
Em face de possioel afague aéreo a ]'latal
NATAL, 24 (A. N.) -- 66A REPÚBLICA", óRGÃO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICOU OUTRA NOTA A RESPEITO DA MANEIRA COMO o

POVO DEVE CONDUZIRaSE, EM FACE DE UM ATAQUE AÉREO CONTRA A CIDADE. A REFERIDA NOTA SE REFERE A ABRIGOS ANTI
AÉREOS E DIZ QUE A CONSTRUÇÃO DOS MESMOS DEVERÁ TER INíCIO BREVEMENTE, NESTA CAPITAL. OS ABRIGOS COLETIVOS SERÃO
CONSTRUIDOS PELA PREFEITURA. AS AUTORIDADES ESTÃO SE DIRIGINDO À POPULAÇÃO, NO SENTIDO DE QUE AS PESSôAS QUE POS-

SUAM RECURSOS SUFICIENTES INICIEM A CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARTICULARES EM SUAS RESIDÊNCIAS.

o caminhão desfreiado invadiu
uma

.

feira-livre

Salvador, 24 (A. N.) - Foi preso
pela polícia local, quando preten
dia embarcar clande�inamente
num barco espanhol, surto no por
to desta capital, o alemão 'Valter
Stanger, ex-tripulante do navio
"Maceió", não há muito incorpo
rado à frota do Lloyd Brasileiro,
com o nome de "Suloide".

Rio, 24 - Tendo perdido
completamente os freios, um

grande caminhão da Cerveja
ria Brahma desceu 'a ladeira
do Livramento, em direção à'
praça Barão de Tefé, onde se

estava realizando uma feira li
vre. Em vista daquela situação,
o motorista nada poude fazer
e o pesado carro entrou pela
feira, atirando barracas ao

chão, passando por cima de ho
mens e mulheres, só parando

.1 . quando, após atravessar toda: a
'C' /7 feira, encontrou uma árvore.

Ainda aí fez a sua última víti
ma, pegando o barraqueiro Ma
nuel Lazone, que teve morte
instantânea. Quanto às demais
vítimas, apesar dos atropelos
naturais da ocasião, ficaram
apenas feridos, em número de
quatorze.

I

« Nova ordem» baseada em

princípios raciais

Florianópolis - Terce-feira, 24 de FevereIro de 1942
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Londres,24 (Reuters) - De
clarando em Tóquio que a que
da de Singapura significava
que agora todas as bases im
portantes anglo-americanas na
Ásia Oriental estavam em mãos
japonesas, o primeiro ministro
nipônico, general Tojo, infor
mou à Dieta que o Japão visa
va o estabelecimento seguro e
uma nova ordem, coexistência
e coprosperidade baseadas em

princípios raciais, tendo o Im
pério Nipônico como núcleo do
sistema e ocupando cada um
dos países e povos da Ásia 0-
r.ental "o seu lugar adequado".
Alegando que as operações

japonesas em Burma intercep
tariam a rota de suprimentos
anglo-americana para Chung
King, Tojo convidou os povos
burmês e das índias Holande
sas a colaborarem consigo, ao
se à Australia e Nova Zelândia,
invés de resistirem. Referindo
Tojo declarou que "êsses dois
países sustentariam uma luta
inútil se confiassem nos Esta
dos Unidos e na Grã-Bretanha.

Pretendia embarcar clandestina
mente num navio espanhol

Comprai na CP SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Para a defesa de ataque aéreo-químico
ao Brasil

Rio, 24 - Ouvido por um vespertino, acerca do recente de
ereto-lei 4.098, do chefe do govêrno, o sr. Epitácio Timbaúba da
Silva, antigo chefe do Gabinete de Pesquisas Científicas da Polícia
Civíl do Distrito Federal, esclarece como poderá ser realizada a de
fesa contra os ataques aéreos químicos, dizendo, após qualificá-la
de individual e coletiva:

- "A primeira é levada a efeito por meio de máscaras, pos
suidoras de filtros capazes de depurar o ar, as quais, ao contrário
do que sucede com o Exército, não podem ser de um só tipo, nem

tampouco de uma só fórma, visto que várias são as pessoas que
vão usá-las. São feitas de tecido especial, leves e de fácil manuseio;
são fabricadas em quantidades extraordinárias, aos milhões, de tal
forma que, na hora trágica, cada habitante da cidade disponha de
'uma, para se defender". Explica, a seguir, que é necessário saber
usá-la, controlando a respiração, para evitar inconvenientes.

Por fim, diz que o abrigo ainda é o melhor meio de defesa
anti-aérea, pois aí poderão abrigar-se as crianças, os que sofrem
do coração ou de qualquer perturbação respiratória.

No tempo de Mo�a Lisa as pessôas receiavam
sorrir porque poucas tinham b011s dentes.

Mas quem usa Kolynos tem orgulho de sorrir
porque pode apresentar dentes claros e brilhantes,
que são a mais preciosa dadiva da natureza.

Kolynos é um creme dental antiseptico e con

centrado que limpa os dentes melhor e sem causar

damno - restaurando rapidamente o brilho e

brancura naturaes dos dentes. ° gosto agradável
do Kolynos e a sensação de frescôr que deixa
são incomparaveis.
Use Kolynos e tenha o helio sorriso ela epoca!

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

- É CONCENTRADO
802

Rio, 24: - Informações vindas de Belém, a respeito do
afundamento do "Buarque", assinalam ser possível que os sub
marinos do "eixo", que infestam o Atlântico, tenham suas
bases em lUartinica.

Chamam a atenção do govêrno brasileiro para o fato de
estarem sendo enviadas para a Guiana Francesa grandes par
tidas de gado, adquiridas na ilha de Marajó.

Frisam as mesmas informações que o ataque a Aruba não
causou surpresa naquela capital, pois todos alí estão certos de
que os submarinos (lo "eixo" têm base nas possessões Iran-
cesas. •

Essa certeza vêm do conhecimento, que se tem, em Belém,
da simpatia que os trípnlantes {los navios Il'anceses que pro
cedem da lUartinica demonstram pela Alemanha, depois da
derrota (la Franca.

.

CASA MISCELANEA,

distri-J
Camisas, Gravatas, Pijarnes, O tráfego entre as possessões francesas e o Pará e Ama-

nuidora dos Rádios RC.A. Vi- Meias das melhores, pelos me zonas aumentou consideravelmente nos últimos tempos.
ctor, Vávulas e Discos. - Rua nores preços só na CASA MIS

,Trajano, 12 CELANEA. - Rua Traiano. 12,

INAUGURADA A CASA DE SAúDE E MATER
NIDADE "S. SEBASTIÃO"

Diretor-gerente: Altino Flores

A fotografia acima, tomada num dos setores da frente central rus
sa pouco antes das modificações havidas nos comandos das tro
pas soviéticas, mostra o marechal Simeon Timoshenko (à esquer
da), que Stalin escolheu para «uma nova tarefa de extraordinária
importância» como comandante em chefe da frente sul, ao lado
do general Grigory Zhukov, que o substitue como comandante
em chefe das tropas que lutam no setor central onde estão in
cluidas as defesas de Moscou. O general Zhukov, que é o vice
comissário para a Defesa e chefe d� Estado Maior General, sen-

, do ainda o maior técnico militar russo em assuntos relacionados
com com a construção de fortalezas e obras para a defesa, foi
anteriormente comandante da região militar de Kiew. Como se

sabe, o Marechal Timoshenko defendeu vitoriosamente Moscou
durante três semanas, contra os fulminantes ataques desferidos pe-

los exércitos de Von Bock. (Fóto British News Service).

