha da frente oriental, decía
rou, segundo elémentos da Tur
quia, que a opinião pública tur
ca está convencida de que os

,

russos mantêm realmente a
ofensiva e que, se continuarem
o avanço, os alemães nunca
mais lhes poderão arrebatar :1

iniciativa das mãos.

Farmácia «(Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preF�rida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borrachd.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado. frente à Casa lioopcke).
FONE 1.642

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

i SSOAS i• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são : AVISO AO POVO CATARINENSE Ii encontradas nos balcões da ; Linha direta Porto Alegre-Florianópolis• •
• Casa SANTA BOSA· Empresa Jaeger & Irmão
!.

.

; Saídas de Florianópolts às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis• D-'

-

t b id d
• às quartas e sábados• íanamen e rece emos novi a es • Saídas de Araranguá às quartas,• • sáoados e domingos

: Roa Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 : I AllaDte em FlorlaDoDolls: MARIO MOURA

, --- :••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ;P_RACA 1� DE NOVEMBRO
_

,pt

r-------;--....--- _

�o ESTADO�
DUBlO :YE8PEBTlIO
Redaçio e otlclua 1 Rua

João Pinto L 11

�.t lua - ex.� lJt
-

:ASSINATURA8
.

lia Capital.
� --
Semestre •• • •• • Z5$OOI
Trlm..tre • • • • •• 15$OOt
11&1 •••••••••••• l$OOt

No ID.terlort - --

� ..•••••••••• lI$08t
Semestre .•••••• lO$0OI
TrimNtn ..•••• lO$0OI

Anúncloe medlan. CIIIltraw

• i nn

A direc;Ao não !te l"I!SPODAbi-

IliZa
pelos conceito. emitidoe

.jJ
DOe artigoe uatnadoe

�

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

Esteves Junior, 48.

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

Almirante Lamêgo, 144.
5vs-5

rmandade do Divino Espirito
Santo e Asilo de Orfãs
({S. Vicente de Paulo»)

EDITAL
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
8 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. t:'

Revmo. Snr. Arcebispo Metro
polltano, que pregará ao

Evangelho.
Segunda e terça-feira: Mi€.

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 costumei
Florianópolis, 14 de Maio

de IS42.
CÂNDIDO FRElTAS

Secretário.
8 Y.-8

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

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

de pinho, etc.

Rua João Pinto, 34

NÃO SEI COMO POSSO
TRABALHAR, SENTINDO
ME TÃO MAL! DEVE SER
MEU fJGADO! /'

o cansaço, indisposição, mal 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 Pilulcs
de Vida do Dr. Ross, que descongestionam

o Fígado e garantem o bom funcio
namento de todo o aparêlho digestivo.

.-----------------------------------'--------

30v' tO

.

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

PILULas O ROSSDE VIDa DO R.

Companhia. c Aliança �a Baia»
Fundàda em 1870 Side: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimos

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de • 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, • 3.929.719:000$000
Receita • 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). 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Parnphllo d'Utra Freire de Carvalho. Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Farmácia N. eenhor a
A parecida

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

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

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

:••...•....••.....•..•..•••••.••..••• ,

· .:
· :· .'• •• .1• •• •• •• •• Sociedade Anônima •• Companhia Nacional para Favorecer a Enonomia

• Aut!Jrizada e Fiscalizada pelo Governo Federal Capital (Realizado) ••3.000:000$000
• Séde Social: Rua da Alfândega 41 - Esq, Quitanda-Rio de •• Janeiro Sucursal: Rua 15 de Novembro-Esq. Da R. Anchieta

•. (Edif. Sulacap) São Paulo• FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 30 DE ABRIL DE 191t2 •• •

: 96 TITULOS POR 1.295 CONTOS :• •• com as seguintes combinações: •• •

: ABP TVQ ZPP lMF IPO � BBU :• •
• Amortizados com 100 contos •
• •• Snr. BENJAMIN DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA, comer •
• ciante, Rua Lopes Trovão, 96 S. PAULO •
• 1 - Snrs. ALVES DE BRITTO & crx.. importante firma atacadista

•
•

de tecidos - Recife Pernambuco
•

• Amortizado com 50 contos •
• •
• 2 - EULALIA CONRADO DIAS - Franca S. PAULO •

: Amortrzadoa com 25 contos :U;I UII
• Snr. ALCIDES MODESTO SOUZA, sócio da firma Alcides Modesto & •
• Cia. - Remanso Baía •
• Snr. RODOL:t?HO VALDETARO - Vila Velha Espírito Santo • ISnr. D. SABOIA, Rua Alfandega, 80-4° andar Cap. Federal• Snr. SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, Av. Copacabana, 1391 Cap. Federal •
• Snr. SEBASTIÃO PACHECO. corretor da Cia. de Seguros Metrópole, •
• Rua 13 de Maio, 90S - Coritiba Paraná •
• Snr. DEMETRIO MALOSSI, industrial, fábrica de Calçados- Brusque S. Catarina •
• 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 J
• •
• f morttzados com 10 contos: •
• 84 títulos no valor de 840 contos •
• Amortizado com 5 contos (Premio Unico) •
• Snr- Chafti Sabbak, sócio da firma Sabbak & Cia. - S. Luiz Maranhão e
• Até Março p/passado [à foram amortizados 98.550 contos de réis. •
• Solicitai a relação completa dos títulos amortizados, na Séde Social ou ao •
• Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, liua Felippe Schmidt •
• (Edifício Amélia Neto) da •

