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sera o
A

mos críticoAgostoBERNA, 27 (REUTERS) -- o MÊS DE AGôSTO SERÁ o MÊS CRITICO PARA OS ABASTECIMENTOS DE PETRóLEO NA ALEMANHA. OS RE
PRESENTANTES DO EXÉRCITO ALEMÃO E OS TÉCNICOS NAZISTAS EM ASSUNTOS PETROLíFEROS REUNIDOS EM UMA CIDADE ALEMÃ,
C�EGARAM À C?NCLUSÃO DE QUE O CAUCASO DEVERÁ SER CONQUISTADO ATÉ AQUELE MÊS: AFIM DE EVITAR UMA CRISE DE CA·
RATER GRAVISSIMO, SEGUNDO ESCREVE O JORNAL SUIÇO "WETWOCH". "ESSA CRISE, CONTINUA O JORNAL, FOI APRESSADA PELA
GRANDE DEFICIÊNCIA NAS ENTREGAS DE PETRóLEO RUMENO. DURANTE OS úLTIMOS MESES DE 1941, A PRODUÇÃO PETROLíFERA RU·

MENA, A DESPEITO DAS QUEIXAS E PROTESTOS DOS ALEMÃES, NÃO CHEGOU A UM QUARTO DA PRODUÇÃO NORMAL".

Inesperadamente
o Führer partiu

Estocolmo, 27 (R.) - As in
formações procedentes de Ber
lim, sôbre a partida inespera
da de Hitler, confirmam que o
"fuehrer" dirigiu-se para o seu

quartel general na frente orien
tal, afim de conferenciar com
os comandantes dos vários
exércitos, especialmente com
os marechais von Loeb e von
List e com o general von Kei
tel.
Outras notícias procedentes

de Berlim informam também
que vanos generais alemães
preconizam uma ofensiva geral
em todos os setores da frente
russa, ao passo que outros se
mostram partidários da con

centração de forças contra um
único ponto.
Essa divergência de opiniões

- segundo se acrescenta -_.

teria motivado a viagem de
Hitler, com o fim de assentar
um programa ríjido, para o

prosseguimento da campanha
militar germânica na Rúss:a.

Dr. Nilo Venturini
dará consultas à rua

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

io vs.-:

Sobreviventes recolhidos por
navio argentino

Buenos Aires, 27 (U. P.) -

O ministro da Marinha infor ..

mau aos jornalistas ter-se con- /firmado o fato de que o vapor I
argentino "Rio Iguazu" reco
lheu 56 pessoas, durante a sua

viagem de Nova Iorque a Bue
nos Aires.
Interrogado àcerca da classe

do navio a que pertencia o bar
co afundado, recusou-se a for
necer pormenores.
Washington, 27 (U. P.) - O

Departamento da Marinha re

velou que não tem conheci
mento da informação segundo
a qual sobreviventes de um

navio norte-americano haviam
sido recolhidos pelo navia ar

gentino "Rio Iguassú", recu
sando-se a fazer comentário a

respeito.

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.ix. pOltal - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. princip.l.
muncípiol do Estado.
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Ingleses estão com os

guerrilheiros gregos
Nova Iorque, 27 (Reuters) .. -

Segundo informações recebi
das pelos círculos gregos desta
cidade, há considerável núme
ro de oficiais e soldados britâ
nicos entre os guerrilheiros
gregos que operam contra os
nazistas na Grécia.

I>

-----,------�-----------

o aniversário do Banco de
Crédito Popular e Agrícola

o Banco de Crédito Popular
e Agrícola completou ontem
15 anos de vida ativa e pres
tante. Foi fundado em 26 de
Maio de 1927, no período go
vernamental do sr , dr. Adolfo
Konder. Esse governador bas
tante se interessou pelo coope
rativismo de crédito, tendo en

carregado o sr. dr. Gil Costa, en
tão desembargador em disponi
bilidade, de fazer o necessário
trabalho de propaganda sobre
o assunpto e de reunir núcleos
de pessoas capazes de fundar,
nos diversos municípios do Es
tado, bancos de teição coopera
tivista.
Dêsse trabalho surgiu o Ban

co Agrícola de Florianópolis, que
muitos favores recebeu daquela
administração.
Têm sido di.etores do Banco

Agrícola de Florianópolis, des
de sua fundação, o sr. Arman
do Ferraz como presidente e o

sr. Florêncio Costa como seu

substituto, tazendo parte pre
sentemente da diretoria mais os

srs. Eduardo Santos e Pedro
Cunha, como diretores de tur
no.

Há poucos meses, publícamos
um resumo do balanço do refe
rido estabelecimento de crédito,
pelo qual o público poude afe
rir do gráu de prosperidade des
sa sociedade cooperativa de res

ponsabilidade limitada ..

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

Atendemos com

regu larizações,
livros,

ANO XXVII,I IFlorianópolis Quarta feira, 27 .ie Maio de 1942

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

Organização Comercial Catarineuse
Rua João Pinto n. 18 _- Fone 1467

antí-fascista na Baía

N. 8547

o Reich péde auxílio ao Japão \ O nervosismo nazista
,
Londres, 27 (P.) - D� um correspondente �a AFI .- AS-) Estocolmo, 27 (R.) _ O "Mantenham as mãos afasta

segura-se em fontes bem informadas, que o Reích teria for- crescente nervosismo alemão das das bombas incendiárias"
mulada ao Japão novo pedido, frizando a necessidade de uma em face da constante ofenstva _ é o título de um artigo apa
intervenção nipônica contra a Rússia, antes que essa tenha aérea britânica reflete-se' der recido no "Westdeutscher Beo
podido _tirar todo o parti�o ,p.ossív�l da reorganizaç,ã.o da. eua maneira profun'da na imprens� bachter" (Observador da Ale
pr?duçao de guerra na �lbena OCIdental e do auxílio aliado, do Reich, que está, uma vez manha Ocidental), em que se
evitando q.�e ? desenvolv�mento das forças russas possa amea- mais, assinalando a importân- previnem os pais, afim de ins
çar o, equilíbrio de podeno. . _ ,. _ cia da observação estrita dos truirem seus filhos, impedin-E certo que, com _?u sem Intenção pr�'yla, o Japao efe- regulamentos sôbre "black-: do-os de tocar os projéteis en

t�ou certas concentraçoes de tropas na regiao ·confluente dos out ", relembrando, ao mesmo centrados.
nos Ar�'um e Amur._ .. tempo, o povo à-cêrca das pe- Uma notícia publicada com

_
Tais concentraçoes, segD:ndo �pmam n::elO? competen�es, nalidades que sofrerão os con- grande destaque no "Pom

d,ao a entender que o I!lart0 japones, e� primeiro lugar, vI�a- traventores. mersche Zeitung" põe a popu
r�a o ata9.�e naval e aereo contra VI�dl_v?stoque e as provm- Indícios não sómente de que lação da Pomerânia em guarda
eras marítimas e, en:: segundo, consístína em av�nçar c?m tem havido negligência por es- contra "baias e outros objetos
as suas forças mecanizadas, ao longo d3: Transberu;na, ate o sas regras de defesa, mas, tam- que lembram minas explosi
mar de Ocotsque, atacando. em seguida e penmsula de! bém interferência nas mes- vas".
Camtchaca. mas, se depreende de notícias
@!St!fflliãii-M�9gBi!fíi I�_- j " ��n����i�l:s�e�:No;��;n�ljO���= Li���!1 LOÇÃO lUARAVI.

Firmas do Interior do Estado tung", diz: - "A pol ícla está
fazendo todos os esfôrços pos-
síveis no sentido de vencer as Entrando e saindo
"dificuldades", prevenindo na da «lista negra»
mesma ocasião o público". Washington, 27 (U. P.)
Recentemente, as paredes As seguintes duas firmas f'o

nas esquinas, as caixas do COl'- ram incluidas nas listas ne

reio, barreiras das estradas e gras norte-americanas: Jean
outros obstáculos perigosos, \ Combescot e Emprêsa Cans
em Essen foram pintados com trutora Siemens Baunion do

���.$fi.'!®!iiwa#t_�-IIIl trIllE n_.-:ia..1111__ tinta luminosa para evitar, a- Brasil, ambas do Rio de Janei-
I cidentes, e, conforme se verifi- 1'0. As duas seguintes foram
cou, essa materia química apa- retiradas: Companhia de Me
receu raspada misteriosamerl-!lhoramentos de São Paulo e
te. A policía tem ameaçado os Rio de Janeiro; Raabe & Com
elementos insurretos com pe- j panhia, de Pôrto Alegre e Rio
nalidades rigorosas. , de Janeiro.

Desfile
Salvador, (P.C.) - Conforme foi noticiado largamente

realizou-se nesta capital, promovido pelos alunos do Ginásio
da Baía, um desfile anti-fascista, durante o qual falaram vá
rios estudantes, todos unânimes em condenar a ação nefasta
do quinta-colunismo.

Naquela ocasião, os promotores do desfile comunicaram
o acontecimento ao General Manoel Rabelo. Agora a comissão
anti-fascista do Ginásio da Baía acaba de receber daquele
destacado membro do Supremo Tribunal Militar um telegra
ma de agradecimento, testemunhando ao mesmo tempo aos

estudantes baianos a sua simpatia e apôio no combate aos

inimigos da Pátria.

Agitação na Albânia
Istambul, 27 (Retardado) (A. P,) - Rudes combates com

guerrilheiros, o assassinato do chefe de polícia de Tirana
_

e

várias medidas restritivas- ultimam'ente postas em vigor sao

noticiados pelo "Tomoiro", jornal oficial italiano, em Tirana,
indicando uma .intensificação da resistência da Albânia ao do
mínio italiano.