Desejos de Hitler
Estocolmo, 24 (Reuters) -

Sabe-se agora que Hitler quis
recentemente nomear Himmler
e Díetrich marechais de campo
e que essas nomeações foram
terminantemente "vetadas"
pelo Estado Maior alemão.
Não podendo ir de encontro

ao desejo dos oficiais, Hitler
concedeu várias regalias aos
dois próceres nazistas, aos

quais também condecorou.

Conforme havíamos anunciado em nossa edição de sábado,
realizou-se, domingo último, a solene inauguração da Casa de Saú
de e Maternidade "São Sebastião", situada à Praia de Fóra, pro
ximo a igreja de São Sebastião.

A essa imponente cerimônia compareceram altas autoridades,
civis, militares e eclesiásticas, além da classe médica desta capital.

Após a chegada do sr. Interventor Federal, teve início a sole
nidade, com a leitura da ata de inauguração, pelo nosso diretor prof.
Altino Flores, seguindo-se, logo após, a inauguração, tendo o sr.

Interventor Federal desatado a fita simbólica.
. O abalizado clínico, dr. Aurélio Rotulo, co-proprietário da

quele estabelecimento de saúde, pronunciou bela oração, que pu.
blicaremos em nossa próxima edição.

A Casa de Saúde e Maternidade "São Sebastião" é de pro
priedade dos srs. drs. Djalma Moellmann, Aurélio Rotulo e Tom T.
Wildi.

Antes da inauguração houve missa solene na igreja de São
Sebastião, assistida por inúmeros fiéis. O representante do sr. Arce
bispo Metropolitano, monsenhor Harry Bauer, lançou a benção ao

modelar estabelecimento de saúde.
A nova casa de saúde está dotada dos aparelhos mais moder

nos, que causaram, ao numeroso público que alí afluiu, excelente
. -

impressao.

A carga que o «Buarque»
transportava, recebida em Belém
Belém, 24 (A. N.) - O "Buar

que", que foi torpedeado por um

submarino, conduzia de nossa pra
ça para Filadelfia, 15.443 volumes,
com 204.896 quilos. Para Nova Ior
que conduzia 186 volumes de bor
racha, 1.021 de couros secos espi- Apreensão de aparelhos de rádio
chados, 17 barrís de favas de cuma- de cidadãos do «eixo»rú, cristalizado, 50 fardos de tim-

bó. pulverizado, 100 caixas de co- Assunção 24 (Reuters) _

quuana lavada, seca" 292 fardos de '
_ .. .

borracha fina, lavada e 129 caixas Todos os cdadaos ítalíanos, Ja-
de borracha fina ,cru'a. Foram em- poneses e Alemães, residentes
barcados em Itacoatiar�. 6,821 ":0- no Paraguai, foram intimados
lumes, de aguano benefI;lado, l�lte pelas autoridades a entrega-, de sorva, oleo de copaíba, peles r

silvestres, óleo de páu rosa, péles r�m, os s�u.s aparelhos de Ra-
de veado, caetetú e queixada. dlO a Polícia.

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, estaduais e munici
pais: Procure a Organização
Comercial Catarinense,

o ninho será em Martinica 1

"NÃO SE DEVE DAR OUVIDO AOS BOATEIROS, A ÊSSES QUE VÃO, DE PORTA EM
PORTA, A MINISTRAR VENENO AOS SEUS PATRÍCIOS". (PALAVRAS DO PRESo ROOSE

VELT, EM SEU DISCURSO DE ONTEM).

Inoglukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agente-representante:
Virgílio José Garcia ICaixa Postal, 56 -- Florianópolis

30vs-4

«Pouca manteiga e muito pão)Washington, 23 (R.) - Compareceu perante o Conselho
de Assuntos Navais da Câmara, o coronel Knox, secretário da
Marinha, que prestou depoimento à sessão secreta sôbre as
defesas costeiras dos Estados Unidos.

O general Knox declarou àquele Conselho que d proble
ma da defesa tem "pouca manteiga e muito pão", dando a en
tender que a marinha tem vasta área costeira para defender
e suas forças protetoras estão muita distendidas e, portanto
enfraquecidas.

O Conselho decidiu chamar o coronel Knox para prestar
declarações, após ter o presidente asseverado que o território
do Alasca está sem defesa para resistir a um ataque e que as
cidades de Nova Iorque e Detroit, sob certas condições, estão
sujeitas a bombardeios aéreos.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IQuando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto ou

adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros desarranjos do
estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou duran
te o dia, pêso, calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo, certas
coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer, preguiça
e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do ventre,
muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de vomitar,
mau hálito, indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos elites
sofrimentos são causados por substancias infectadas e fermen
tações tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre
Livre sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substancias

I
infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem cau

sar a todo o organismo,
* * *

'Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

,

I
I
,

I'
Diga isto

a
seu Marido

* * *

1447

I
I'

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

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

(SIM.,MADAME/{ o REMEDIO J\f!.AIS PROCURADO PARA
o FlúAOO E

O_/:INTESTINOS

PERGUNTE AO SEU FARMACEUTICO...

... e êle lhe dirá que ha muitos anos o re

médio mais procurado para o Fígado e a

Prisão de Ventre são as Pilulas de Vida do
Dr. Ross. Pela sua comprovada eficácia elas
são conhecidas como "renovadoras do Fígado".

Valem muito e custam pouco!

PllUUIS DE VIDIl DO DR. ROSS

Indicador méd
ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

( I Pela manhã, das 10 às t 2
onsu tal: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone

TINHA TONTURAS;.LI.· . ,
.

Quasen.ãopodia p e v o 1 na ...
atravessar a rua O edificante episódio está nos jornais. Certo alemão

O Sr. Sebesnão Machado, aquí se casou com brasileira, filha de alemães. Um dosde 43 anos, funcionário pú- seus primeiros cuidados consistiu em tentar converterblico, começou a sentir ton- .

âc rnaníft ras manchas na vista tu- a esposa ao ... nazismo, de vez que ela nao mam esta-
d� r�dava ... Tinha med� de va nenhuma simpatia pelo regime hitlerista.
atravessar uma rua; de to- Segundo as notas publicadas, o alemão não supor
mar o ônibus ou o bonde. O tava que a consorte preferisse entreter relações com fa
coração cansava, ao subir u- mílias brasileiras, a cultivá-las com famílias alemãs, nes-ma escada. "

Começou a tomar as gotas ta capital, onde residia. Atribuia ele, talvez, a êsse fato,
de BUCOIODINA a conselho o completo desinteresse da moça pela doutrina nazista,
médico e tornou-se outro: o seu inteiro desapego da Alemanha totalitária e antí
lépido, jovem, cabeça leve, cristã e o seu firme empenho de permanecer brasileira
sempre bem disposto. pelo nascimento e pelo coração.BUCOIODINA, com base de
iodopeptona, impede e com- Adiantam as notas divulgadas que tamanha era a

bate a arteríosclerose, pro- intolerância do fanático nazista, que chegou ao extremo
longa a vida. de recorrer ao argumento do páu, para, pelo terror, obri-
Si tem mais de 40 anos gar a esposa a submeter-se.