: Sul América Capitaliz.sção :• •

•• o próximo sorteio de amorttzsção será realizado em 30 de Maio ••de 1942, às 14 horas
• •
• l-Este título faz parte da Roda ABA a ABZ e foi emitido em 12/35; este portador •
• já teve mais dois títulos de 100 contos amortizados, em 2/38 e

i

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. •
• •
.•......•...•.......:..........•••...

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

cipais cidades da América. Europa e África.

Agente em f"lorianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.

"tI-&.. N•• f.rld•• ,

• J4Wft I m••mo do mão
.. I .. ' c.recl.r, OCZO-

H-4..........�Jm... ..plnll•• ,

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catu postal l()- TeleDhont1083-1!.nd. Tel.• ALL/ANCA»

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. Itaiai, IBlumenau e Laaea.

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Parfeieão I

I

Vandas em ótimas condie6es d.
pagamento

Rua .Trajano, n- 13

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Manteaux-Boléros-Capas
Modelos de alta eleoincia e distincão

Agasalhos de inverno
para senhoras, homens e crlancas

8rande stock-Mínimos preços

j:
'I

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, afim de tra
tar de uma excursã o a Bom
Retiro. Ficam, portanto, con
vidados todos os srs. sócios.

Fpolis., 22-5-42
José Valle Pereira. secretário

4vs-2

Gabardines-Sobretudos
Casaquinhos de crianeas. Novidades

jeles menores preços �a praça
•

R E:C E B E U
IIA MODELAR"

Declaração
'I

II
II:

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 r:ua Conselheiro Mafra
n ,> 2 A, com casa de Fazendas. Armarinhos e Perfuma
rias, 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.-3

Produtos -CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.61ü

(Defronte à casa Hcepcke)

SEJA PREVIDENTE!
SIGA A VOZ DA EXPERIENCIA!
Adquira a sua caso própria, adquirindo uma ap6lice na

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

com a nossa "tabela price":
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 H " " " 8%
10:000$000 8:000$000 " " " " 8%
5:000$000 4:000$000 H " " ., 8%

Para melhores esclarecimentos, com o respectivo
agente autorizado nesta Capital, à ruo. Visconde de Ouro
Preto n.O 7, das 16 às 18 horas. 7 v. ait.-7

Elegante Novidade 1
O (Salão OXFORD)

Acaba de instalo.r moderníssimo aparelho paro.
ondulaç5es permanentes. tipo WELLA. de luxo, e dis
põe de ótimo cabeleireiro para atender suas clientes.
329 v.5-5

·mm

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

12 mez�s de estudos. Menflal1dade, mínima. freolso de agentes e re

preseotáotes em todas 88 cidades, Lscrava à Caixa Postal. 3717 -B.Paule.
, tiSa: liSU!' LJ ln

I
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 P.

10 tesoureiro

Empregado de
escritório

Precisa-se de um empre
gado que tenha conhecimen
tos para auxiliar de escritó
rio de representações comer

ciais. Informações na gerên
cia do ESTADO. 15vs-3

Uma aç40 sumária que levou
vinte anos para ser julgada

em apelação
Rio, 23 - o bacharel Benja

mim de Oliveira foi por muito
tempo l° suplente de juiz fe
deral, nesta capital e de uma

feita entrou em exercício, de
sempenhou o cargo e não rece
beu os vencimentos, apesar de
tê-los reclamado. Propôs uma

ação sumária especial que, dian
te do que preceitua o código,
deveria ter rápido andamento e

pronta decisão.
O juiz da 2a Vara Federal da

quele tempo, de fato, julgou pro
cedente o feito para condenar a
União a pagar o reclamado pe-·
lo autor e recorreu ex-ofício
para o Supremo Tribunal, onde
os autos foram distribuidos pa
ra estudo e julgamento.