Êsse jornal diz que. o chefe de polícia Ali Petchi, nomeado
pelos italianos, foi �ssassinado por três est;:dantes, que t;leixa
ram, junto ao ca_?aver, a segumt� �?ta: Todos os traidores
da pátria receberao o mesmo castigo .

Esticando os nervos dos alemães
Berna 27 (R.) - O sr. Hitler descobriu novo artifício

para "esti�ar" os nervos de seus compatriótas, fazendo-lhes
crêr que haverá, possivelmente, un;, quarto ano d� .guerr��.

O jornal "Tribune de Lausanne , dando a notícia, dIZ

que - "o objetivo do _Fueh�er é "c}'lÍcotear" o esp!rito c9mba-
tivo do exército alemao, ate esgota-lo, tornando impossível a
duração maior do conflito". O grande otimismo dos "anglo
saxões" está por outro lado, dando cabo de uma energia '1'1€,
realmente, �unca foi dantes abalada" - acrescenta o mesmo

periódico.

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

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

�E SÓLIDA PARA UIl1A{íti 1ST Ê N C I A S A O I A

SEMANA DE c( B�ACK-OUT»Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA Natal, 27 (A. N.) - A "Se

mana de black-out " a iniciar
se brevemente nesta capital,
por iniciativa do comando mi
litar federal, vem despertando
grande interêsse no seio da.
população do Estado.
A imprensa tem veiculado

vários conselhos emanados da

I
Segunda Brigada de Infantaria
e dirigidos à população da ca-

1I== Il1iM_Il'...Il , U* , pítal.

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrglca da Faculdade
de Medicioa. Exestagiârlo do serviço de Proctotogla

do H-'spüal Humberto I, de São Paulo.
EspêCialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento.
sem operação e sem dôr. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORRÉIA CRONICA, no homem e na mulher. por proce
sos elétricos.. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663.
RESIDÊNCIA: Ruá João Pinto, 9. - Tel. 1601.

Quando o soldado polonês chegar à fronteira da pátriaCairo, 27 (De Reginald Roland, da minho árduo, estrada sangrenta; bombardeios de ofensiva da RAF
Reuters), - "Quando os russos esti- porém suportaremos, com certeza, tinham efeito devastador sôbre o
verem na fronteira da Polônia, os todas as provações que nos estão moral alemão.
soldados poloneses serão os primei- reservadas. Já sofremos muito, pa- O comandante em chefe das
ros a pisar no solo nativo" - disse. ra que nos deixemos desanimar pe- fôrças polonesas acentuou que os
o general Anders, comandante em lo que há ainda em perspectiva". russos têm tido oportunidade de lu-
chefe das fôrças polonesas no Ori- O general Anders disse, ainda, tar continuamente com três quar-
ente Médio e na Rússia. que, durante a sua viagem ao Orí- tos do exército alemão e não era

Prosseguindo, disse o general An- ente Médio, conversára com oficiais de admirar que esperassem que os

ders: "Cada polonês, quer esteja poloneses que haviam fugido de aliados lhes proporcionassem al
sob o tacão nazista ou tenha possi- prisões e campos de concentração, gum alívio, na fórma de segundo
bilidade de empunhar armas contra em todas as partes da Alemanha, "front",' o que desviara uma parte
a, Alemanha, acredita que chegará para a França. Todos eram unâni- imensa do pêso do exército ale
êsse momento e está determinado a mes em contar que os intensivos mão.
fazer com que êle se torne reali
dade".
Falando com uma intensidade de

sentimento que é prova do espírito
invencível da Polônia em luta, o ge
neral Anders disse ainda: - "Nos,
poloneses, temos dois amores: o
amôr de Deus e o da. Polônia e o 'da
Polônia. O sentimento religioso de
cada soldado polonês, tanto aqui
como no sólo russo, combinado com
'um patriotismo intenso, produziu
uma fôrça moral quase incrível. O
desejo de cada soldado polonês é
jugular o grande inimigo: a Ale
manha. Na Rússia, vários milhares
de poloneses estão sendo organiza
do firmemente numa grande fôrça.
atacante. Quase todos os que pu
dêmos reunir estão já em uniforme
e muitos deles armados com armas
russas, britânicas e norte-america
nas. Espero que, em breve, todos
estejam armados, e não póde estar
muito longe o dia em que tomarão
os .seus lugares nas fileiras da li
nha de frente. Vou à Rússia para
continuar a tarefa de reunir e equi
par os poloneses ali. De certo que
a volta à terra natal não será fei
ta por estrada �lifaltada: será ca-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mai� de cínceenta por cento da
população servirá à Patria
Washington, 26 (U. P.) bélico, muitos dos quais inca-

As autoridades encarregadas pazes de ingressar nas forças
da distribuição do potencial armadas ou trabalhar nas in-
humano dos Estados Unidos, dústrias de guerra. Além dis- II falta de memória éda fôrma mais conveniente, so, centenas de milhares de"
anunciaram que, antes de fin- mulheres abandonaram seus a falta de fósforo
dar o ano, de acôrdo com os trabalhos caseiros e serão em- O público atribue, empirica-
planos atuais, 50% dos ho- pregadas nas fábricas. ;0 nú- mente, a falta de memória à
mens da América do Norte, en- mero de trabalhadores de am- carencia de fósforo. De certo
tre 20 e 65 anos de idade, par- bos os sexos empregados nas modo, essa concepção está com

tícípariam das forças armadas indústrias de guerra e que era provada pela ciência. O fósforo
ou trabalharão nas indústrias de 7.000.000, em janeiro, chega desempenha, realmente, impor
de guerra. agora a 9.000.000 e no fim do tante função no organismo. Da
Assinalam êsses funcionários ano atingirá 17.500.000. O carência fosfórica resulta não só

que, segundo as palavras do exército, a armada e os fuzilei- a perturbação aludida como in
Presidente Roosevelt, o preço ros navais necessitam de gran- sônia, irritação e irascibilidade
na Civilização deve ser pago de número de homens. nervosa decorrente de verdadeiro
com muito trabalho e penas e O diretor do serviço selec- desequilíbrio humoral,' e que se

sangue, acrescentando que so tívo da primeira dessas forças torna dificil explicar em poucas
mente restarão alguns mílhõc .provavelmente precisará con- palavras. O fósforo desempenha
de homens dedicados a atíví- tar, em determinado momento, importante papel como ativador
dades não essenciais ao esfôrço com 6 ou 8.000.000 de homens. do metabolismo. Basta resta

belecer o equilibrio quimico dos
humores por meio de um pre
parado de fósforo, como o Tono
fosfan, para que desapareçam,
como por encanto, todas as

manifestações morbidas. Com
duas ou tres injeções voltam as

disposições gerais do organismo
e o contentamento de viver.

Ce rtlltcad,

INDICi\_DOR MEDICO
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

. SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

IISTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Unlversídade de

Genebra (Suíça)
"'om prãtíea nos hospitais europeus
Clínica médica ,,!Ti geral, pediatria,
doenças do síste.na nervoso, apare-

lho geníto-urtnarío do homen
e ds mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníea com o
dr. Manoel de Abreu Campanarlo
São Paulo). Bsr eeíattzado em HI
giene e Saúde Pública, pela Unlver
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de ftsloteranía

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Macbado,'
Telefone 1.195

PlORTANOPOLIS

j

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

�"1\"" __' ..""""""",

Nt!U01111" (U Iii g n

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 3a classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

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

Siga a voz da experi
encia. Faça o que têm
feito milhares de Senho
ras, que devem sua saude
normalIzada e livre de
contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador. tôni
co. anti-doloroso, A Saude
da Mulher é uma çorcn-

tia contra certos sofrimen
tos que periódicamente
afligem a mulher em

todas as fases da vida _

na puberdade, na idade
adulta, na idade crítica.

A Saude da Mulher
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

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

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

A·RAUJO-OLHOS, OUVIDO�
NARIZ, GARGANTA

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

Dr. "

----------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Cltntca
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, 35.

Fspecialtsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã; das 10 às 12
onsu ta 5: A' tarde, das 3 às 6

I
Consultório: Rua Vítor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas ieriemente à tarde: das 15 às 18 horas

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

GOTTSMANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. BUl khardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS .
:
Alta ciru�:�:� gyn�Colo. Oovidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
gía (doenças de senho- D ARMINIO' lAVAR-ESras) e partos. Cirurgia f..

.

do sistema nervoso e (Assistente do prof. ôansou)
operações de plastica. ACOMODAÇÕES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
Consultório à rua Trajano, Consultas 20$000 - Qperações a combinar
n. 18 (das 10 às I:?, e das I Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te}, 1461.-Residência 145ó

15 às 16.30)

ITelefone - 1285
Residem:ia à rua Esteves

�j Junior 20. Telefone 1.131.

:------------------�

Josephinêl Schweidson
MEDICA.

Doenças .de senhoras e cnanças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1,. às 11 horas

Rua F. Schmid1. 39 (sob.)

Dra.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa CatarinaDr. SAVAS LACERDA
Rua Tralano n.O 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo! n. 1 em 20 de Setembro de 1958.lO Dr. BEZE��RA LEITE Ausente durante o corrente mês Endereço telegráfico: BANCREPOLA
I, J � CA

•

CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição[. CL N, FLORIANOPOLlS
i lVIÉDICA EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
� Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g��:ra��o �:�� Emprestimos - Descontos - Cobranças
&1 CONSULTORIO: de Medicina da Universidade do Brasil) e ordens de pagamento.