I comece HOJE a tomar BU· Vendo que, mesmo assim, ela resistia, continuandoCOIODlNA e viveri muito , "

mais do que iria viver. brasileira, catolica e ... democratica (e o que se presu-
Peça BUCOIODlNA na sua me quanto a êsse último ponto), resolveu o alemão di-

farmácia e se não encontrá- vorciar-se a vínculo, sabendo, embóra, pois foi aquí quela escreva ao Laboratório sé casou, que a justiça brasileira não póde ir além do
Margel do Rio de Janeiro, desquite. ,Caixa Postal 2102. Não se atrapalhou, porém, com isso. Requereu o di-

vórcio à justiça alemã! Alegou contra a consorte, entre

N g,.., d outras coisas, que não trocava pela alemã a sociedadee OC19 a ven a brasileira; que recusava ser "educada" pelo marido pa
: Vende-se a casa de negó- ra "sentir e pensar de maneira alemã"; que não quíscio no largo General Osório, aprender a língua dos pais; que, "em geral, a Alemanha40 (Casa Chicão). Bom ponto nazista não lhe agrada"; finalmente, que "persistia nae bem afreguesada. Vende-
se, também, o mesmo pré- sua brasilidade, que não desejava abandonar em circuns-
dia. Tratar no local. tância alguma". Que brasileira!

30v.-4 E a justiça germânica teve o desplante de notificar
-----_--_-_-.==-�-_.. -_- a esposa do alemão, praticando, assim, ato processual

dentro do território brasileiro, com menoscabo da nossa
soberania e violação das nossas leis!

Foi o que reconheceu o juiz da 6a Vara Cível, ao des
pachar o requerimento de desquite apresentado pela
consorte do máu hóspede; e o magistrado fez enviar có
pia da notificação do tribunal alemão ao Ministério da
Justiça, para os fins de direito.

Convenhamos: essa teuto-brasileira é uma heroína!
Mencionemos-lhe o nome: "Vitória Augusta Fabian. Que
exemplo de personalidade própria, de patriotismo e de
coragem, num país de imigração estrangeira, como o
110SS0! ("Diário de Notícias" - Rio)

o IRMÃO SOFRE ?

Frederico Reichmann,
Ivo José Ferreira,
Aloisio Stein,
Nilo Amorim,
José Reichmann,
Manoel Siqueira Belo,
Aloisio Blau,
Godofredo Varela,
Samuel Maltchich,
Luiz G. A. Valente,
Farid Surugí,
Maximino Guerra,
Vitório Colle,
1. Birmann,
Alziro Estívallet,
M. Braga Filho,
Adão Kern e

H. C. de Córdova.

----------------------�

I Dr.' Antônio Moniz I Dde Aragão l.
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Herc1lio Luz; 189.

Telefone n. 751.

DR. RICARDO
GOTTSMANN

Ex-chefe de cl/-
nica do

Hospital de
Nueruberg

[Prots, L. Burkbardt
e B. Kreuter)

Especialista em

(A'rurgia Geral»
,

Alta cirurgia, gyne

I
cologís (doenças de

I
senhoras) e partos.
Cirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíea.
CODsultorlo 6 rue Trala-
DO. 18 (das 10 iis 12, •
dlls 10 iis 16,30) Tele

phone - 1.28õ

I
Besídencía â rua Bs-
tevea JuníorI 20. ---

Telephone --- 1.1Jl

IIL

o Ambulatório Médico Popu
lar, Rua Maia Lacerda 66 --

Rio de Janeiro, sob a direção
de méd'cos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalmente
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o.ncme, lua
se, residência e sintomas, as
dim como envelope selado e
subscrito para resposta.

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

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

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.
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ICO
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

Limitada
Banco de Crédito Popular e Agrícola

de Santa Catarina

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma MCEllmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prática nos hospitais europeus.
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urinarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníca com o
dr. Manoel de Abreu Oampansrlo
São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dtegnõstícos das dorncas Internas
Coração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias õsseas e radíogratlas

dentárias
Electrocardíografla cllnica

. Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI dltúrbio8 das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-víoíetas,
ralos Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise cllnica
Exames de sangue para diagnóstico
da sífilis díagnóstíco do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
pus, escarros, liquido raquíano e

qualquer pesquiza para elucldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, G
Telefone 1.195

s t ORTANOPOLIS

Rua Iralsno n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certíttcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCRE��.".Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãoFLOHIANOPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

da" Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro -em depósito pelasmelhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%Aceita procuração para receber vencimentos em to

das as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.

Oovidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

_ (Assistente do prof. ôauson) .

.

ACOMODAÇOES PA.RA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar.
IConsultório: Rua João Pinto, 7 -Te]. 1461.-Residência 1456

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sa.úde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estasíarfo dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
(IInica e cirurgia ele: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

ConvocaçãoNa conformidade da lei, convocamos os srs, subscrito
res de ações da Sociedade Anônima - Companhia de Seguros
Gerais "SAN'l'A CRUZ", para a reunião de assembléia gera],
que se realizará nesta capital, à rua Álvaro de Carvalho, n,
17A, às 9 horas de 10 de março, afim de ser cOllstituida a referi
da Sociedade.

Na dita reunião será discutido e votado o projéto dos es
tatutos, eleita a diretoria e membros do conselho fiscal e res
pectivos suplentes de ambos.

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1942.
Os incorporadores:

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

Geral

ICONSULTORtO:
Rua Felipe' Schmidt-Edifi
cio Am.élia Neto-vf'one ;1592
9 ás 12 e -14 ás 17 noras.

RESIDENCIA·
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Produtos CATEDRAL
ávendanaFARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2

(Defronte à casa Heepcke)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTaDo...: Terça-feira, 24 de Fevereiro de (9422 '5$ te RS m. Me.

I'

No sorteio de amortizações realizado em 31 de Janeiro de 1942, foram sor
teadas as seguintes combinações:

���.... :... ,.:..�l�,�-:s·!!T
....'i. AMORTIZAÇÕES DE 31 DE JANEIRO DE 1942

ULB EMZ AZJ ZRZ PFX DNT
-'1!-"""'_'llI'�:t_....,;:-:-.. ••:i.{,:.:�. �. ·��:n.:I>I· .

Todos os títulos em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão
imediatamente amortizados pelo capital garantido a que tem direito na Séde
Social: Rio de Janeiro ou com o Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópo
"lis, Rua Felipe Schmidt (Edifício Amélia Neto).

25:000$000
[
�-

I.:

A Sul América Capitalização, por in termédio de seu Inspetor, Adolfo Boett-
cher, acaba de pagar o Título N. 475.773 Combinação ULB do valor de .

25:000$000 ao sr. Kurt Ramtour, residente em João Pessôa, município de São
José, Estado de Santa Catarina.

O sr. Kurt Ramtour adquiriu o seu título em setembro de 1941, pagando,
portanto, apenas cinco mensalidades.

Procurai conhecer os detalhes destas vantagens para fazer economia segura,
prática e interessante.

O PRÓXIMO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE
FEVEREIRO DE 1942 ÀS 14 HORAS

navios brasileirosComboios de
SanuuenolCONTEM

,
" I

Londres, 23 (R.) - (Do observador diplomático da "Reu
ters") - As declarações do comandante Fróis da Fonseca, pre
sidente da Comissão da Marinha Mercante Brasileira, segundo
as quais os navios mercantes brasileiros navegarão provavel
mente em comboio, no tuturo, suscitaram grande ínterêsse
Jl�sta capital, visto corno: estão de acôrdo com a política de so

liYJariedade do Brasil para com os Estados Unidos e os outros
governos aliados.