Só agora, após vinte anos, é
que na sessão do dia 22, a tur
ma de ministros decidiu o pri
meiro julgamento da última
instância, mantendo a senten
ça de primeira instância. O au

tor é atualmente oficial da Se
cretaria (ia Su_premo Tribunal
Federal.

o conflito interno da EspanhaBerna. 23 (R.) - O jornal desta que constituem o mais importante
capital

-- Berner Tagblatt", num ar- arrimo do regime, aprovam uma

tígo analisa o conflito interno fia expedição contra a Rússia, mas, ao

Espanha _ mesmo tempo ,encaram a guerra
"Uma longa série de aconteci- com os anglo-saxões como assunto

mentos ocorridos na Espanha, no que "não deveria interessar à Es
decorrer do último mês", declara panba".
o jornal, indica que aquele país -------------
n�o está absolutamente em

condi-I
Veftde�se OU aluga-se

çoes _ge entrar na guerr�.. A casa sita à rua Frei Ca-"Não obstante haver SIdo mten- o 7 T Bsi ficado o movimento anti-bolche- neca n. O. ratar no cm-

vista, os amigos da Grã-Bretanha eo de Crédito Popular e
têm-se mostr.ad,o. imensame?te ati- Agrícola de Sta. Catarina.
v�s. Os partidár-ios extremistas d.o i Rua Trajano, 16. V-22EIXO foram forçados a tomar ati- I

_

tude defensiva.
, Comprai na CP SA MISCE"Dentro da Espanha, esta sendo Â

. .

travado constante conflito político L NEA é saber econormzar
entre os partidários falangistas de
Serrano Sufíer e José Luiz Areses.
e os "requetes", os carlistas e os
membros do antigo Partido católi
co - os quais estão em desacôrdo
com a política interna e externa
da Falange.
"O grande número de demissões

e exonerações de representantes de
ambas essas tendências caracteriza
a natureza oscilante do conflito in
terno.
"A noticia de maior sensação foi

constituida pela censura oficial do
(j�neral Franco ao Bispo de Cala
norra, por haver êste emitido uma
carta pastoral em que critioava o
regime totalitário.
"Seria, contudo, êrro chegar-se à

conclusâo de q�1C a posição de

ser-,rano Suner seja crttica , Em pri
meiro lugar, é cunhado de Franco.
E, além disso, a grande massa dos
partidários de Franco não simpa
tiza com os anglo-saxões. Os aris
tocratas anglófilos das classes su

periores não possuem fôrça sufi
ciente para que possam exercer
qualquer influência positiva.

. "No entretanto, parece possível
que a tendência para uma atitude
isolacionista da Espanha seja re
forçada.
"Os círculos católicos espanhóis, Ilargamente espalhados pelo pais, e ' ••••••••••••••• ....

BronchiteFriccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma
cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar
rho, allivia a congestão, e torna

mais facil a respiração.

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlÇA, à rua

Esteves Junior. 135. V-lO

Para limpar metal
e cristais

PRÁTICO e
ECONÔMICO

V'-19

APROVADOS PiLO Q'N'S'P' SOB ". 56. DE f93&

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finalidade.
em condiçoes vantajosas. �

Consulte: CARO & Cia. -- Rua Rlachuelo. �� -- A
RIO DE JANEIRO

IOFIL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma �8S mais estran�as cerimôniasLondres, 23 (Reuters) - Te
rá lugar no dia 31 do corrente
mês, numa igreja inglesa, a ca
tedral de Southwark, uma das
mais estranhas cerimônias que
conceber se possa, isto é, nada
mais nada menos do que a or

denação eclesiástica de um re
fugiado alemão neste país, ex
vitima dos carinhos dispensad.os
pelo Fuehrer a seus compatrio
tas.

O futuro padre é o dr. Wal
.

ter Krebbs, que desempenhava
um cargo de relativa importân-

Enjôosdurante a gravidez
* Enjôos, vômitos e azia

são perturbações que
geralmente acompanham a

gravidez. Mas é facil preve
nir e evitar esses transtornos

quandoseconheceasuacau
sa s o excesso de acidez no

estômago. Para combater a
acidez, tome Leite de Mag
nesia de Phillips, que alcali
niza ° estômago e tonifica
todo o aparelho digesti'\"o.

V. S. J A' PEN SOU NO FU
TURO DE SUA FAMILlA ?
Vá hoje mesmo ao

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

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

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

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

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

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

leis vigentes. _

MODESTO GALVAO
secretário

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

SÊLOS
Vende-se Dor um preço de

'- .

ocasião, uma prrmorosa co-

leção universal, com 27.000
exemplares diferentes, ava
liada em 250.000 francos.

L' o

Informações com o rsng.
Edmundo Gerdolinski. à rua

Felipe Schmidt, n.s 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis

30v,-28

cía Político-social, na sua pátria. Era figura de grande des
taque em Breslau tendo sido
internado num ca�po de con

centração, com a ascensão de
Hitler ao poder, pois que suas
idéias não seguiam a mesma
paralela que se ia encontrar com
a linha das ambições infinitas
do Fuehrer no infinito.
Agora, o dr. Krebbs, que tem

40 anos de idade, estando na

Grã-Bretanha, já lá se vão 3
anos, vai, pois, receber ordens
sacras. Desde sua chegada à

Inglaterra, não saíu de seus lá
bios uma única palavra de lín

gua alemã. Seus estudos, no Co
légio Teológico de Clifton, em

Bristol, foram penosos, de iní
cio, porque o futuro prelado te
ve de aprender antes de tudo
o inglês, para se aprofundar en
tão nos arcanos da religião
cristã.
O dr. Walter Krebbs trabalha

rá, mais tarde, na Igreja da
Santa Trindade. E' viuvo, ten
do uma filhinha de 8 anos de
idade.

factor de
SAÚDE

5

Ajuslando o laca. o laca ergue•se.