I;,' conRsUuflltasTrd8ajsanos'
33 Ex-internD do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira Tem correspondent@_emtodososMunicípiosdoEstaduSobrado médico do Departamento de Saúde ttepresentante da Caixa Economica Federal para a vendi
horas CL"INICA MÉDICA das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

� em deante. semestral, em M do e Novembro.
� Moléstias internas de adultos e crianças. Paga todos os ceuuens das apólices Federais e dos Estados

,
RESIDENCIA: Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - TeJ. 1426 de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Rua Blumenau, 28· Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 Tel. 1523 Mantem carteira especial para administração de prédine
.

._--! ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLlS. Recebe dinheiro em depósito pelas.-

I
melhores taxas :

I Dr. Antônio Moniz
D A-U·(iUSTO DE PAULA DJ�eto�a�����S��:l gj§ ti!1���:iÇãO (retirada livre) ��de Aragão r. Flonanopohs C/C Ay[so Prévio u 111

MÉDICO Residência e' Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51 C/C Prazo Fixo 7%
(próximo ao Teatro). Aceita pr�c�rac(io para re,ceber .vencimeo.to.B .em toCirurgia e Ortopedia. Cirurgia geral e Doenças de s enhoras. das as Repartlcoes Federais. EstadUl1l8 e MUDlClD816.Clínica e Cirurgia do

Físíeterapta: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.

J" f
·

d
_torax. Partos e doenças CONsULTAS: Às 11.30 e das 5 horas em denote A'l 4as. e.. a e o enslva eH verao))de senhoras. Sábados: Das 3 à'j 6 horas, - Fone 1 644 . • ••

CONSULTORIa: Da fronteira Alemã, 25 (R.) tendo atitude reservada, ne
Rua Trajano. 33. _ Telegramas procedentes de tocante a essa batalha, e o por-Diariamente das 15 às Doenças dos duvídos. nariz e gargan ta. e fontes neutras, descrevendo a ta-voz oficial da emissora na-

I 1)E1S7IDhE.0NraCsI·A·. I
dôres de cabeças reb e Ides

.

batalha de Carcove como a zista poucas referências fez,
l

D N·l V t
.,. mais terrível batalha de tan- posteriormente, ao progressoAlmirante Alvim. 36 r. 1 o en urlnl ques da atual guerra, dizem da contra-ofensiva do mare-

Telefone D. 751. E que a luta está agora entran- chal von Bock, desencadeadaI Assistente do Professor Kàs, do Rio de Janeiro. specia-
E d do numa nova fase, na qual contra as forças soviéticas ;.<.0---� lista do Departamento de Saúde do sta o.

ambos os contendores evitam sul de Carcove. Além disso, oI Consultas das 14 às 16 horas, diariamente.
b d) envolver as respectivas reser- mesmo porta-voz insiste queDr. Remigio Rua [odo Pinto _. 7 (so ra o vaso tal ação não deverá ser confun-

4t44íl!iti&&GAt Z J Tais notícias sugerem que dida com a ofensiva da prima-
CLlNICA �MEDICA lutas terríveis estão-se travan- vera, agora chamada ofensiva
Molestias internas, de

H de
ü I h

do dentro da zona fortificada, de verão, que os alemães du-
Senhoras e Crianças em ot"I(I·a e u nme O.fa situada a léste da cidade de rante todo o inverno andaram

Geral

I
. Carcove. Berlim continua man- prometendo.

CONSULTORlO :

I
f<lii'l Felire Schmldt=-Edltt- Dentro de poucos dias será inauguraàa_ em Flortanópo lís
CIU Amena Neto-vfune 1592.

A CASA «A METRÓPOLE \1)
9 as 12 e 14 ás 17 noras

f�ESIDENCIA'
A v Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Oculista do Centro de Sa.úde e do Hospital de Caridade

Com calçados para todo gôsto e todo preço.
V. S. também é convidado para visitar-nos sem com

! promisso. Não compre, pois, o l'3i u calçado, sem apreciarAttende a chamados primeiro o sortimento de «A METROPOLE», de Sabota &.

;..14......1IPI!II1III!II__ .......1IIIIII1Ii I SUVil. à rua João Pie to, 4. 26 v- p

-=" 3r '.

V.S. J A' PENSOU NO FU- I
TURO DE SU A FAMILlA ?
Vá "hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes ri.> 15. Rio de Ja
neiro, e institua uma

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

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

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

30 v. alt.-II

Achilles Paulo Ciallotti e
Beatriz Bulcão Viana

Ciallotti
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

5vs-4

• s AlI r s C·._

Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei Ca
neca ri." 70. Trcitar no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-2:l
------------------------

Sindicato dos (ondu-
tores de Veículos
Rodoviários de
Florianópolis

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

brando o Imposto Sindical
durante o mês corrente

(maio), de acordo com as

leis vigentes.
MODESTO GALVÃO

secretário
9vs 6

QuAsi meio século de�exis
tência é O melhor reclame
da prefêrencia • IUYE�jUDE
ILWIORf para Iímpar, for
tificar e r e j u v e n e s c e r os

cabelo.. Elimin .. 11 c IS s p a ,

tu cess ar • q u e d a doI'
e a b e t .. ,,' e voltar fi eõr

p r
í

• .1vtj O� cabelos

I braricos.
sern 0' tingir;

d' -Ihc- '-ig-or p mocídade,
• NAo convem 51118 de prata.

USa-se como loção,
ORATli

Peça-llOS Imprello, $00,. oe C1II
dado. dOI cabelos. o lIIelbOf 11.0
da 1 •••••••• .&1 .

V'1dIo � GOfNie l1OOO _ .

..r. ou ...... __
I'

lll.•mITAI .waIDU "II.
� allicltn., til .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



����.�""'''�W����fiA���i�.�_ � .:O.�ES�T�I:OO:.�Q�u�a�r�ta�-�f:e�ir�a�,.2�7�d;e�M.a�i�o..d.e..19�4�2 3
.W 11"-.,;;.. aflG [lJ

Crédito Mútuo Predls I �o ESTADO� A história da nova Itália é ainda recente, datando de me
nos de um século, e ninguem ignora o concurso prestado pela
França à independência italiana, resolvendo com o seu auxí
lio decisivo a formação do novo Estado peninsular em conse

quência da batalha de Solferino.
Países latinos, ligados por estreita afinidade de origens

e costumes, por isto mesmo, a atitude de Mussolini, entrando
na atual guerra européia, quando a França já estava pratica
mente vencida pelos alemães, e visando aproveitar-se dos des
pojos, foi recebida pelo mundo menos com estupor e surpresa
- porquanto o Duce já apresentava tradições de ombridade
bem duvidosas -do que com a indignação e a repugnância
que surgem em todos os espíritos bem formados diante de
uma felonia.

Eis porque a recente iniciativa de Mussolini, reclamando
Córsega, Tunísia, Saboia e Nice, depois de ter perdido quase
todo o seu império colonial e, o que é muito mais grave, quan
do os alemães procuram reduzir a Itália à categoria de um
domínio do Reich, não é levada em conta como coisa séria.
Já se vê que o Duce está procurando um derivativo para apla
car a franca rebeldia do povo italiano, contra uma política
desavisada que o conduziu às portas da miséria e da fome,
e comprometeu gravemente o seu futuro como potência mi
litar.

Realmente é de causar asco, que Mussolini, depois de der
rotado na África, de ter perdido a maior parte de sua frota, e

quando seu povo reclama insistentemente a paz e se rebela
contra a opressão nazista, ainda ouse o desplante de querer
apossar-se de regiões do território francês, fazendo imposições
próprias de um exército vitorioso e dominador, e não de um
povo enganado pelos seus leaders e que sonha reconquistar
unI s�ssêgo que jamais deveria ser �erturbado. ."

Mussolini

Proprietários: J. Moreira & (ia.
6 DE MAIOFoi entregue RS ?resta.mistas Norma Menezes Reis eNo�yr ReIS resldf'ote f'm Rio do Sulpossul.íora da caderneta n. 10824 o prêmiOque lhes coube j{1m mf'rcadorias, no valor de rs.

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

DURIO VESPEBTllfO
Redação e Oficinas A, Rua

João Pinto D- 13

Tel 1022 - ex. poata.l 1St

Companhia

e França

Mais
4 DE JUNHOum formidável sorteio realiza rá a Crédito Mútuo Predial, no dia 4 de Junho (õa.Ielru),com prêmios no valor de

6:250$000vacile adquira já a sua caderneta na sé Ie daCrédito Mútuo Predial à rua Viscondede Ouro Preto n° 13.

-

a

Aliança �a Baia»
Fundada em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e MarítimoG
De ordem do sr. Presiden

te, tenho o prazer de anun

ciar, para quarta-feira vin
Londres, 26 (A. P.) - O Almirantado enviou aos jornais doira (dia 27), uma sessão

uma nota contando a proeza do cruzador "Penélope", da Ma- extraordinária, afim de tra
rinha Real. Durante duas semanas o "Penélope" foi alvo das tar de uma excursão a Bom
bombas do Eixo, em águas de Malta. Por fim, conseguiu retí- Retiro. Ficam, portanto, con
rar-se daquela base, fazendo um caminho em zigue-zague a' ra- vidados todos os srs. sócios.
vés do Mediterrâneo. O cruzador foi atacado seis vezes, duran- Fpolis., 22-5-42
te a viagem, pelos aviões inimigos, mas logrou livrar-se de '0- José Valle Pereira. secretário
dos os torpedos e "os bravos marinheiros agora se achare em 4vs-4
um porto, cujo nome não é revelado, com seu navio todo crivado \

ele estilhaços de dez bombas; mas todos os tripulantes estão

I
-1-----.