As declarações do comandante Fonseca são consideradas,
igualmente, como prova de que o govêrno do Rio de Janeiro
compreende a verdadeira situação e mostra-se determinado a

fornecer à sua marinha mercante a máxima proteção, na g.lan-II-de missão que lhe cabe, no transporte de suprimentos bélicos
vitais para os Estados Unidos. Lembra-se, a propósito, que o I

Brasil possue marinha de guerra bem treinada, dispondo de
numerosas unidades ligeiras, adequadas para efetuar o servi- I

ço de comboio, além de jovem força aérea entusiasta, que con-
I

ta entre seus aviões muitos aparelhos norte-americanos e de
outras�ocedências, dos modelos mais modernos.

Sugelt::-�- '-lue os comboios brasileiros ficarão, provável
lneme, ligados aos comboios norte-americanos no Mar das
Caraíbas, e desta maneira haverá, praticamente, movimento
contínuo de comboios entre o rio da Prata e outras zonas de Iguerra, acentuando-se que o fardo que pesa sôbre oscomboíos
brítànícos no Atlântico Sul ficaria aliviado na proporção do

--5trabalho efe�_�o da��rinha de guerra a da aviação brasileiras. VENDE- E••.....................
0••

iI····
..··!!!!II··

.-. ea•••••••••••••IImI ..

··u····!I.., •••••_.IIU. . ..•..•. iRI •• -CI•••• !!!. iIIi •••• •••• ••••

==== 0====== 11::1==11.11 :=I":.==lãil__IIII=O==::::;:· !:-!! um automóvel (limousine)• u5! em perfeitas condições. In-
• T ENHA J U I ZO lãl formações na gerência do

• iii ESTADO, 30vs-4

• ilãi
• 15 Prisioneiros holande---
.• GRANDE CAlME ãLq ses na Rússia
• CASAR DOENTE EI Moscou, 23 (R.) - Num dos

• iR' setores da frente de batalha,
• FAÇA EXAME MÉDICO Iii! as torças soviéticas prenderam

!!! numerosos soldados holandeses
• ANTES DE CASAR-SE E iE que fizeram interessantes de-
• TOME O POPULAR lEii claraçes a respeito da maneira
• iii pela qual foram recrutados

?'. DEPURATIVO I::; "como voluntários" pelo exér-

I ELIX [R 914 li cit�o��eSm:��iam sido recruta-
I::: dos para trabalhar na Alema-

II iii nha. Mas, logo que alí chega-
liU A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO !iii ram, foram informados de que
• O Figado, o Baço, o Coração, o Estômago, os ;;;5 passavam a fazer parte do

I Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres iii exército alemão, sendo envia
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- ii dos para a frente oriental.
belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. :mI

• Inofensivo ao organismo. A agradavel •••

Pregador..
como um licôr leal

=Ii
•

o ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como 15::auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo EIH
lU da mesma origem _ .:::

T I::.
• FaLAM CELEBRlDADES MEDICAS II-I
•

Sobre o preparado E]-IXIR A composição e o sabor a- .i
-914. devo dizer-lhes; sempre gradavel do ELIXIR -!J14. re- •

• que o tenho empregado, em comendam-no como ama de II·08 casos de indicação apre- facli manejo _para o prúblico• pelada (sífilis em varias de no combate ii. sifllis, qualída- II
II suas manifestações) os resul- de- que frequentemente s- i:::
•

tados têm sído sattslatoríos, proveito DO Ambulatorío da .111pois são rapidos e' duraveis. Maternidade de Santa Maria.

• Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. Ii
. �I:••
••••_._••=m:num::8i1i.;:mlDfc:m::.-m::m::;;n.lelIUI == · "111====111118 ••••=IU:= I========IU� ••

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCtO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidol. Depauper.dos,
EICJotldos, Anêmicol, Mi.1
que ctlsm Mlgrol, Crilnça.
raquíticll, receb.rio I toni-
ficlçio g.,.1 do orglnismo

com o

San UU e n o I
Lic. D.N.S.P. n· 199, da 1921

Perdeu-se um, formato de
águia, nas côres azul, branco e

vermelho. Gratifica-se à quem,
encontrando-o, entregá-lo nesta
redação.

3vs.-3

ALUGAM-SE
3 quartos com janelas de
frente e entrada independen
te. Prefere-se casal sem filhos.
Ver e tratar à rua João

Pinto n. 29 (sob.), 15v.- 12

Casa no Centro
Com acomodações para

pequena família, procura-se
para alugar ou comprar.
Ofertas em cartas detalha
das, dirigidas para «Cosa»,
nesta Redaç&o.

Laura Ingalls condenada
Washington, 23 (U, P.) - A famosa aviadora Laura In

� �'�{alls foi condenada a pena que oscila de 8 meses a 2 anos de
) risão, sustentando que não se tinha inscrito como agente es-

rangeira. Declarou em certa ocasião: "não me considero,
P.or ato algum, contra meu país. Jamais, em minha conciên
�ia, fui, oe fato, agente estrangeira". 6v.-2.

•

JUVENTUDE
ALEXANDRE,

,

Quáai meio século de+6nl
tência é o melhor reclame
da pretêrellcfa • IUVENTUDE
awlORl para limpar. for
tificar e rejuvenescer OI

cabelo.. Elimina a caspa,
tu cessar. quéda dOI!
cabelos e voltar A eM
prilnltlva os cabelos
brancos, sem o. tingir;
d' -Ihes vigor e mocidade.,
NAo contem lals de ,rata·.
uaa-ee como l�

ORATli

)......
·

....."1...,.,.".."""'--""'-•
COMO CORRIGi-LA.?

Frequentemente a alimentação não contem a
taxa de cálcio necessária à formação. dos
ossos, nem proporciona energias para au
xiliar o desenvolvimento. A EMULSÃO DE
SCOTT é tônico alimento sem rívol pois feito
do mais puro óleo de fígado de bacalhau,
constitui o mais eficiente reconstituinte

emULSAO DE SCOTT
Erô-nica- t:La.6�

� Imp.....o..... ,01 CII
d.do. dOI cabe,ôa,._o IMlIlqr 010
_ 1........ AI..•.•••.
VldIo .. ..,. l1OOO _..

..,. óu .... 'U'fIF""!l
UI. IDYU1'DI IUUIDa 'JIL�
.. d......... 'Ít.> ........

Companhia

licial o dr. Wolf pedira que fos
ria constante em toda a linha. sem utilizados os serviços dos

Os avanços russos foram médicos israelitas, em virtude
confirmados pelos comunica- da necessidade urgente de mé
dos alemães, que admitem te- dicos experimentados. Os dois
rem sido feitas brechas em males principais são o tifo e a
suas linhas em mais de um se- queimadura do"gêlo e, apesar
tor, se bem que aleguem os de o tifo estar causando milha
germânicos que posteriormen- res de vítimas, acredita-se q�ete a situação tenha sido resta-j aumentará ainda mais o peri
belecida por meio de contra- go de infecção.
ataques. I Grande número de soldados
'Segundo informou o jornal" alemães, segundo se anuncia,
"Die Zeitung", publicado nes-

I
pereceu envenenado pelo óxí

ta capital, chegaram notícias
I
do de carbono, devido à falta

a Londres de que tinha haví-
I
de ventiladores nos seus abri-I

do quase completo colapso dos gos e subterrâneos e pelo uso
serviços alemães higiênicos e de fogareiros de má qualidade.
sanitários, na frente oriental. I A nutrição, a falta de sabão
Êsse fato resultou em sério e a ausência de cuidados mé
conflito entre as autoridades dicos têm sido igualmente res
políticas e militares, pois que

I
ponsáveis pelo enorme aumen

o chefe do servíço médico mi- I
to de doenças, tais como tu

litar, dr. Wolf, ao que se acen- berculose, escarlatina, dísente-
túa, foi posto sob o controle po-

'

ria e numerosas outras.
.