..

§.
;
\..
..

....
,.................. 0 .

o mesmo ,'090 de
perfi.

COMO SEGURAR O TACO

Enlre os dedos,
não no palma.

Como segurar com
o esquerda.

Desce com energia.

�i
/····lJi

o loco em elevo�ão
maxima.

o laca ollinge a
bola.

Chega á altura maxima.
�

Descreve a curva final.

Movimenlo apõs
allingir a bola.

JOGADO na Escossia desde o seculo XV, é um dos sports fa·

voritos dos anglo-saxões. Consiste o jogo em colIocar, a golpes
de taco, uma pequena bola de borracha massiça em dezoito orificioê

espaçados no solo, de 100 a 550 metros. A victoria cabe a quem,
com o menor numero de golpes, collocar a bola nos orificios. ° alto

custo dos apetrechos e a extensão do campo necessarios, têm im

pedido a popularização desse salutar sport.

Nenhum habito se populariza em nossos dias. si não é simples e

economico. ° habito de fazer a barba em casa s6 venceu no mun

do inteiro depois' que surgiu o apparelho Gillette. Do millionario

ao trabalhador, todos podem hoje, graças a elIe, barbear- se dia

riamente em casa. Adquira uma Gillette e, em seu proprío bene

ficio, passe a usal-a todas as manhãs com as incomparaveis lamina.

Gillette Azul. Poupará tempo
e dinheiro, protegendo seu ros

to contra infecções perigosas.

IA··no

1350

Notícia de última hora

Ajustando a mão
direita.

Posiçco correcta
das mãos.

Gillette�Cabra Postal 1797 - Rio de Janeiro

Os trens do futuro
O sr. Leoning, que ocupa o

cargo de engenheiro consultor
da Grumar Aircraft Corpora
tíon, predisse que os aeroplanos
de carga substituirão os navios
para o transporte de cargas pe
sadas, sendo mesmo possível
que isto venha a suceder dentro
de prazo relativamente curto,
caso esta guerra ainda demore a

acabar por mais alguns anos.
Para fins de transporte, os ares
estão perto de substituir as ope
rações de terra e mar, sobretudo
por causa da rapidez.
Concluindo, o sr. Leoning fri

sou que grandes canais como o
do Panamá e Suez deixarão de
ter qualquer signuificação para
o comeércio ou a guerra.

Foi noticiado que o Conselho

I
bravura. Entretanto, todos os nos

Nacional de p.esca negou a sua a- sos

jangadeir.
os são uns bravos que

I provação à proposta do sr. Ascã- se fizeram bravos por hábito. Me
nio Faria, diretor da Divisão de nos do que vir ao Rio no "frágil
'Caça e Pesca, do Ministério da A- lenho" de que falava Alencar; mais
gricultura, no sentido de que se do que entrar para o elenco cine
inserisse em ata um voto de pesar matográfico de Orson Welles, Ja
pela trágica morte do jangadeiro caré, como os demais, era valente
Jacaré. quando se largava para o alto, a

A notícia é tão surpreendente frontando borrascas sem pensar
que chega a levantar dúvidas sô- no hrilho efêmero das glorificações
bre a sua veracidade. Porque a ne- da avenida Rio Branco embandei
gacão de um voto dessa natureza rada.
quase corresponde a um de louvor Jacaré teve essa glorificação com

ao tubarão que, segundo se diz, os companheiros ele uma jornada
tragou o valente pescador... E, que os entusiasmos fáceis e a ora

se é estranhável a ocorrência di- tória bombástica tanto adjetivaram.
vulgada, mais estranha ainda se E, se o que consta sôbre a decisão
torna a razão dada como real para do Conselho é real, tem-se nisso a

I
a recusa: a de que Jacaré não ha- prova da superficialidade dos a

via sucumbido no exercício da sua plausos �a galeria aos que mere

profissão! eram 111aIS pelo que eram do que

I Esse modesto lobo do mar há o que deles quiseram fazer. "Podemos vislumbrar a loco-
dias desaparecido não era mais do O jangadeiro nordestino, pois, 5vs-� motiva-avião, que póde partir
que um dos milhares de valentes tinha direito ao pesar dito como

-;=========;;:===; do aeródromo de La Guarda comanônimos que vivem a vida de ris- negado. Tinha êsse direito, acima •

cos, nos mares brasileiros, sem de tudo, pelo que vinha sendo

an-Idesconfiar de que são heróis. Nas- tes da retumbância do seu feito

30 v. 01 t.·l O

I
ceram de pescadores, tive�am a in- costeiro. Tinha �sse. direit? . con::o

_____________ fância de pescadores, fizeram-se resguardo da propna glorificação
Sindicato dos Condu- homens como pescadores e nunca que n�e fizeram. E não merecia a