:�:��"::'m'I�:::,�t�;to, �i;��::; do��S:o,M����A�E�. Adi,,�:���;: San U u e n o I
preços só na CASA MISCELANEA. Vávulas e Discos. - Rua Traja- C O N TEM

-I:��;� ':0 POV�' '�ATARIHE�SE II ;����;;g::rs;c;;;ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

Não

-

ASSINATURAS
Na Capital.

AD ..

Seme8tn1 ••••••

Trimestre ..••••

Uêe .

No Interlors - --

Ano ..••••••••••

Semestre ..••••.

Trlmestn ..•••.

Anúncios mediante eontrato

------

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:úJO$OOO
Reservas, mais de JJ 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) JJ 22354:000$000

------

I
Diretores:

Dr. Pampb ilo d'Utra Freire de Carvalho,
de Souza e Dr. Francisco de

Epiphanlo [osé
Sá.

�-----

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

cipais Cidades da América, Europa e Àfrica
------

Agente ·em Florianópolis

Catx« postal /()- Teleahone I083-f!.nd. Tel. c ALLlANÇA JJ

Sub-Agente em Lagulla, Tuharão. Itaiaí, IBlumenau e Lnqea.

CAMPOS
RUA FELIPE

L O B O & (ia.
SCHMID'T N 39

O-Mucus da
Asma Dissol··
vido em Um Dia
Os ataques desesperadores. e violentos da

asma envenenam o organlsIDç-,. rmnam a

energia, arruínam a saúde e debJlltam .0 co

ração. Em 3 minutos, Me n d a c o, _recmta de
um famoso médico, c0!lleça a eírcular no

sangue dominando rapídamente os ataques.
Desde 'o p r im e i r o dia começa a desapa
recer a dificuldade em r e s p i r a r e vo_lta o

sono reparador. Não é preciso _
continuar

usando drogas cígarsos ou mjeçoes. Tudo
o que se faz' necess(lrio é t0l!lar 2 tabletes
de Mandaco às reteícões e bcarA eomple
tamente livre da asma. A ação é milito
rápida, mesmo que se trate d.e casos r��l
des e antigos. Mandaco tem h.do tanto êxito
que se olerece com a garantl!l; de dar ao

paciente respiração livre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completament� co.m a asma
em 8 dias ou devolução do dinheíro, ao ser

restituido 'o pacote vazio. Peça Mandaco em

qualquer farmácia. Nossa garantia o protege.

M endaeo A:a:.:::.m

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

Esteves Junior, 48.

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMESCon3ulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$00

I Os originais, mesmo não pu

blícados, não serão devolvidos

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' 12

Cabelos brancos � LOÇÃO
llfARAVILHOSA %

Farmácia N. Senhora
Aparecida

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

regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
fício do Mercado.
245 30v.-20

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

A proeza do «Penélope»

direta Porto Alegre- Flori anôpolis

A direção não se rssponsabl-

I
liza pelos eoncettos emitidos

nos artigos usinadoo
� �

\

A rOa!". D8 otlao (Hold Dack lhe Dawnl

Linha

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas.

sáoados e domingos
�qente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA Ir. DE NOVEMBRO

o funcionàrio que e§tavadna'aPolarll:�lac��o��us�:ó:ntretanto.que eu nao PO en

CAPITULO I guardados muros da grande produtora de

filmes.
Na primeira oportunidade separei·me

dos visitantes e, encaminhando·me por

uma estreita ruazrnha, cheguei ao Palco

11. 6, onde eu sabia que o sr. Saxon es�a��
dirigindo o filme "A Revoada das Aguías .

Quando estava prestes a abrir a porta,
notei uma luz vermelha junto a uma ta

boleta que dizia: "Entrada proibida, en

quanto a luz estiver acesa". �ma cam

painha de advertência soava rUidosamen

te. Pouco depois parou de soar, ao mesmo

tempo que a luz vermelha se extinguia.
Aproveitei a ocasião para abrir a porta e

entrar no palco de filmagens.
O sr. Saxon estava dirigindo uma cena

da nova produção. Uma atriz, chamada
Veronica Lake, representava um trecho

passado no interior de uma cabine tele

fônica. Brian Donlevy e a "script girl",
encontravam-se sentados um pouco atrás
da câmera. Ao terminar a cena, o sr.

Saxon despediu as artistas e operáriOS,
a-fim·de que os mesmos fossem almoçar,

Talvez a melhor maneira de iniciar
êste relato seja dizendo que certo dia, -

aproximadamente há um ano atrás -

apresentei-me nos estudioS' da Paramount,
em Hollywood. Alí fôra com o fito ex,

clusívo de falar C0111 o sr. Dwight Saxon,
famoso diretor cinema togr-áf'íco.

O funcionário que estava na pOl'tada
mrormou-me entretanto, que eu nao poo.e
ria ver o sr. Saxol1, uma vez que não

tinha marcado, antecipadamente, um en

contra com êle. Aconselhou-me a escre

ver uma carta ou, então, que voltasse em

outra ocasião mais propicia. Mas eu não

pOdia perder tempo - devia ver o sr,

Saxon naq�uele mesmo dia, naquele mes·

mo momento.
Em vez de sair da sala ele espera da

portaria, como o displicente funcionário
esperava que elC 'fizesse, juntei·me, sem

ser notado, a um, grupo de turistas que

'esperava entrar nos estudioso Poucos se

ll.lnàoe dllPOiS acbava·me t;l!'ltre os bfrn

Clube dos Caçadores
de Florianópolis

Os Pálidos. Depauperldos,
E'90tldol, Anêmicos, Mã.s
que erlem Mlgrol. Crianças
requílicls, receberão I toni-
ficação gerll do orglni,mo

com o

58 n gu 8 n O I
Llc. D.N S.P. n: 199, da 1921

No Serviço de emigração informaram-me que eu teria que
esperar uns cinco anos para entrar nos Estados Unidos

Aproximei-me do sr. Saxon e perguntei
lhe se podia falar-lhe por um minuto.
Antes que ele pudesse responder, recor

dei-lhe o nosso conhecimento travado no

"Berroquet" de Nice. Felizmente para
mim, êle se lembrou do fato e estendeu
me a mão, Disse-me então que necessitava
urgentemente de 500 dólares, - não como

esmola, nem como empréstimo - mas
gim por algo que eu desejava vender.
Quando expliquei que minha mercadoria
era um argumento cinematográfico, êle
franziu o sobrecenho e advertiu-me que
para esse fim eu devia ter-me dirigido ao

Departamentos ae Argumentos.
NãJ desanimei porém e, muito ao con

trário, insisti tanto que êle acabou con
cordando em ouvir-me, mesmo depois que
eu ponderei que não sendo escritor, teria
que relatar o meu "argumento" verbal-
mente.
o que se segu,� agora é o que eu con

tei ao sr. Saxon, e que mais tarde veio
a ser transformado num filme, sob o

tit\llo ele "A PORTA PJ.:) OURO";

Tive entretanto. bôa sorte. Um quarto vagou inesperadamente:,

um hóspede suicidára-se.
_.

' MEU nome é Jorge Iscovescu. Nasci

I
Assim é que embarquei para o México, I de suportá-Ia. Era como se eu eS'tivesse

na Rumânia: porém pa�sei a �ai�r pai-te instalando-me provisoriamente num po-, cümpr indo uma pena numa prisão, sem
da minha VIda em Paris e Biarr-itz, cou- voado que faz fronteira com a California. I saher ao certo o temo) que ela ia durvr.
forme a temporada, indo sempre aos 1,,-

'[
Há uma cerca de álamos que marca a li- Fui ao "Hotel Esperança". onde o preçogares freque,:,tados _p�r gente rica, ou, nha divisória entre os dois paises. Através I

da diária era um dólar, havendo ainda
para ser mais expl ícito, pelas mulheres da mesma, pode-se ver o território dos um desconto para os qU2 pagassem porricas. (Expliquei ao sr. Saxon que nos Estados Unidos; mas para quem não é semana. No meu caso, era mais cOUVe
meus documentos imigratórios estava es- cidadão americano, nem tem o passa. níent i tomar alojamento logo para umpecífir-ada a minha profissão de baila- porte convenientemente visado, essa cerca ano mteíro, mas o peior é que o "Hotel
r ino, o que ae;] certo ponto era verdade). passa a ter milhares de metros de altura Esper anca" vivia sempre cheio, com tortos
Era uma 'ida facil para um homem e outros tantos de espessura ...

os Civártos ocupados por hospedes que
que tivesse uma voz atraente e soubesse Sei muito bem o quanto ela é intrans- vlvíarr. esperando sempre por algo que011,,,1' para urr-a mulher. Mas veio a gur ponível, pois lidei bem de perto com os

às VEzes não vinha ...

ra e o pessoal de dinheiro fugiu para a funcionários do Serviço de Imigração. F'o. 'I'Iv», entretanto, bôa sir te, Um quartoAmérica. Eu também desejava chegar às
ram êles que me informaram que, para va;;c.�l inesperadamente: um hospede suíterras da América, mas necessitava de cídara-ss. No mesmo momento em queum visto consular, sem o qual era ímpos- que eu pudesse residir permanentemente tir'lvam o cadáver do l[UarW .n 27, misivel minha permanência no Novo Mundo, n9s Estados Unidos, teria que obtep o nhas poucas malas entravam. No prImeiroDesgraçadamente para mim, a imprensa número que me correspondesse na quota momento, ao ocupar O quarto, senti quese ocupára de um certo escandalo que
de rumenos que podiam ser admitidos, não iria permanecer ali muito tempo.envolvia meu nome e o de conhecida da- quota essa que iria fazer-me esperar cinco MinaI de contas a Sorte poderia bafejar-111a de Nova York, de modo que não achei anos. Achei que havia um pouco de exa- me outra vez e, quando eu menos espe�oportuno solicitar um visto no meu pas- gero nessa informação, mas sabia que rasse, estaria cruzando a fronteira '"

saporte, pois minha pessoa podia ser co· minna espera era inevitável, embora não Inhecldll.. so"b�sse por quanto tempo seria capaz IContlm,'a no próximo númerol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma cportunid e que talvez não vo'te !
As pechinchas da grande venda especial da (ASA DAURA

A mais empolgante e sensacional oferta de tecidos de alqodào e sedes. dos melhores fcbriccntes, por preços arrebatadores.
Todas as pessoas que se interessam vivamente em odqumr tecidos duráveis e baratos preferem a NOSSA CASA.