----------------------._(1.,,\.�

--

c Aliança �a Baia.
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoo

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Healizado

'

Rs. 9.000:(1)0$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 » 83_964:965$032
Sinistros pagos »7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos)>> 22 354:000$000

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente ·em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDT N Vendem-se

A �uerra nas �iversas frentesLondres, 23 (R.) - Pelo
analista militar da Reuters -

Além de algumas escaramuças
de pequena importância, entre
patrulhas, não houve maiores
acontecimentos na Líbia e, ao

que parece, o general Rommel
tenciona concentrar abasteci
mentos em maior escala, antes
de lançar a sua esperada ofen
siva.
Existem indícios de que as

tropas italianas, à sua ala di
reita, não desempenharam o
seu papel à altura esperada,
mas, ao mesmo tempo, é pos
sível que tal atuação tenha fei
to parte de uma tática de guer
ra, afim de atraír as fôrças vo
lantes britânicas para posição
desfavorável.
Assim, a situação continua,

no momento, em condições se
melhantes às das três últimas
semanas.
No Extremo Oriente, os ni

pônicos estenderam a ofensi
va até o Timor e Bali. Parece
que em Bali encontraram te
naz resistência e a ausência
de informações não significa,
necessariamente, que os japo
neses tenham realizados um

passeio à Timor Holandesa.
A invasão do território por

tuguês havia sido prevista des
de algum tempo. É óbvio que o

Japão não mostraria maior
respeito que os seus sócios, em
relação aos direitos dos neu

tros, quando os seus interêsses
têm sido envolvidos.
Em Burma, os mais recentes

informes falam de pesados
combates do rio Bilin, onde os

nipônicos continuam manten
do as posições, após haverem
rechaçado um grupo inimigo
que atravessara o rio.
A aviação britânica tem es

tado ativa, bombardeando
transportes inimigos e con

centrações.
Na frente oriental, prosse

gue a ofensiva russa, COIR;:fú-

No Estreito
Vende-se um Café. comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o
proprietário Valdir L08so, no
mesmo Café. 20vs-3

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO

I
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLIS I;;�....,__ ...

�Atende das 9 às 12 horas

Dôr de dente ?

w..��.",,,,,,,•• ,,, ••,,,,-.l-�••••••••• ••••Iiti

39

Cabe. postal IQ- TelepIwMIOB3-1!nd. Tel. cALL/ANCA.
SubeAgente em Laguna, Tubarão, Itajaí,

Blumenau e Lacres.
....

• Ar,

Organização de escritas-Ins
peções periódicas.1Verificaçãode balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure 8 Organização Co
mercial Catarinense.

Aulas Particulares
Lídia Guimarães Al

cântara dá aulas parti
culares, em sua residên
cia, à rua Visconde de
Ouro Preto, 61.

15v--alt.l1
'-------�---,

VIGILANTES
Precisa-se de vigilantes

diurnos e notunos. Exigem
se: idade enferior a 35 anos,
certificado de reservista. car
teira profissional e referên
cios particulares.
Para melhores, informa

ções: no depósito da Stan
dard Oil Cio. Df Brazil,
Rua Rúi Barbosa. (Ponta
do Recife). 5vs-5

Vendem-se os sobrados n° li
e 18 da Draça 15 de Novem
bro, Derto da Delegacia Fiscal
Tratar na Casa Olear Lima

IOVB.-lQ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4
.... 14. _�"IDIIJ':S@_ ti !.ü &&.,$ • ..

( t.ra me M •

na

Dando início à nossa primeira liquidação, resolvemos vender durante o mês de fevereiro todo o nosso colossal stock. a preços incriveis

A Casa Daura oferece sempre os m.enores preçosFaça-nos uma visita e estamos certos de merecer de V. S. toda a sua confiança, pela qualidade de nossos artigos e pelos nossos

PRECOS VANTAJOSOS
Damos o seguir algumas de nossas ofefta�:

Cretone branco, Iarg. 2,20 mt 8$500 Brim Infantil
mt. 4$500 Cretone branco, largo 2mt )} 8$000 Organdy liso em diversas cores
,. 12$000 Cretone branco, Iarg. 1,40 » 5$500 Brins de 2$ �$5
• 10$000 Cretone em cores, larg 2mt, art. bom }) 8$500 Merinó preto, art. muite bom
»

í

osooo Guarnição pintada PI chá uma 31$000 Meio linho estampado
» 12$000 Guarnição PI jantar 140x140 » 17$000 Voil estampado
: �!$$��� GGuuaa���çç:� pPII JJ::nnttar II�ox21�0 » 23�$$��� ARMARINHOS E ARTIGO PI HOMENS:ar eox "o »Sabonete Lifebuoy» 8$000 Guarnição vadrez 140x1-l0 li 15$000 um

» 8$500 guarnição xadrez escuro 140xl40 » 24$000 Sabonete de côco em barras uma

» 8$500 Algodão largo 0.90 peça 22$000 Camisa Socega Leão PI homem »

• 8$000 Algodão superior » 16$000 Camisa So cega Leão PI rapaz »

)} 8$500 Alvejado Ouro » 19$000 Camisa cI Ierxo PI homem »

2$ C ( Camísa ct Ieíxo PI ra paz »
li 1 000 obertores escuros Reclame) um 6$500 Estojo de chicara Japoneza PI café» 8$500 Cobertores PI bêbé de 6$5 e 8$500 um

» 7$500 Toalhas Alagoanas PI banho uma !)$500 Estojo de chícara Japoneza PI chá »

li 7$500 Toalhas lizas PI banho' » 5$500 Pasta Alvidente urna
Pasta Kulínos »

• 12$000 Toalhas PI rosto, de 2$ 2$5, 3$ ;» 4$000 Blusas Swíng PI moças» 10$000 �

»9$000.
'

.. TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças
}) 7$500 Tecido PI re'p0steIro mt. 6$500 Capas felpudas PI crianças
e 9$000 Cre�on PI k!mono .

» 3$000 Casaquinhos felpudos PI crianças
mt 14$000 'I'ecido gra��té PI kímono »3$800 Pasta de couro PI escolares de 14$ e

» 55$000 Cr��on PI xunono, art. bom »3$500 Jogo de susp, e cintas de couro PI homem um

li 12$000 ChItao cI benecos 1> 3$500 Idem, idem de camurça PI homem })

Tecido PI colchão, largo 1,40 »4$000 J0g0 de susp. e cinto de couro PI rapaz de 10$ e
Tecido �I colchão, art. bom li 3$000 Idem, idem de seda PI rapaz um

mt 4$800 Opala liza }) 2$500 Escovas de roupa, art. bom
uma 49$000 Opala líza, typo Suíssa » 3$500 Leite de Oolonía

,. 113$000 Foulard PI kimono }) 6$500 Calça de borracha
li 15$000 Opala estampada, typo cambraia » 3$500 Talco Ross
» 7$500 Fustão estampado PI praia » 4$800 Malas PI viajens de 24$, 25$
» 24$00u Zefir superior » 2$500 Capas de borracha PI homem
li 12$000 Zelir listado » zscoo Blusas Aviador. PI verão
» 15$000 Tecido Cubano D 2$000 Lã Linda em todas as c ores