• imaginaram que aquilo a que se negaçao de pesar, que corresponde
tores de Velculos habituaram desde tenra idade era, a um repúdio póstumo, porque, a-

Rodoviários de mais. dy que a luta inglória_pela final, era �,n� ��r. humano. _"

_ •

I_ subsistência, uma demonstração de ( Cort ero da Manhã )
Florlanopo IS ---------'------------

.. �entro de poucos dias será inaugurado em Florianó
pous a 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 snr. Franklin Ganzo

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

Matricula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrtlfia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.
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Este aluno hobí
Iitou-ss em es

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

cial, correspon
dencio, em sua
casa com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma Iocili
dode jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: hobililou já uma gera.
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicas e em pe-
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Sé
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com a lei bem cloro, poderá comprovar a suo alta habilitação.

Desglorificação de «Jacaré»

Associação Catarinense de Farmacêuticos
Assembléia Geral Ordinária

Achilles 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.

HILDEBRANDO MON
TEIRo MARINHO.
Rio, abril de 1942

Nova Iorque, 23 (Reuters) -

O próximo uso de trens plana
dores para o transporte de car

gas foi previsto pelo conhecido
desenhista americano de aero

planos, sr. Grover Leoning, em

discurso pronunciado no Clube
de Comércio estrangeiro, desta
cidade.

Proprietários: J. Moreira & Cia.
6 DE . MAIO

Foi entregue as prestamlstas Norma Menezes Reia e
Nodyr Reis residente em Rio do Sul,

possuidora da caderneta n. 10 824 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor d� fa.

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

4 DEJ UNHO
um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 4 de Junho (õa.telra),

com prêmios no valor de

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

de Ouro Preto na 13.

Mais

Não

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

ciados convocados para Assembléia Geral Ordinária, no

dia 25 do corrente, em l.a convocação às 19 horas, em

2.a às 19,30 horas, e finalmente em 3.a 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'ACAMPaRA, 1.0 Secretário.

9vs'4 kF '••,[. mm 5j 2U ••

um trem de seis planadores, em
futuro muito próximo", - de
clarou o sr. Leoning.
"Um planador podia ser sol

to sôbre Filadélfia, outro sôbre
Washington e assim por dian

,I
te", acrescentou o desenhista.

'_--�5v--_i!i._3 Crédito Mútuo Predial

ERNESTO MEYER e SENHORA
participam aos parentes
e pessoas de suas rela
ções o contrato de casa
mento de sua filha VERA
com o sr. JOSE' PEREIRA.

Fpolis .• 17-5-9'.12.

Dôr dê'dente ?, ,

.................... _
••••••••••• It.....

·

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

Fábrica «Nascimento» S_ Paulo
Representante para Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGEA
Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone

vs-14

_1J ..

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

Todos 08 rádios têm alcance mundiai
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA . Gladíator 5 val v. 530$
\V/IX 7 valv. 593$, para pilhas 500$, para

GLAD.lATOR/.!.\\li�\ acumulador 700$.
Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con
sertos, peça orçamento.

ai + .'.' rec SUA

cC!
r

Camisas, Gravatas, Píjarnes.
Meias das melhores, pelos me
notes preços só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Trajano. 12.

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

Dr. G.Clerno
Galletti
ADVOGADO

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

médica gratis!
Contribuição apenas

.. ..

Consulta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o eSTADO 25 de Maio de 1942

IVida Social I
AnIversários:
Numerosas foram as -felicita

ções que, sábado, recebeu, por
motivo do seu natalício, o sr.

Acarí Silva, dedicado e com

petente gerente da filial do
Banco "Inca", nesta capital.

� ,{"
Fez anos, no sábado, a exma.

sra. d. Lorena Pereira Comi
chioli.

*

A gentilissima srita. Maria-
Celeste de Carvalho fez anos
ontem, o que deu motivo a que
suas amiguinhas a cercassem das
mais merecidas provas de estima.

*

Faz anos hoie o nosso prezado
conterrâneo sr. Nabuco Duarte
Silva, representante comercial.

.

Nota

"CAMPEUís DO' AR!"
Se o senhor deseja constatar a propriedade da

classificação que conquistaram os novos modelos
RCA Victor, ouça um deles. Observe sua sintoni
zaçãomais facil e mais perfei ta; ouça o seu som,mais
puro e mais cristalino; analise sua re· _.. u," po",

cepção, mais nítida e mais fiel. Concor-
00"".

dará que os novos rádios RCA Victor
são os legítimos - Campeões do Ar!

7ambem com Desdobremento d.t

Faixa, para facil ( imediata sin
tonização das ondas curtas, este

modelo surpreende pelo seu cm

to, pelo seu acabamento, pela fi
delidade com qlle reproduz o som.