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

SEDAS Opala estampada » 4$000 Colcha branca PI solteiro l!I 11$500
Seda Laqué mt. 4$000 Tricoline PI pyjama » 4$000 Colcha .r eclame 8$000
Tafetaline de seda, em todas as côres » 5$000 Trtcoline xadrez e listado PI camisa » 4$000 Guardanapo PI jantar duzía 11:)$000
Seda Granité » 6$500 Tricolíne de algodão » 3$200 Guarnições pintadas PI chá uma 33$000
Lingerie cI bolas, art. bom » 8$500 Zefir superior »2$500 » PI jantar 140X140 18$000
Seda Petlt-pois, art. bom » 10$000 Fustão pe lueía, art. bom » 4$500 » PI jantar 140X140 » 20$000
Seda e lã, largo 0,90 l> 18$000 Merinó preto, largo 080 » 4$800 » PI jantar 140x180 » 24$000
Gabardine de seda » 10$500 Crepe preto de algodão »4$500 l!I PI jantar 140x230 e 1 cz. de guardo l!I 32$000
Seda-givré, art. pesado » 11$000 Brim infantil » 2$800. » Xadrez escuro PIchá » 24$000

. Seda Irizotlue c] lã » 13$000 Cubano » 2$<'00 Tapete de veludo PI quarto • 2.1$000
Lingerie estampado, art. lavavel » 8$000 Tecido PI colcbão, largo 1,40 » 5$000 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um �3$ooo
Línger!e Iiso, art. bom ,. 8$000 Tecido PI colchão, largo 0,80 » 3$500 .\'tALHAS, ARMA.RINHOS E ARTIGO PARA HOMENS:
Frizotine superior » 8$500 Tecido PI colchão » 2$500 Sobretudo, todo forrado 8 seda um 150$000
Lumiér em todas as côres, larg , 0,90 • 12$000 Tecido cordone PI cuéca li) 3$�00 Sombrinba de trlcol. cI cabo comprido uma 22$000
Seda PI camisa, art. bom » 10$000 Tecido PI cortina, larg t,30 » 8$000 Idem de tric. cI cab i comprido PI mocinha » 16$000
Seda granité CI lã » 9$500 Tecido PI cortina, largo 080 • 7$500 Sombrinha de seda e linho, art. resistente 25$000
Seda branca natural PI camisa, larg, 0,95 » 16$000 Toalhas lisas PI rosto uma 2$000 Coletinho de malha PI rapaz um 5$000
Fustão de seda ,. 10$000 Toalhas PI rosto de 3$,4$, e 5$ 100 Casaqulnhc de malha PI menina »7$000
Tafetá xadrez l!I 8$000 Toalhas Alagoanas rI banho, uma 12$000 Casaco de malha PI senhora » 12$000
Tafetá moiré, art. fino » 12$GOO Toalhas Atagoanas PI banho, tam. grande » 18$000 Pulover art. bom PI rapaz l!I 14$000

ARTIGOS DIVERSOS Toalbas brancas lisas PI banho uma 7$000 Pulover cj feixo e manga PI homem »25$000
Lã fina PI vestido mt. 18$000 Filó PI mosquiteiro, largo 4,50 mt tE'$ooo Pulover C[ feixo e manga PI homem l!I 20$000
Cacbá cI pelúcia (Reclame) » 2$800 Cas€miras PI ternos, lindos desenhos corte 90$000 Coletes de malha cl manga » 2(1$000
Cacbá xadrez, typo de lã ,. 5$000 MESA E QTJ ARTO Blusas de malha PI senhora uma 20$(H.;0
Pelucla lisa, art. bom » 2$500 Atoalhado branco e de cores, largo 1,40. mt. 5$500 Blusas de malha PI senhora » 15$000
Ca chá cj flanela, art. superior " 4$500 Cretone de cor, largura 2 metros »9$000 Pulover listado PI bom em um 12$000
Pelucía PI kimone. art bom II 4$000 Cretone de cor, largura 1,40. » 6$500 Pulover sem manga PI bomem )} 15$000
Pelucía PI pyjarna » 3$200 Cretone branco typo linbo, largura 2,20 » 8$50c Puloversluho PI rapaz » 12$000
Linho e seda xadrez PI saia ,. 14$000 Cretone branco typo linho, largura 2 metros» 8$000 Pulover de pura lã PI homem, de 50$, 35$ e 45$000
Cachá xadrez, superior » 5$500 I Cretone branco typo linho, largura 1,40 » 6$000 Capas Ielpudas PI criança uma 1 �$ooo
Fustão estampado » 4$500 Cretone Royal, largura 2.20 » 12$000 Capas lisas PI criança � t 0$000
Linho estampado. art. superior » 3$800 Cretone Royal, largura 2 metros l!I 11$000 Pasta K' linos l> 3$300
Linho estampado, art. fino » 5$500 Cretone de linho branco, largura 2,20 »18$000 Sabonete Ltíebuoy um 1 $"100
Linho CI bola » 2$50( Cobertores meia lã PI casal um 52$opo Leite de Co lonla vidro 5$800
Linom estampado » 3$000 Cobertores Paulista PI casal » 27$000 Blusas Swing uma 10$000
Línom liso » 2$000 Cobertores Paulista PI solteiro »24$000 Malas PI viagens de 22$, 26$ e 30$000
Luizine typo Inglesa » 2$000 Cobertores xadrez PI casal l> J 9$500 Pasta de couro PI colegiaes de 12$ e ) 5$000
Chitão II 2$000 Cobertores xadrez PI solteiro l!I 16$000 Maletas PI trabalho de 6$, 7$ e 8$000
Chitão granité, larg 0,80 » 4$500 Cobertores dezenhados PI casal l!I 20$500 Ligas de borracha uma 1$50(')
Crepon {lI kimono, largo o.So l!I 3$800 Cobertores dezenhados PT solteiro » 17$000 Babadores de organdy bordado um 4$000
Chitão cI bonecos, art, bom » 4$000 Cobertores PI bebê de 7$ e 9$000 Cintos de vidro PI senbora » 7$500
Opala lisa » 2$200 Colcha de veludo PI casal (só este mês) uma 27$000 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena 4$500
Opala larg 0,80 :t 3$000 Colcha de Iustão PI casal » 21$000 Porta-nickel de couro um 3$000
Opala typo Suissa » 3$800 Colcha de fustão PI solteiro l!I 16$000 Talco Ross lata 2$900
Recebemos mais de 10,000 metros de retalhos de pelúci a estampada, que estamos vendendo durante êste mês á titulo de reclame. Recebemos milhares de outros artigos,
que sómente com uma visita à NOSSA CASA, V. S. poderá certifica�-se do que anrm.amos. O p_o:vo de Florlauópolís encont�,:rá,. pois, na CASA D \URA, os Artigos de que

necessita em seus lares e para uso pessoal, sempre com a mais absoluta garantia de dura billdade, Junto a uma convemencia de preços realmente apn ciável.

Economize, comprando na (ASA DAURA, à rua Felipe S(hmidt, 19
Agredido brutalmente o diretor do Serviço
de Imprensa da Polícia do Distrito Federal

ram que devia comparecer,
RIo, (V. A.) - Quatro in- com urgência, a uma das de

divíduos, dois dos quais não legacias auxiliares, aonde esta
taram, na noite de 23, rocam- va sendo chamado.
bolescamente, o jornalista Hé- Quando se dirigia no auto
lio SOdré, redator do Dip e di- móvel deles, Hélio viu-se ino
retor dos Serviços de Impren- pinadamente agredido com um,
sa da Polícia, agredindo-o e coronhaço de revólver na ca

conduzindo-o, depois, a Petró- beça, caindo desfalecido.
polis, onde foi abandonado, Imediatamente, outro auto
sem sentidos, com um Ierimen- móvel se aproximou e nele foi
to produzido por arma de fogo jogado o jornalista, que, as
no pescoço e contusõe3 gene- sim, foi conduzido pelos agres
ralizadas na cabeça e no rosw. sares até a serra de PetrópoJis,
En(!ontrado na estrada por onde foi então abandonado.

um motorista, qu� ali passava Desenvolvendo ativas dili-
algum tempo depois, Hélio foi gências em torno do sucedido, Irecolhido e levado ao Hospital o delegado Batista Teixeira, da
da Santa Teresa, em Petrópo- Ordem Política e Social, logrou Ilis, onde ficou internado. desde logo identificar os dois IEmbora não sendo gr:we seu agressores do jornalista: os

estado, o jornalista cariora não indivíduos João Prates e Val
poude ainda ser ouvido. demar Nascimento, que con

.