Recebemos mais uma infinidade de outros artigos, que na mesma base de preços, entregamos ao público, durante êste mês.
ARTIGOS PARA Ci\RN1\VAL: Recebemos variado sortimento, como: Pandeiros, medalhas PI ciganos, colares PI Baianas, colares Havaianos, oculos.

tecidos e sedas apropriados PI o carnaval. As meias mais fortes da cidade, são vendidas pela nossa casa
Defenda o seu dinheiro, tazendo as suas compras Da primeira grande liquidação da

SEDAS
Seda laqué, em todas as cores
Setim l.l.urníêre, larg 0,90
Setim Lumíere, larg 0,80
Frizotine liza. art. bom
Frizotine, pesada, art. ótimo,
Seda givré pesada
Seda givré superior
Seda granítada, ótimo artigo
Romano xadrez. na mesma co!'
Romano liso, art. fino
Seda xadrez míudo
Tafetá xadrez, lindos desenhos
Seda estamvada. dêsenhos novos

Lingerie em bolas, art. moderno
Lingerie liso
Língeríe estampado
Teíetã Moiré art. hom
Fustão de seda liso, em diversas cores
Seda PI camisa, art. bom
Seda Polntà-jour estampada
Seda PI kimono, de 7$500
Givré pesado, art. largo
Veludo chiffon
Linho e seda de Brusque

CAMA E MESA
Atoalhado branco e de cores, largo 1,40
Colcha de seda cI bico PI casal
Colcha de íustão pjcasal
Colcha de fustão PI solteiro
Colcha reclame
Colcha veludo PI casal
Colcha branca PI solteiro
Colcha branca PI casal

.!

»

e

mt,

desde

um

uma
um

uma
lata
e
uma

novello

CASA DAURA--A t
rua Felipe Schmidt, 19--FLORIANOPOLIS

)} 2$200
4$500
5$000
4$500
2$400
2$500

AVISO AO POVO CATARINENSE rlinha direta Porto Alegre-Florianópolis

»

»

1$500
$500
5$000
4$000
6$500
5$000
12$000
20$000
1$800
3$300

Jo$ooo
ti$500
15$000
7$000
15$000
15$000
38$000
11$000
12$000
5$000
6$000
5$000
2$900

28$000
80$000
8$500
1$200

»

»

»

narizes,

IMPORTADORA AVA - RADIOS
s. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos. .� - �

AVA - Gladiator 5 valv, 530r-'0 valv,
551 $, 7 valv. 59.:1$, para pilhas 500$;
para acumulador 700$.

Rádios especi-ais. Catálogo grâtis. 400 réis em selos para
A remessa.
__'_mo._.

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

I A�ente em Florianopolis: MARIO MOURA
. PRAÇA ie DE NOVEMBRO
-----

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

5 DE FEVEREIRO

I Foi entregue a prestamista Hermelína Schmidt, resi
dente em João Pessôa (Coqueiros),

.

possuidora da ce-

I derneta n. 7.433, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 4 de Fevereiro de 1942.

4 DE MARCO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 18 de Fevereiro (quarta-feira),

com prêmios no valor de

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

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

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

t
t

\
Não vaCile, adquira já, uma

caderneta na

Crédito Mútuo Predial

Representantes Inspetores e AgentesImportante Cia. Nacional, üscaltzada e autorizada
pelo Governo Federal, precisa de agentes. inspetores e
representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
Iuturo, Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Cia .

Naciunal».

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

__ ...... rebeldes .. trm� �_ cfIiIIRDt-
... ou amplas. grippea. triaados. kI6es.. .......�
a.carrea aangulne.s. dores pai" o nas ce.tas, Inso......
• "'aqueza ..eral. f.lta .. appetite • febre.. CONTRATO_
6 • "....dlo absoluto. heroleG .• que aào "Rua. EfDcads.....
......e dos tuhema.s.s to......... cee�.I...
COIITRATOSSE Já recobeu mala de 24000 ettestade....
� Teaha. culdado!�N.o .. dom.. ADU"
.... .. • CONTRATOSSE. que • lia __
lA ....orteb' .. me T�...h,,=__ --.
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Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Te!. 1022 - ex. postal 139
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano ..•••..••.. 50$000
Semestre ••.••. 21)$000
Trimestre .•..•• 15$000
Mês ••••••••• ••• 5$000

NO Interior:
Ano ..••..•••••• 15$000
Semestre....... 80$000
Trimestre ..•••.

-

20$000
Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabl-

lliza
pelos conceitos emitidos

_ �
nos artigos assinados

�

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'I saDAG I• •

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

•

I Oasa SANTA BOSA ;• •
• Díáríamente recebemos novidades e
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I

HOT[l C[NTRAl
- ---,;.........� -�

DESPERTE A BILIS
I DO SEU FIGADO

•

Farmácia ((Esperança»·do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais 'e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumariss.--Artigos de borracha.

Garante - se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoepcke), IFONE 1.542

com

�

[ O RI;M[DIO INDI[ADO

(ex «Hotel Macedo»)
o proprietário comunica ao público, em geral,
que já se acha em pleno funcionamento êste

. Hotel, dispondo de 40 quartos, excelentemente ins
talados e agora dotados de água corrente, sala
para mostruários dos srs. viajllntes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa P�stal 219

I._--------------=------------------------,_--�--- 20�v.-l

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspo.ndência) ..12 mezes de estudos Mensalidade míuíma. Preclso de agentes e re

presentantes em todás as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -s.Pauío.

�1IlI!iI!j'N1ijI' . /lmI7--v-H1II,.",,_

Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

I Disposto Para Tudo
Seu 1i.gado deve derramar, d!ar!amenta. I110 eatomago, um litro de bilis. Se a bílis não

corre livremente. 0:5 alimeatoe não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevêm a prisão de ventre.
Voei sen'ee-se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é um martvrfe,
Uma simples evacuação não tocará a

eausa. Nada ha como as famosas PilIulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílís, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
.io maravilhosas para fazer a bilis correr
livremente. Peça as' PilIulas CARTERS
para o Figado. Não acceite imitaQÕll,
1'.feÇ9 3$000

CASA
predsa-se de uma casa, em

bôas condições e em lugar ses

segado, para um senhor sem
família. Cartas para (<João»,
nesta redação.

10v.··8
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o ESTADO 24 de Fevereiro de 1942
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"NÓS, OS AMERICANOS, TEMOS SIDO .COMPELIDOS A CEDER TERRENO, MAS
'

HAVEMOS DE RECUPERÁ�LO"8 (PALAVRAS DO PRESe ROOSEVELT, EM SEU DISCURSO
DE ONTEM)�

Previsão de uma tentativa de invasão
do continente europêu

;;

Está em estudos, no Minis
tério do Trabalho, o reajusta
mento da lei vigente de prote
ção ao trabalho das mulheres
aos princípios estabelecidos na

Constituição de 10 de novem

bro.

o sr. Presidente da Repúbli
ca assinou decreto-lei, determi
nando que só aos brasileiros na

tos e naturalizados é permitido
exercer a função de classificador
de produtos agrícolas e pecuári
os e das matérias primas, seus

produtos ou resíduos de valor

Batávia, 24 (R.) - Os holandeses continuam oferecendo VI

gorosa resistência às forças japonesas, que estão empenhadas no

ataque a Bali. Segundo se informa, o objetivo dos japoneses será
o de invadir o oriente de Java, partindo de Bali. Os nipônicos pos
suem botes de aço, que foram empregados no ataque a Singapura,
para cortar a linha de suprimentos dos Aliados com a Austrália.

econômico.