DefIue hoje a data natalícia
do estimado ioven Osvaldo da
Silva Campos, funcionário do
servico de Estatística da Pre
feitura dêste Município,e por êsse
motivo, à noite, vai ser home
nageado pelos seus amigos e

colegas.

Onde adquirir os produtos RCA VICTOR nesta capital:
FIRMINO VIEIRA - Rua Trajano, 12

A Inglaterra cumpre; a Alemanha, nãoIstambul, 25 (Retardado - das durante a conquista da Ju- essas entregas alemãs contras
De Frank O'Brien, da A. P.) goslávia e da Grécia, mas es- tam grandemente com o co
- A Alemanha ainda não en- tão agora quase totalmente rc- mércio britânico e americano
tregou as importantes merca- paradas, e os turcos dizem que com a Turquia. Durante o ano

dO:las que prome�era à Tur- os alemães devem produzir os passado, os ingleses enviaram
q!-ua, pel� seu acordo comer-I prom�t�dos abastecimentos in- locomotivas, carros de carga,
cial de ha se�e meses, mas �s I dustriaís de carros de carga, equipamento de guerra, des
adeptos do EIXO fazem recair i locomotivas e material de guer- tróieres e submarinos para a
a culpa de �u.do no fato de as ira

- ou admitir que o não po- Turquia, com regularidade ma

ponte� flUVIaIS a? longo da dem fazer. temática, e, ademais, fizeram

�ront�Ira turco-búlgara esta-I Drogas e alguns pI:od�tos se-I entregas extraordinárias de
1 em tmprestávaís.

. I cundanos das mdustnas de trtgo para contrabalançar a
Essas pontes foram destr11l- guerra têm sido enviados, mas I má colheita turca.

ModeloQ 27' Ondas longas e

curtas" desdobramento de fai
xa - lima maravilha de som.

o dia do Império Que ouvido maravilhoso l

Borracha sintética
Nova Iorque, 25 (R.) - A

Standard Oil Company, de
Nova Jersey, anunciou a desco
berta de novo processo, pelo
qual se obtêm matérias bási
cas para a borracha sintética
de gráu puríssimo, sendo tam
bém descoberta a maneira de
obter essência de mais a.lto

Com Claudette Colbert e James gráu. Esse processo é conside-
Stewart Complemento Nacional CD.F.B.) rado "o maior desenvolvímen-

Complemento Nacional

(D.F.B')j Complemento Nacional (D,F.B.) Fox Movietone News (Jornal) to obtido desde que foram ;ni-

Preço único: 1$500 Preços 1$500 e 1$100 Preços 3$000 1$500 e 1$000 ciadas as experiências para a

._ ..,...,._. ..,.,.��,v_r�.,.,-+,....d_e_ C."...e_n,u.,..r�a..,_,�. .,..,." """''''"'.,.... �L i_v_r_e_d_��C�en�8U�}=.8� , .•_""�".. & ,. _ ,Livre dt Censura I �����ção da borracha sir.té-

Um dia os carrascos chorarão!

Sidney, 25 �R.) - Um índio norte-americano, de puro

I s�ngue, con�ec�do como "o Detetor Humano de Aviões", ser
vindo no exército dos EE. UU. algures na Austrália, tem, ao

que se adiantou, acuidade acústica tão notável, que póde ou
vir o ruído dos motores de um avião antes que êste som seja
captado pelo próprio rádio.

A especialidade dos índios, que servem nas fôrças aliadas
são as comunicações, sendo que o exército no.rte-arnerfcano
tem empregado às vezes elementos duma mesma tribo a-fim
de enviarem e receberem mensagens importantes, que 'seguem
pelo rádio, em língua nativa, dispensando, portanto, a necessi
dade de código.

Vida Esportiva Dr. Nilo Venturini

Fazem anos hoje:
Sra. Marina Bittencourt Lopes,

viuva do antigo proprietário
deste jornal, sr. Augusto Lopes;
sra. Osvaldina Fialho;
srita. Maria Madalena Paiva;
sra. , Valquíria' Ramos de

Moura;
sr. Estelita Neves;
sr. Olavo Schmidt;
sr. Bertoldo C. Coelho;
sr. José de Carvalho Ramos.

Londres, 2;) (R.) - "E chegará o dia em flue os carras

cos derramarão lágrimas" - declarou a rainha Guilhermillll
da Holanda, em irradiação dest-a capital para o POYO holau
dês. "Uma, vez mais, o tirano fez correr o sangue dos mártires
erguendo o braço, mais ameaçador do flue nunca, contra um

POYO inocente; mas, o curso da corrente está mudando"
prosseguiu sua majestade. "As pilhas de armamentos atravan
cam os arsenais; e a produção dos avíôes e dos navios [ámals
conheceu eífras Iguais, e estas crescem e crescem sempre. In
cessantemente, centenas de milhares de homens estão-se pre
parando para esmagar o adversário. Mas, chegará a ocasião
em que os carníiices chorarão e rangerão, arrependidos, os

dentes, roídos de remorso. Porém, será demasiado tarde".