Já se acredita, porém, que fessaram o crime.
foi vitima de vingança, Os depoimentos dêstes está
Na ocasião em que foi víti- ainda guardado em sigilo, pois

ma da agressão, Hélio encon- as autoridades esperam deter
trava-se na séde do Dip, à rua dois outros de seus companhei
Carlos de Carvalho, quando ros de façanha, afim de escla
dele se acercaram dois indiví- recerem definitivamente as ra

duas, que, dize�do-se investi-I zões que os ley�r3:m a tão ro

gadores da polIcia, lhe disse- cambólesco eplsodlO.

.M
no ChileCACHORRINHA LULU' Terrorismo nazista

Fugiu da Praça Getúlio Var·
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 "BiJ·ú". Será

ror.gratificada a pessoa que a entre- O recente assassinato do nu-
gar na loja "Jorge Salum" , à

I
rua Conselheiro Mafra - 44. tigo capitão do exército, Cor

valan, foi que levou as autorí
__________3_v_.-_3 dades à sensacional deseo-

I SINDICATO DOS TRABALHA- berta,
I DORES NO COMÉRCIO AR- Na noite passada a polícia
lUAZENADOR DE FI,ORIA- encontrou.dísperso por dítereu- Até O presente, a polícía

NõPOLIS tes domicílios de memehros da prendeu 10 terroristas.
- org'anização nazista "Yang'ual'- ACl'edita-se, pelas declara-

IMPOSTO SINDICAL Ila PO!Hllar Socialista",. g'l"IUHie I
ções do chefe de polícia, que tiS

-.. "stock" de armas automática..:, Jíderes {la organização, entre

D}e 0:-dcll1 da Dlrelona, levo ao

I projéteis, homhas incendárins e I os quais o químico I que prepll
�O�11CCII11CI�tO, dos srs. e:llPr��ad�- g'ases Iacrimog'enos.Xuma ca:'ill. rnya os explosivos, serão pl'eI cs e

cfmPI e�adlos que este llldl'! as autoridades encontraralll, sos dentro em breve.
ca!o e �lllara� (urante o corrente

Ilnes, ate o dIa 31, a cobrança dQ c��:® § , *8tM%i'iM6PJ4W:nrjJW@ija.ã.,IW#Slf#lViliWtiW��
rmposto Sindical correspondenle
ao ano de 1942, de acôrdo com o

decrcto n. 1.402, de 5 de julho de
1939.
Florianópolis, 4 de maio de 1942.
Frederico Manoel da Silva FO.

Santíago, 25 (R.) - Foi des- , escondidas num muro, 16 bom
coberta, pela polícia, vasta 01'- bas incendiárias explosivas de
gnnízaçãoo de terrorismo na- grande poder.
ztsta, cuja tarefa era criar em

Santiago um ambiente de ter- Segundo as primeiras decla
rações dos nazistas chllenos
detidos, a organização terrorts
ta era instrumento da quinta
coluna, cuja direção era exer
cida 1)01' certos cidadãos es

trangeiros, nacíonaís do "ei-
xo".

II
I

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESP'ERANCA- .

10 tesOl:lreiro Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2
(Defronte à casa Hrepcke)

Rua Deodoro. 33

Florianópolis

_ma.a

CURSO DE GUARDA·UVRO EM SUA CASA: .r__B'i:i34!!11&_2J111a 'IBlHEa__JlliJili=IIlIIIliI_lII!fri\'IilII\i\rIPlIl��
(Por corrGspondência).12 mezes de el'tudo8. Men�alidade míniwH. Prpci.o de f gente� e n�

presentanttls I'ID todtiS 8S cidades "screV8 à CniX!I PUl'tal, 3717 -8 Paulo

I Farmácia ((Esperança)do
farmacêutic\� NILO LAUS

ProteçãD contra fogo e roubo
nr=1 W • A4pM Cofres encouraçado&. Portas fortes

Caixas, Arquivos, Armários de aço, da

fábrica «Nascimento» S_ Paulo
Representante para Santa Catarina:

J. BRAUNSPERGEA10FIL
"li

Para limpar metal
e cristais

PRATICO e
E.CONÔMICO Florianópolis-Rua Conselheiro Mafra 84. Telefone 1350

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumarias.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa HC2pcke),FONE 1.642

I
� 1"

f AmeaçasHavana, 2(; (A. P.) - Os mntutinos desta capital ImhH.
cam o texto (le uma mensag'em {{ue tedll. sido transmitida por
um sul)mllrino llnzista, dizendo: "Estamos a milIta e meia fW

largo das costas de Hllyana. E' 11 segunda vez que yisitamos
Havana e, {[entro oe lJouco tellll)O, ''os faremos uma surprêsa.
Não é justo flue, enquanto o povo alemão está sofrendo as con

sequêcias do hloqeio britânico npoiado pelos Estados-Unidos,
as moças norte-americanas se dhirtam nas praias ••• Os nossos
submarinos encarreg'ar.se·ão disso ...".

A mensagem foi transmitida em muito bom espanhol.

"MA

dum
V'-20

submarino alemão IMPORTADORA AVA - RADIaS
s. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

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

AVA . Gladiator 5 vl:il V. 530$
7 valv. 59:1$, p!irll pilhtl.s 50tJ$ para
acumulador 700$.

Catálrgn grátis. 400 réis em selo� para a remessa. Con
serto;;', peça orçamento.
")ti •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Manleaux-Boléros-Capas
Modelos de alta eleg8ncia e distinvão

Agasalhos de inverno Gabardines-Sobretudos

Declaração
o uhaixo firmado comunica ao Comércio desta praçale do País. e aos seus amigos, que se retirou, por sua ------------v-s--l�5

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
rr." 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

RECEBEU
IIA MODELAR'1

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó

poils à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)
--

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asterótde Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Ganzo

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

Matrícula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia:

.

20$000 por mês. - Aulas noturnas.
v. 5

,tJT!}""""7M'5't.

Eleqanle Novidade 1
O «Salão OXFORD))

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

•
..

'*P'é:-�

v.-5

ACiAPITO ICONOMOS e

FAMluA
participam às pessoas
de suas relações e aos
parentes que com sua
filha WANDA contratou

casamento o sr.
AMLETO CERRI

WANDA e AMLETO
apresentam-se noivos

Fpolis., 23-5-1t2

3 v. - 2

ERNESTO MEYER e SENHORA
participam aos parentes
e pessoas de suas rela
ções o contrato de casa-
mento de sua filha VERA

Icom o sr. JOSE' PEREIRA.
Fpolis., 11-5-91t2.

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, à 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

5 v.-5

I Empregado deescritório
Precisa-se de um empre

gado que tenha conhecimen.
tos para auxiliar de escrit6-
rio de representações comer
ciais. Informações na gerên
cia do ESTADO. lSvs.5

Por mais habi"'ado que esteja a

exibir-se em publico, o artista d.
teatro experimento um certo nervo·

sismo sempre que tem de estrear
uma peço ou apresentar-se diante
de uma platéia desconhecida. O
'remedio é simples: um ou dois c:om

primidos de ADAlINA, tomados 01.
guns minutos antes de entrar efll

c:ena, bastam para acalmar os ner·

vos excitados, evitando o "troe".
como denomino..,. o medo do orti5'
ta diante do publico. ADAlINA não
oferece perigo à orgão algum.

�J).A.LIl\I�-�, CALMANTE DOS NERVOS
SUAVE E INOfENSIVO

SÊLOS
Vende-se, Dor um preço de

o castão, umã primorosa co
leção universal, com 27.000
exempl8tes diferentes, ava
liada em 260.000 francos.
Informações com o Hng.o

Edmundo Gardollnlkl, ê. rua
Felipe Schmidt, n.O 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis.

3Qv.-aq

para senhoras, homens e criancas Casaquinhos de criancas. Novidades

Grande stock-Mínimos preços pelos menores preços da praça

Jamais a Inglatevva deixou
de cumprir' suas promessasLondres, (Por Herald Evans, Quando ... a aviação nazista

I
Não estamos em presença de grande ofensiva contra o

de B. N. S.) _ O mundo ínteí- atacou índíscrímínadaménte ameaças sem realizações, como Reich. E, se Hitler adotar a

ro sabe que a Inglaterra, em algumas cidades inglesas e as é hábito nos círculos nazistas. guerra química na frente
toda a sua história, jamais respectivas populações, o che- O povo britânico só promete o oriental, ou em qualquer outro
deixou de cumprir suas pro- 'fe do govêrno proclamava, que póde cumprir. Sempre as-

.

setor da luta, a resposta não
messas e tratados. Precisa- cheio de convicção: "Chegará sim procedeu. É da história. se fará esperar. A Grã-Breta

mente por isso, ela entrou na o dia da desforra!" Póde o povo alemão ter a cer- nha está preparada para tudo.

guerra de 1914 logo após a in- E chegou, de fato. Hoje, não teza de que as palavras de E nunca a sua palavra deixou

vasão da Bélgica, e, em Setem- são os aviões do marechal Goe- Winston Churchill 'serão ouro- de ser respeitada. Tenham a

bro de 1939, quando as tropas ring que levam a destruição e de-lei. Chegará o momento da certeza disso.