A Câmara Municipal de Lis
boa resolveu colocar a lápida
de Olavo Bilac, oferecida pelo
Centro Carioca do Rio de Ja
neiro, no jardim que tem o no

me do grande poeta brasileiro,
diante do Palácio das Necessi
dades, onde está instalado o

Ministério dos Negócios Estran- Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulfi Amin &: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- catxa postal, 111

geiros.

Reunem-se, hoje, às 19.30 ho
ras, na séde da Associação Ca
tarinense de Imprensa, gentil
mente cedida pelo seu presiden
te, jorn. Batista Pereira, os

membros da Sociedade Dramá
tica" Dante Natividade".

•

fatos de liçãoque servem

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin!lO Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

SINDICALIZAÇÃO -

MOde-1 PUDIM MEDEIROS, a so
los - Explicações. - Procure a brernesa inegualável, gostosa,
Organização Comercial Catari- I fácil de preparar e que to-
nense. dos apreciam.

Audacioso assalto à mão
armada no Realengo

Rio, 24 - Ocorreu, na estra
da Real de Santa Cruz, no Rea
lenga, um espetacular assalto
à mão armada. Um indivíduo,
com traje e chapéu à moda
gaúcha, penetrou no "Café e
Bilhares TeIma" e, empunhan
do duas pistolas, intimou os

presentes a conservarem-se
imóveis.
Obedecido, foi, então, até à

caixa-registadora, de onde re-
tirou a importância de .

6: 800$000. Saíu de costas, sem
pre mantendo as armas volta
das para os presentes, que, as
sim, não puderam reagir.
A polícia está no encalço do

audacioso assaltante.

Esposo, filhos, pais, irmãos e demais pa
rentes da inditosa ANITA SILVA DA
CRUZ, convidam às pessôas amigas para
assistirem à missa que, em sufrágio de sua

alma, será rezada, sexta-feira próxima, 27 do corrente mês, às 7
horas da manhã, na capela do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, no
distrito de João Pessôa (Estreito).

Agradecem, penhorados, a todos aqueles que os acompanha
ram no doloroso transe por que passaram, bem como àqueles que
comparecerem a êsse ato da nossa santa religião:

Agradecem, ainda, às irmãs da Divina Providência, do
Hospital de Caridade desta capital, e ao médico assistente, Dr.
Paulo Fontes, pelo carinho, dedicação e esforços empregados para
salvar a querida morta.

Cartazes do dia
CIXXIDCOaCl'.XJOOOoaOCXXXJOOOtx:t:XkXlUUoooc:xxxxJDOtlmXIIDQCICJOCXJDD[JCICIDCIXJOOCIOOOc:IaJOCXXXJOOOOooaoocoaaooa�DOCXXXJOODOOCIXJIXIOQOCCX)[XJOIOUDI:lOOa�OCIIDIOCJa::JO
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1581 - FONE 1581 - FONE 1602 -

'A's 7,30 horas A's 7,30 horas: A's 51/2 e 7 1/2 horas

ORGULHO
COM GRE'ER GARSON

LAURENCE OLIVIER
E

DEUSES DE BARRO O bamba do sertão
COM DOROTHY LAMOUR E COM WALLACE BERRY E

AKIM TAMIROFF ANNE RUTERFORD

Complemento nacional D.F.B Complemento nacional D.F.B Complemento nacional D.F.S.

o MAESTRO DÁ UMA FESTA
(short musicado)

Atualidades Pathé News

Preços: 1$500 e 1$100

Imp. até '4 anos

BOSKD e os CANIBAIS
(Desenho Colurido)

TAPAPAOD
(short miniatura)

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Preços: 2$000 1$500 e 1$000
Imp. até 14 anos.

IVida Social I "O ESTADO" NOS MUNICíPIOS
INAUGURADA A LUZ DE SANTO AMARO

Sto. Amaro, 24 (Do corres

pondente) - Domingo último,
em meio de grande regOZIJO
da população desta cidade, fo
ram inaugurados os serviços
de luz e fôrça. Êsses serviços
estão a cargo da 'Empresa Luz
e Fôrça Sto. Amaro Ltda., da

o DISCURSO DE
ROOSEVELT.
Comemorando o

" Dia
de Washington", ontem,
o preso Franklin proferiu
magnífico discurso, em que
pôs em relevo a situação
da guerra no Pacífico, par
ticularmente, a luta em ou

tras frentes, onde países
aliados enfrentam a violên
cia bélica dos totalitários,
Nessa magnífica oração

perpassa saudável sopro de
confiança e liberdade, qua-
1idades que foram, aliás,
basilares, no espírito e no

coração de Washington, o

imortal criador da demo
cracia "yankee".

qual são sócios os srs, Milton
Fett e Adolfo Künzer. Tem sua

usina na Vargem Grande, a 14
quilômetros da séde elo municí
pio, com um potencial de 250
H. P.
As experiências feitas foram

todas coroadas de êxito, nada
deixando a desejar.
Festejando êsse aconteci

mento, magno na vida de Sto.
Amaro, foi oferecido lauto
jantar aos componentes da
empresa, na residência do sr.
Estefano Becker.
Durante o cordial ágape, o

sr. Augusto Brüggmann, em

feliz improviso, congratulou-se
com o povo por êsse importan
te melhoramento.
Foram aclamados, em ma

nifestação popular, os autores
e coadjutores da iniciativa,
que veio beneficiar Sto. Amaro.
Dentro em breve serão' defi

nitivamente inaugurados os

serviços de luz e fôrça nesta
capital, pois estão funcionando
em caráter esperimental, sen

do nessa ocasião promovidos
grandes festejos.

Essas considerações nos vêem à

L d 24 (A P) T I mente, ante os "julgamentos "de Rion,
on res, ..

- e egrafam de Estocolmo: "O cgr� onde Gamelin, Dalad íer, Léon Elum

respondente do "Tiddingen" em Berlim mandou dizer ao seu jornal e outros tantos, "devem pagar o cri-

H· I d
..

d
. -

lb
: me" de assistirem à derrocada da

que it er or enou ao novo rmmstro as mumçoes, A ert Speer, que França ...
comece, imediatamente, a construcão de fortificacões na costa no-I Conta-nos a Bíblia que os judeus,

A did f' d
'

. -

d
'

I em certa época do ano, reuniam-se
rueguesa. me I a OI toma a em previsao e que a costa da No- em local préviamente marcado e, após
ruega seja o local escolhido pelos ingleses para a sua tentativa de' oração, o rabino (sacerdote) punha

. -

d ti t
" as mãos sobre o lombo de um bóde

mvasao O con men e europeu. e, logo após, em algazarra, enxota-Ivam-no para as montanhas ou para

USaNDO BOTES DE J'ftCO
o deserto. Êsse, bóde levava sôbre si

, todos os pecados da tribo.
Era o bóde exp íatorío.... I
Pois bem' Que outras conclusões

poderemos tirar dos julgamentos de
Rion? Porventura Darlan, LavaI, Pé
ta iu e outros, ainda no poder, não são
"pecadores" também?
Qual deles poderá bater no peito

e gritar corno Sansão antes de encon
trar Dalila: - Eu sou nazir! (puro).
Não tenho pecados! ...
O tribunal de Rion decretará as

sentenças; mas a Histósia se encarre

gani de julgá-los ...
Dr. SERTORIUS

VULTOS & FATOS
J'ACCUSE!