Futeból
Ontem, no Rio de Janeiro, o

Fluminense derrotou ao Vasco
pelo score de 4'a 1.

O jogo efetuou-se no campo
do Botafogo,: tendo sido arbit ra
do pelo sr. Ferreira da Silva.
A renda foi de 80:190$000.

*
Na ponta da tabela do cam

peonato Carioca, permanece em

primeiro lugar o Fluminense. . s�bre Madagáscar
* Naírobi, 25 (R.) - o mare-

Faleceu no Rio de Janeiro o 'I chal de campo Smuts, chefe
antigo guardião Nelson Concei- do govêrno da Africa do Sul,

Ré"l·ta de Zenal·de ção, que toi uma das figuras, em entrevista concedida à ím-
U mais queridas do Vasco da Ga-I p�ensa nesta capital, em sua

VI·lalva de Ir'au]·o ma. viagem de regresso à União
11 * Sul Africana, declarou:

Hoje, às 20 horas, no Instituto O primeiro Fla-Flu dêste ano "A ação britânica em Mada-
de Educação, Zenaide Vilalva de será noturno. gáscar removerá as possibili-
Araujo realizará uma récita de * 1 dades de um ataque direto
declamação e, para a qual, ela. Ontem, em S. Paulo, uma i inimigo à Africa Meridional
borou o seguinte programa:

assistência de 75 mil pessoas II Inglesa".I PARTE - Moreninha, de atIuiu ao .es.tádio �e Pacaembú,
I Tendo falado também em fa

Bruno Seabra; Em memória de par� a.sslStIr ao Jogo entre o, VaI' da restauração das rela
minha mãe, de Rodrigues de Corinthians e o S. Paul?. E' ções comerciais com a antiga
Abreu; A flor de cinza, de Gui· que, nesse en

..
centro,

_

Leomdas

I
colônia francesa, acrescentou

lherme de Almeida; A mandinga, estreava, depois de tao largo o marechal Smuts que a União
de Menotti deI Picchia; A festa afast�mento d�s «canchas.. Sul-Africana:'" dispunha de inú
no Palácio Verde, de Narbal O Jogo terminou �om � em- meros artigos de que Madagás
Fontes; Gostosura, de Cassiano pate de 2 a 2. A bilheteria ba- car estava muito necessitada e
Ricardo e Poesias Regionais de teu verdadeiro record �m ioga frizou ainda, em conclusão:
Fontoura Costa e M. Eugênia de campeonato local, POIS apu- "Sempre estivemos ansiosos
Celso. rou a bela soma de 245 contos. por ajudar os franceses em
II PARTE' A ceia dos Car * Madagáscar e bem podemos. .

-

Aqui em Florianópolis, em
diai d J I' D fazê-lo".iais, e u 10 antas. pugna de campeonato, o Avaí
Entrada franca.

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

. aplicou memorável «lavagem» ao Comprai na CP SA MISCE

Quem perdeu ?
Tamandaré:

:-
8 a zérO!. LÂNEA é saber econ�mjzar'

111#

na��r::��d�o Ês�el��t�: A crise alimentar alemasapatinho de criança.

Passou, ontem, o "Dia do
Império Britânico».
Foi uma data grata a to

dos quan tos admiram a

maravilhosa estrutura do
{( Commonwealth », a cuja
frente se acha, nesta mo

mento trágico da história
contemporânea, a figura ado
mirável do grande rei Jorge
VI, a quem seus súditos vo

tam a mais acrisolada fi
delidade.

dará consultas à rua

João Pinto, nO 7 (sobra
do), até o dia 30 de
Junho. Diariamente,
das 2 às 4 horas.

Agências e
Representações

Caixa pOltal - 37
Rua Joio Pinto - 5

FLORI.4.NOPOllS

selvagens
Londres, 25 (U. P.) - A rádio de Moscou anunciou que as

autoridades alemãs assassinaram 39 professores do distrito de

Oslo, empregando métodos de extrema crueldade.
Disse a rádio russa que os alemães colocaram 40 profes

sores noruegueses da região de Oslo em uma pequena embar

cacão, que foi levada para alto mar. Pouco depois, um navio

patrulbeíro alemão se aproximou da embarcação e, depois de

recolher a bordo os gaurdas e todos os membros alemães da tri

pulação, afundou o pequeno navio com os 40 professores no�
ruegueses em seu interior. Apenas escapou um deles, que Ioí
recolhido pelos pescadores noruegueses, a quem narrou a

ocurrência.

lO vs.-6

Entrevista do marechal Smuts

Machado & (i•. Processos

Londres, 25 (R.) - As auto-,mânica, mesmo em caso de es
ridades dos círculos comer- cassez não muito acentuada'
ciais endossaram as observa- sem tratores, sem combustíveÍ
ções do sr. Goering relativa- para alimentá-los, não existe
mente à seriedade da situação a possibilidade de aproveita-
alimentar na Alemanha. menta dos excedentes russos.