'nazistas atacaram a Polônia. a morte ao solo britânico. O
Isso constitue eloquente teste- cenário da guerra sofreu brus
munho do seu respeito aos ca mutação. A R. A. F. con

pactos e acôrdos firmados. Se quistou a supremacia em toda
Guilherme II, rasgando os tra- a frente ocidental. Numerosos

tados, arrastou a Grã-Breta- aparelhos sobrevoam díaría
nha à primeira guerra mun- mente as regiões ocupadas,
dial, Hitler, ao invadir a Po- lançando sôbre elas toneladas

lônía, colocou o povo britânico de bombas, que vão reduzi?d?
na contingência de nova e gí- a escombros os grandes objetí
gantesca luta contra a bruta- vos militares do Fuehrer.
lidade e ambições da Alema- Significa isso q�� t?das as

nha. E, nessa campanha, se promessas dos britânicos es

mantém e manterá até à vító- tão sendo cumpridas, com pre
ria final. cisão quasi matemática. E se

Hitler revelou absoluta ígno- até aquí tem sido êsse o pano
rância ao pensar, em IOde Se- rama das ho�tilidades, �u_?o
tembro de 1939, que a Grã-Bre- indica que as COIsas assumIr�o,
tanha cruzaria os braços dían- em breve, aspecto de maior

te da invasão da Polônia. O tragédia para o Reich.
acôrdo de Munich deu-lhe a O primeiro ministro Wins

ilusão de que o govêrno inglês ton Churchill, e� seu discurso

não iria em caso nenhum pa- irradiado na noite de 10 de
" "T

ra a guerra. Enganou-se. O p�- maio, �centuou: .

emas

cifismo britânico tinha limí- longa lista das CIdades ale

teso Mas se os acontecimentos mãs onde estão localizadas as

daquela'época. destruiram os indústrias vi�ais da máqui?a.de
cálculos do Fuehrer, a surpre- guerra nazista. E constítuírá
sa foi maior ainda, quando, 10- nosso dever tratar tO,das essas

go após o colapso da Farnça cidades da m�sma forma que
Winston Churchill declarou, já �ratá�os �u.beck, �ostoch e

alto e em bom som, que a In- mais meia dUZIa �e. ímportan
glaterra continuaria na luta tes pontos estrateglCos. A po
até vencer ou ser vencida. sur- pulação civíl ,d� Al.emanha
giram, então, as ameaças de tem, contudo, facll .melo �e e�
toda espécie, mas a todas elas capar a essas sevendages. de�
o povo britânico, sózinho � sem xar as cida�e_s onde sao. fabn
armas respondia ínvaríavel- cadas mumçoes de guerra,
mente': _ Aquí estamos para abandonar o trabalho e ir p�ra
receber os invasores. "E os ale- o campo olhar, de longe, os in

mães não foram conquistar as cêndi�s. � �al dis�ância, a po;
Ilhas Britânicas. Preferiram pulaçao CIVIl alema enco�trara
manter-se na outra margem tempo para se entregar a me

da Mancha. . . ditação e ao arrependimento".

Dr. ALDO AVILA IDA LUZ

IADVOGADO
Vidal Ramos, n-, 30

Dr. elerno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
lo andar (Altos do Café
Bubl), - Fone 1.1t68.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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italianos deixam Etiópia
o: ESTADO 27 ue Maio de 1942

......................� ------��

t O�TADO Es;-rt-iv-o-l �Os
CAMPEONATO CARIOCA I Com a vitória que Harward aca-

Rio, 27 - E' a seguinte a atual co- ba de conquistar, monta agora a 7
locação dos clubes, com os

resulta-Ia número de vitórias consecutivas
dos das partidas de domingo últi- das suas guarnições.
mo, o certame e profissionais:

1° - Fluminense: 7 jogos - 6
vitór-ias e 1 empate - 13 pontos ga
nhos e 1 perdido.
2° - Botafogo: 7 jogos - 5 vi

tórias e 2 empates - 12 pontos ga
nhos e 2 per-didos.
3° - Madureira: 7 jogos - 4 vi-

tórias, 2 empates e 1 derrota - 10
pontos ganhos e 4 perdidos.
4° - Flamengo: 7 jogos - 3 vi

tórias, 3 empates e 1 derrota - 9
pontos ganhos e 5 perdidos.
5° - Vasco: 7 jogos - 2 vitór-ias,

3 empates e 2 derrotas - 7 pontos
ganhos e 7 perdidos.
6° - América e São Cristóvão -

7 jogos - 2 vitórias, 2 empates e :3
derrotas - 6 pontos ganhos e S
perdidos.
6° - Canto do Rio: 7 jogos - 3

vitórias e 4 derrotas - 6 pontos
ganhos e 8 perdidos.

7° - Bonsucesso: 7 jogos - 1
empate e 6 derrotas - 1 ponto ga
nho e 13 perdidos.
8° - Bangú : 7 jogos - 7 derrotas

- 14 pontos perdidos.

PRIBIDOS TODOS OS ESPORTES
NA AUSTRÁLIA

Carnberra, 27 (R)-Enquanto du
rar a guerra, ficarão terminante
mente proibidos os esportes, inclu
sive as corridas, que eram a grande
atração esportiva do país.
Segundo declarações do chefe do

govêrrio, sr. Curtin, a medida foi
tomada por não ser justo que alguns
se divirtam, quando os operários
das indústrias bélicas têm de tra
balhar mesmo aos domingos e f'e
r'iados.

a

Uma "fóto" histórica: - a volta do imperador Haile
Selassié a Adis-Abeba, capital da Abissínia, que os

italianos agora desocupam, retornando à sua pátria,
onde Hitler semeou milhares de agentes da "Gestapo",
de combinação com o "Duce", para oprimir o povo.

É MAIS QPE UM.
NOME, E UM
8IMBOLOI
-

--

ODEROSO AUXI-
lAR NO TRATA

MENTO DA

Estabilizador

No

Vad.

Vende-se um,
correntes. Rua
13 (sobr.)

novo, de 2
João Pinto,

5vs-l

São os seguintes os jogos constan
tes da sa. rodada do campeonato
carioca, que será disputada domin-
go próximo: .

Botafogo x América - No campo
do Fluminense. -

Fluminense x Madureira. - No
campo do América.
Vasco x Canto do Rio

campo do Botafogo.

VAI HAVER INQUERITO
Hio, 27 (D. N.) - Por determina

ção da, presidência da Federação
Metropolitana de Futehól, vai ser

aberto inquérito para apurar os

responsáveis pelas ocorrências la
mentáveis verificadas após o cote
jo Bonsuccsso x Flamengo, em que
se viu envolvido o juiz Luiz Bilten
court.
Em seu relatório, o referido pro

fissional-do-apito conta como se deu
o incidente, já quando se achava f'ó
ra do gramado da rua Figueira de
Melo, descrevendo as cenas que se

seguiram e o desaparecimento da sú
mula. daquela peleja.
Deve-se destacar que o sr. Luiz

Bittencourt exigiu da F. M, F_ inde
nização material, uma vez que o seu
terno foi inutilizado durante a quu
se-agressão.
Não só para punir os culpados

como para. serem esclarecidas as

alegações do juiz em apreço, o in
quérito será aberto e levado a efei
to pela comissão competente.

Cartazes do dia.

o sabão

HAWARD VENCE RALE
Derby (Conneeticut), 27 (R.)

A guarnição da Universidade de
Haward venceu a de Yale na 80"
regata anual realizada entre as duas
universidades.

--o--

CINE ODEON
- FONE 1602-

�CAXXJDaDOOOClCJIXJOG -,(;;r2'XYN"'" aaJGiXWJClDL)Cr�"'__""",,_�""""'_",�OCI"""""""'O'Yl"X1"M'YX'�lJIOL,IIJÇQ[JQ�DGIXlDDOO

-O-

CINE REX
- FONE 1587 -

A's 7,30 horas

--o--

IMPERIAL
FONE 1587 -

A's 5 e 7,30 horas

Corações humanos ,Coração de soldado' r - 2��nYc�I�0 aser��o�aloCom Margaret Sullavan e Com Mari-Tere (A Shirley CAVALEIROS DA MORTECharles Boyer Temple Espanhola)
Complemento Nacional (D.F.B.) Com Buck Jones, Dick Foran,
Na Terra dos Pagodes (Viag.] Complemento Nacional (D.F.B.) Leo Carrilo, Charles Bicford e

Colorido) Noah Beerry j-.
Preços 1$500 e 1$000 I Complemento

Nacional (D.F.B.)
Preço 3$000 e 2$000 Preços 1$500 e 1$100

Livre de Censura Livre de Censura Imp. até 10 anos .

Pecas �enu�nas FORD
Só . ,.

com os cencessienanes:
rem Amin s Irmão

(ons. Mafra, 54-Caixa postal, 1'11-Fone 1665

Enerme construção de navios
Washington, 27 (R) -

ES-,'
O sr. Kaiser não limita as

timulado pelas exigências da suas atividades à construção
guerra, o governo dos Estados- l naval. Dirige 50 emprêsas in
Unidos está, agora, ensinando 1 dustriais e, atualmente, está
a construção de navios aOH procurando incrementar a pro
armadores norte - americanos, dução de aço, - sem a qual
graças aos bons ofícios do sr. não se póde fabricar navios, -

Kaiser, homem de 60 anos, que pela construção de altos ro
não construia navios antes de nos.
dezembro de 1940 e que modi- Os métodos de racionaliza
ficou a técnica da construcão ção do sr. Kaiser são, agora,
naval, iniciando a aplicação' do empregados na construção de
trabalho em série nêsse domí- pequenas unidades para o ser
nio. viço de patrulha, que, para Ia-

O sr. Kaiser adotou, para a cílitar o trabalho de sólda, são
construção de vários navios armadas de quilha para cí
cargueiros que lhe foram pedi- ma.
dos pelo govêrno britânico, os Na construção naval, nos Es
mesmos métodos revolucioná- tados-Unídos não se empregam
rios que empregou na realiza- mais os rebites, que foram
ção de grandes trabalhos, co-.vantajosamente substituidos
mo a edificação da represa de pela sólda, na maioria dos ca
Boulder. Sua inovação teve re- sos.
sultados tão vantajosos que o

govêrno norteamericano teve
que obrigar todos os antigos
armadores a seguir os mesmos
métodos.