Defendendo com ardor o tão difa
mado militar francês Dreyfus, Erní
lia Zola escreveu seu célebre libelo,
apodada "J'accuse! ", pelas acusações
que traz.
Zola, abstraído completamente da

literatura, cansado e doente, ao ver

e medir com precisão o "Caso Drey
fus ", não hesitou em dar à luz a sua

defesa, ainda que esta lhe viesse a

custar a perda da própria liberdade,
Justiça, acima de tudo, como os crís
tãos colocam Deus acima de todas as
cousas.

I - De ordem do Sr. Te. Cê!. Agente Diretor, faço
público, para conhecimento dos interessados, que se acham
à venda em hasta pública um cavalo e cinco muares.

II - O Leilão realizar-se-á no dia 6 (seis) de Março,
às 14 horas, no quartel desta Corporação.

Quartel em João Pessôa (São José) - Santa Catarina,
20 de Fevereiro de 1942.

Fortunato Ferraz Gominho
2° Ten. Secretário.

o PENSXiUENTO DO DIA.
Os homens enganam-se mi

seravelmente quando esperam
achar a felicidade mais na for
ma dos seus governos, que na

reforma dos seus costumes.
Marquês de Maricá.

A ANEDO'l'A DO DIA
- Eu não gosto de comer...
- Por que?
- Porque me tira o apetite.

:'::�

de Caçadores
Edital de Venda

14- Batalhão

EstAlI triste, me. amflr 1
Ten. bronqBite? EIIU. eom to,..e!
� lei de N0.110 Senhorl
Só te alTa o CONTRAT08SIlI.

fOTO -IDEAL
de

João Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru
pos' casamentos, servi-
ço industrial, revelação Ie cópias de filmes Fóto
para documento, am

pliações a crayon e

óleo. Perfeiç§io e rapi
dez, só no FOTO IDEAL.
Atende diariamente a

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

México, 24 (R.) - Falando' à imprensa sôbre as conse- O PRATO DO DIA
quências dos ataques de submarinos à Ilha de Aruba, assim ]Iiolos fritos com ovos. Co-
como sôbre o afundamento de navios brasileiros, o ministro do zinhe com. todos os temperos
Exterior, sr. Ezequiel Padilla, declarou que tais fatos são la- 1 miolo, depois de muito bem

mentáveis, mas servem para demonstrar a oportunidade das lavado. Parta-o em pedaços e,

resoluções aprovadas pela Conferência do Rio de Janeiro sô- na mesma caçarola, quebre 3 I
bre a urgência de se proceder à defesa conjunta das Américas. ovos batidos. Tempere com sal
"Foi uma resposta espetacular, acrescentou êle, aos que duvi- e pimenta e, depois de bem
davam do perigo que ameaçava o nosso continente. A sua con- frito, retire, e sirva com salsa
sequência imediata será acelerar e fortalecer a defesa de nossos picada.
povos e afirmar a unidade de nossa ação comum".

A prendada senhorita Maria
das Dores Ouriques, filha do sr.

Patrocínio Ouriques, proprietário
do afreguezado Bar e Restau
rante «Bom Dia»;'

- o nosso prezado conterrâ-

IlNIT" SILVA DA CRUZ
-

neo sr. dr. Odilon Gallotti, aba-

11 11 lizado clínico na Capital Federal;
- a exma. sra. prof. Cecília

Macedo Sirâões, esposa do sr.

Joaquim Simões;
- a prendada sta. Olga Duar

te Silva.

Fizeram anos ontem:

30v-8

VENDE-SE
Mobília de quarto, para casal,
com 5 peças. Ver e tratar à

rua Joinville n= 10
õvs-I115

JUNTA C OMERCIAL. -Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catarínense,

Agências e

Representações
C.ix. po.t.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agente. no. princip.i.

munciplos do Estado-
17P.

PIANO de ocasião
Por motivo de mudança ven
de-se um Piano em bum es

tado, por (rs.) 600$000.
Ver e tratar à rua Alvaro de
Carvalho, nO 6.
114 Svs-l

úL liMA HORA
Manifestou-se um incêndio na secção de fabricação de avioes da

Fábrica "Ford", em Detroit. A imprensa veicula a hipótese de sabota
gem.

- A Companhia Hac Cormack, priprietária da "Frota ela Boa Vi
zinhança", de Nova, Iorque, informou que os paquetes "Brasil", "Uru
guai" e "Argentina" ficarão detidos naquele porto, à disposição do
govêrno norte-americano.

- O campeão de paraqucdismo argentino Picasso morreu em
desastre. Ao realizar Ulll salto de 5 mil pés de altura, foi o seu para
quedas desviado pelo vento, caindo n'água. Picasso, enlciado pejas cor
reias do paraquedas, morreu afogado.

- Continua, a luta na ilha de Timor. Os holandeses oferecem gran
de resistência ao invasor amarelo. Quanto à parte portuguesa da ilha,
informa-se que as forças aliadas estão resistindo aos japoneses. A si
tuação, no entanto, é confusa.

- Na ilha de Bali (a léste de Java), os japoneses estão completa
mente isolados.

- Toda tripulação do vapor norte-americano "Del-Plata", que foi
torpedeado no mar das Caraíbas, chegou a S. João de Porto Rico. O
"Del-Plata" deslocava 5.137 toneladas.

- Suicidou-se, ontem, no Rio, na bela cidade serrana de Petrópolis,
o famoso escritor austríaco Stephan Zweig, escritor de fama no gênero
"biografia romanceada". Seu último livro fora "Brasil, pais do futuro".
O insigne literato foi acompanhado, nesse trágico gesto, por sua espo
sa, Dexou uma carta ao acadêmico Cláudio de Sousa, seu grande amigo,
na qual expõe as razões de seu gesto. Segundo se propala, essa decisão
extrema foi causada por embaraços financeiros, "achando-se muito ve

lho para recomeçar a vida". Possuía alguns bens cm sua pátria (Áus
tria), confiscados, porém, pejo govêrrio alemão,

Stephan Zweig contava 60 anos de idade e, há dois anos passados,
se havia naturalizado cidadão inglês.

Seus funerais serão feitos a espensas do govêrno brasileiro .

- Foi ontem oficialmen te anunciado em Moscou que, desde o co

meço da luta, os russos destruíram 81 navios de guerra e 276 navios
auxiliares inimigos,

- Faleceu em Madri o pai do generalíssimo Franco.
- O "cutter" norte-americano "Alexander Hamilton" foi torpedea-

do e afundado perto da Islândia, achando-se desaparecida parte da
tripulação.

- Os japoneses desembarcaram tropas em determinado ponto d�costa da Birmânia.

Fazem anos hoje:
A exma , sra. d. Ester de Di

niz, esposa do nosso colega de
imprênsa sr. José de Diniz;

- S. Excia. Revrna. D. João
Becker, digno arcebispo de Por
to Alegre e que conta com lar
ga soma de serviços prestados
à causa cristã, no país;

- o nosso estimado conter
râneo sr. Manoel Cordeiro, des
tacado funcionário do Tesouro
do Estado;

- o sr. Elpídio Costa;
- a exma. sra. d. Isaura

Pratts;
- o sr. Francisco Câmara

Neto, professor de Educação Fí
sica.

Viajantes:
, Em missão profissional e in
cumbido pelo governo do Esta
do, segue hoje para Canoinhas o

sr. dr. Nilo Venturini, concei
tuado médico.

r sa aluga- se uma, com
..,a sala devisitas, idem
de jantar, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. Terreno ajardi
nado. Construção recente (a
inda não foi habitada). Tra
tar ao Largo Benjamim Ccns
tant, 9. iovs- J
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