Os alemães acumularam, an- Com a preferência das mu-
tes da guerra, consideráveis nições, a Alemanha não possue
stocks de trigo, mas estes fica- tratares, não tendo mesmo pa
ram seriamente desfalcados dido suprir um vinte ávos das
em 1940, em virtude da péssi- necessidades rumenas nesse
ma safra daquele ano e, em particular.
1941, por não menos infeliz Daí terem sido reduzidas já
colheita. as rações de pão e carne, que,

Os mais rápidos êxitos na-

i
entretanto, são ainda melho

zístas na Rússia não melhora- res que as dos países sob ocu ..

ram a situação alimentar ger- pação el mesmo, da Itália .

Sub-.gente. nOI princip.l,
muncípio. do E.I.do.

'7P.

CACHORRINHA LULU'
Fugiu da Praça Getúlio Varo

gas, da casa do sr. Jacó Salum,
uma cachorrinha lulú, toda bran
ca (com uma pequena infecção
nos quartos traseiros) e que aten
de pelo nome de "Bijú". Será
gratificada a pessoa que a entre
gar na loja "Jorge Salum" , à
rua Conselheiro Mafra - 44.

3 v.-1
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Consulado Americano
Florianópolis, Estado de Santa Catarina
"De acôrdo com os regulamentos do Banco do

Brasil, concluidos em 21 de Maio, todos os Norte
Americanos e outros possuidores de moéda-corrente
nOl'te-americana devem depositá-la no Banco do Brasil,
conforme ficou estipulado".

Grering deu com a língua nos dentes
Estocolmo, 25 (R.) Segundo vo novos sacrifícios e esforço

informam os correspondentes ainda mais tremendo.
dos jornais suecos na capital O "Svenska Daggbladet"
do "Reich" o "erro" do mare- anunciou ainda através do seu

chal Goeri�g, avisando, I em I correspondente na capital ale-
O sr. des, Gil Costa, presi- Berlim, o povo alemão, afim

1 mã,
que o discurso do mare

dente do Instituto Brasil·EE. de que se prevenisse contra "a chal Goering foi um documen
Unidos (de Santa Catarina), guerra mais difícil da Alema- to histórico, por ter-se o orador
recebeu do célebre soprano No- nha", foi em grande parte um expressado com cruel realismo
rina Greco o seguinte tele "improviso". sôbre umas tantas particulari
grama:" Porto Alegre, 22-5-1942. De acôrdo com êsses jorna- dades sem esconder as dificul
Sinceramente comovida pelas listas, O marechal Goering ia

I
dades alemãs.

vossas atenções, envio cordiais discursar apenas 15 minutos, .

saudações e feliz serei se puder quando repentinamente, num

voltar entre vós, que tão amá- acesso verborragia, abandonou O ADVOGADO AcAcIO MO
veis me recebestes, aqui, longe o manuscrito, falando mais de. REIRA comunica aos sem; a-

de minha terra. As provas de uma hora e pintando a situa- migas e clientes que mudou
consideração de que fui alvo e ção com côres cada vez mais o seu escritório para a rua

os aplausos que recebi do povo negras. «Deodóro» n'' 23.
da vossa capital encantadora e Por sua vez, o corresponden- (das 9 às 12 e das 2 às 5)
linda permanecerão indeléveis no te do jornal "Stockolm Tidnin- Residência: "La Porta Hotêl"
meu coração. Respeitosamente. .guen" em Berlim, comentando apartamento 112.
(a.) Norina Greco". O recente discurso do marechal

Goering, escreve que "o discur- Caixa-Postal] lO-Fone: 1277
80 do sr. Goering foi dos mais
graves e apaixonados". O li- CASA MISCELANEA, distribui
der germânico preparou a i dora dos Rádios R. C. A. Victor,
frente interna alemã para no- II Vávulas e Discos. - Rua Traja
vas restrições, exigindo do PO-, no, 12.

Caspa � LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

NORINA GRECO
AGRADECE

Comunidadee da
Campanha do Fóle

510 foi o número dos aviões
abatidos pela RAF durante
o mês de Abril p p

Cartazes do dia
�tLUlUGiiUCAAXXX·
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CINE REX
- FONE ISS? -

A's 5 e 7 horas

,..........".,CXIDQI;XJDd:�t:JI)�0UDQr;JD;J0�11IXIOaIDDDC:IOCIDaDO
� --o-

IMPERIAL CINE ODEON
FONE ISS? - - FONE 1602 -

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

Coração de soldado: Que mundo
Com Angelilo maravllboso !

(o rouxinol da ESDanha)

Corações humanos
Com Margaret Sullavan e

Charles Boyer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