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

Aguardem, em 7 de Junho: A PORTA DE OURO, (om Charles Boyer, Olívio de Havilland
e Paulette Godard

Social I

Decadência do poderio das forças
blindadas alemães

Moscou, 27 (H:.) - Mudan- germânicos de tanques em
do novamente de tática na ba- massa, têm agora menos for
talha de Carcove, o marechal ça. Dias depois de ter sido lan,
von Bock atirou grandes foro, çada a ofensiva soviética, os

mações de homens e materiais, alemães puderam apresentar
com especialidade tanques, em 250 tanques em um simples
determinado· setor, nas últi- golpe, porém, agora empregam
mas 24 horas, fato que, entre- no máximo 140 tanques, ou
tanto, não o auxiliou a modi- seja sómente um regimento de
ficar a situação existente. tanques.
Nos três dias anteriores, os Onde quer que consigam fa-

nazistas empregaram grupos zê-lo, os alemães arrastam os
de tanques de tamanho médio seus tanques danificados dos
em apôio à infantaria, que campos de combate, afim de
tentava movimentar-se para a repará-los nas proximidades
frent�, forçando uma brecha

l
da linha de batalha e as má

nas lmhas russas. quinas assim recondicionadas
Os "Kulas" alemães, como I são logo novamente atiradas à

chamam os russos aos golpes luta.

IEcos e Notícias

..�

A's 7,30 horas

Nairobi, Kenya, 27 (U. P.) - Ficou praticamente termi
nada a evacuação dos civis italianos da Etiopia, depois da
partida do porto de Berbera, na Somália Britânica para a

Itália, de dois transatlânticos italianos, transportando cada
um 2,400 evacuados.

Prevêem-se outras duas saídas de vapores, com as quais fi
cará terminada a evacuação. Os que não se destinavam à Itá
lia foram distribuidos em acampamentos em toda a África
oriental.

O Imperador da Etiópia, Haille Selassié, desejava que al
guns permanecessem no' país como artesãos e pequenos co

merciantes, mas a Grã-Bretanha determinou a evacuação
total.

Colaboravam na

'Ipropaganda do eixo V·dRecife, 27 (C. M.) - A De-J I a
legacia de Ordem Política e So- ,

cial de Paraíba, continuando o1---
combate aos eixistas, prendeu I Fazem anos - hoje:
vários comerciantes paraiba-I O jovem Eduardo Teixeira,
nos por colaborarem na propa- auxiliar de linotipista da LO.E.;
ganda hitleriana. - - a menina Dulce Ligocki;

- o jovem Newton Tolentino
de Sousa;

- a srita. Orabia-Carrnem de
Andrade;

- o sr. Benedito Jorge;
- a exma. sra. d. Elvira da

Silva;
- o menino Protogenes Mar

ques Guimarães, filho do sr.

João Marques Guimarães, dili
gente e estimado escriturário das
Capitanias dos Portos.

Quem achou ? Agradecimentos:
• Do jovem Daví Gomes de

Perdeu-se, no trajeto da Pra- Mendonça recebemos atencioso
ça Getúlio Vargas ao largo cartão agradecendo a nota de
Benjamin Constant um ro- seu natalício.
sariosinho de ouro. Será - O sr. Ataliba Gonçalves e

gratificado quem o achou e sua exma. esposa enviaram-nos
o entregar na redação do cartão em agradecimento à nota
ESTADO. 5vs-l de sua boda de prata.

Outra punhalada
mussolinesca

Ang'ora, 27 (R.) - Informa
se que o S1". ll'Iussolini teria en

víado uma nota ao govêrno de
Vfehí, pedindo a Córsega, Níce
e Tunísia para a Itália.

,

Pejo vapor "Davis", recém apar
tado ao Rio de Janeiro c proce-
dente de Liverpool, na Inglaterra, Cabelos brancos � LOÇÃOacaba de receber grande partida MARAVILHOSA!
de louça inglesa a Casa Kluwe, de
Porto Alegre. O referido carrega-
mento, constante de conjuntos ra mais sessenta dias a vigência da
completos de quartos de banho; em lei do sêlo,
variadas côres, ao gosto moderno,
são da afamada fábrica Twyfords, O dr. Ivens ele Araujo, Delegado
de Hanley, especialistas em mate- de Estrangeiros na capital federal,
r ial para instalações sanitár-ias e acaba de ser designado, pelo ma

fo�necedores das mais importantes l.ior �ilinto Müller, delegado do

uma sala casas do ramo. Brasíl ao Congresso Interamerica ..

*
no de Polícia, que se vai realizar

grande e confortável para casal, Diz o "Diário de Notícias", de em Buenos Aires.
na PENSÃO SUlCA, à rua Porto Alegre, que o govêrno fede- S. s. viajou de avião, sábado, do
Esteves Junior, 135. V 12 ral resolveu prorrogar o prazo pa- Rio para a capital argentina.

o ADVOGAIiO ACÁCIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro , n- 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postalll0-Fone: 1277

A PORTA DE OURO
A 7 do mês próximo vai ser

exibido nesta capital o grandioso
filme "A Porta de Ouro", com
um elenco de artistas, enca

beçados pelos nomes fulgurantes
de Charles Boyer, Olívia de
HavilIand e Paulette Godard.
Hoje, em página interna, ini

ciamos a publicação da novela
(ilustrada) sobre a qual se ba
seou a extraordinária película.
Essa novela será publicada,
capítulo por capítulo, diaria
mente, até a data da exibição
do filme.

A União Beneficente e

Recrea.!tiva Operária elegeu e empossou,
a 1.0 de Maio último, sua nova

diretoria, para o período social
1942-1943. Presidea-a o sr. Deo
dósio Ortiga, tendo a secre

tariá-la o sr. Francisco Bitten
court da Silveira. Somos gratos
pela comunicação recebida.

O Brasil R.S.C., de S. José,
tez empossar sua nova diretoria.
À presidência encontramos o sr.

Emiliano Germano Nunes e à
secretaria o sr. Arí Primo. Gra
tos pela comunicação recebida.

Reduzirão a racão de
carne no Reich

LISBOA, 27 (U. P.) - Segun
do revelou uma fonte competen
te recém-chegada da Alemanha,
o governo alemão se prepara pa
ra reduzir, em meia dos do verão
próximo, a ração de carne do
povo alemão para menos de meio
quilo por ca beça em cada se
mana.

De acôrdo ainda com o refe
rido informante, tal situação se
rá idêntica à que se verificava
na Alemanha em 1916, ano da
derrota do Kaiser.

Comprai na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Empregado de
escritório

Precisa-se de um empre
gado que tenha conhecimen
tos para auxiliar de escritó
rio de ret:'resentações comer
ciais. Informações na gerên
cia do ESTADO. ISvs-5

Acompanhando a leitura, o

público terá o argumento com

pleto dessa obra prima da cine
matografia.

Aluga-se

Inaugurou-se, ontem, às 15 ho
ras, no Museu de Belas Artes,
do Rio de Janeiro, a Exposicão
de Gravuras Britânicas Contem
porâneas, patrocinada por aque
le Museu e pela Sociedade Bra
sileira de Cultura Inglesa.
Duzentas 'e quarenta obras, as

sinadas por artistas das mais di
versas correntes, trazem até nós
todo o desenvolvimento da arte
da gravura na Inglaterra, atra
vés de esplêndidos quadros assi
nados por nomes conhecidos no

mundo inteiro. A mostra agora
apresentada ao público carioca,
na sua variedade de'ternas e téc
nicas, permite aquilatar do ca

minho percorrido pelos gravado
res ingleses, desde 1850, quando
teve início o florescimento da
gravura na Inglaterra, até nos- I

sos dias. Por outro lado, a Ex I

posição de Gravuras Britânicas
Contemporâneas serve para ates
tar, mais uma vez, a vitalidade
artistica da _Grã-Bretanha que,
em plena guerra, cercada de pro
blemas e exigências angustiosas,
vê os seus ar tístas em plena ta
refa criadora, sem dúvida infIu
enciados pela guerra nas suas

interpretações, mas jamais este
rilizados por ela. Essa vitalida
de, aliàs, já fôra anteriormente
demonstrada através da Expo
sieão de Desenhos de Crianças
Inglesas, que tanto sucesso ai'
cançou, no Rio.

Faleceu, na semana passada, no

Rio de Janeiro, o professor Adrien
Depeche. Nascido tm França, ra

dicou-se no Brasil, tendo lecionado
em vários estabelecimentos de en

sino e principalmente no colégio
Don Pedro Segundo, daquela capi
tal.

Marca regtsrrade

roupa commum.

Morte de "as" da aviação
alemã

Londres, 27 (R.) - A rádio
da Alemanha anunciou que
não regressou de um vôo o ca

pitão-aviador Hennings, que
foi condecorado com a cruz de
Cavaleiro da Ordem da Cruz
de Ferro e Cruz Germânica em
Ouro.

Precisa-se
de um casal moço, sem fi
lhos, para trabalhar na chá
cara da ,<A Floricultura»,
preferindo-se casal morador
de sítio. 15vs-l

de WETZEL & elA .--JOINVILLE
recornrnenda-ge tanto para roupa, fina como para

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


