
o . voluntariado na
Alemanha

Berlim, 25 (H. T. M.) -- Foi
aberto, a partir de 22, o volun
tariado para o exército alemão.
Poderão alistar-se na infan

taria, na infantaria motoriza
da, nas tropas blindadas e nos

serviços de informações (so
mente radiotelegrafistas) to
dos os maiores de 17 anos, in
clusive. O tempo de serviço é
de 12 anos.
Por sua vez, a marinha rece

'berá voluntários de mais de 25
anos (pessoal navegante).
A idade limite para os volun

tários do exército foi fixada
em 28 anos.
Também se acha aberto o

voluntariado para a incorpora
ção de homens de 17 a 25 anos
nas tropas germânicas em

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

As vítimas do velho couraçado
«Barham»

Londres, 25 (R.) - Segundo,
acaba de anunciar o Almiran
tado, perderam-se 868 vidas
com o afundamento do coura

çado "Barham", pôsto a pique
ao largo de Solum, em novem
bro último.
O grande couraçado, vetera

no da Jutlândia e de Matapã,
afundou ,5 minutos após ter
sido atingido por 4 torpedos,
que explodiram a meia náu, Ilançados por um submarino
nazista.
O vice-almirante sir Henry

Pidham-Wipell, sub-comandan
te da esquadra do Mediterrâ
neo, que se achava a bordo, foi
salvo. Entretanto, o comandan
te C. C. Cocke encontra-se en

tre os 55 oficiais que, segundo
o Almr -"'l.'I1tan.':t "estão desapa
recidos e "pres.muvelmente pe
receram".
Antes da guerra, o coman

dante Cocke foi diretor da sec

ção de Informações do Estado
Maior Naval.
Entre os demais oficiais vi

timados, encontra-se o tenen
te Woodcock, de Bournemouth,
conhecido esportista da mari
nha britânica, com vários re
cordes internacionais.

Machado & (;6.
Agências e

Representações
Caixl pOltlil1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-ogenhll no. pri"cipll.

muncípiol do E,t.do.
llP.

As perdas humanas
de ambos os lados

Londres, 25 (R.) - Nos cin
co primeiros meses de guerra
contra a União Soviética, os
alemães perderam seis milhões
de homens, enquanto, só nas
seis semanas da contra-otensí
va soviética, entre seis de de
zembro e 15 de janeiro último,
os alemães tiveram 300 mil
mortos; segundo informações
divulgadas pela emissora de
Moscou.

ouvi4a40

A «Flor do Abacate»
do fascismo

Washington, 25 (Reuters)
-- Jorge Deatherage, que pro
fessava opiniões fascistas e
chefiava a organização conhe
cida por "Os cavalheiros da
Camelia Branca", foi no dia'
23, despedido da base naval de
operações por ordem do coro
nel Knox, secretário da Mari
nha, que se baseou nas condi
ções dos contratos navais que
lhe permitem a exclusão das
"pessoas indesejáveis" que
trabalham para empresas pri-
vadas. O sr. Deatherage decla
rou recentemente à imprensa
que acreditava na vitória d-s
Estados Unidos apenas se se

adotassem meios de govêrno
fascistas.

LIMA, 25 (R.) bGO ROMPIMENTO DAS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS COM O "EIXO" É BOA MEDIDA PRELIMINAR; MAS, JULGO QUE
O PERÚ DEVIA DECLARAR GUERRA A ÊSSES PAíSES" .. DECLAROU À IMPRENSA O SR. JúLIO FERRAND, LIDER DA CÂMARA DOS DEPUTA
DOS. "OS CIDADÃOS DO "EIXO". CONTINUAM A EXERCER ATIVIDADES COMERCIAIS, BANCÁRIAS E INDUSTRIAIS EM NOSSO PAíS, SEM NE
NHUM OBSTÁCULO� CONTRIBUINDO POR MÉTODOS ESCUSOS PARA A CAUSA TOTALITÁRIA E PRODUZINDO GRANDE QUANTIDADE DE MATÉ
RIAS PRIMAS. NÃO ME ADMIRAREI SE QUALQUER DIA DÊSTES CHEGAR AO NOSSO PôRTO UM CARGUEIRO JAPONÊS, AFIM DE LEVAR O

NOSSO ALGODÃO PARA SEU PAIS. E ISSO NÃO. DEVEMOS PERMITIR"· _. CONCLUIU O SR. FERRAND.

Londres, 25 CU. P.) - Em relação a possível vrnanobra
de Hitler, afim de apoderar-se da frota francesa, ancorada em

Toulon, assinala-se que a Alemanha dispõe agora de 6 gran
des unidades de combate, e que, caso consiga apoderar-se dos
navios franceses, terá 10 grandes unidades, obtendo, assim,
snpertorídade naval igual à dos japoueses no Pacífico.

Evidentemente, não trata de superioridade total sôbre as

esquadras combinadas da Inglaterra e Estados Unidos, mas

superioridade de posição, dentro de determinadas zonas geo
gráficas. Se tal situação chegar a verificar-se, determinará •••••••••••••••8•••••••••
nova distribuição das forças navais aliadas, no Mediterrâneo • •ou no Pacífico, ou, tal vez, em ambos: • SANG1JENO·L. Não mais geladeiras!
Tentava lançar abastecimentos :

I

•• co�s����nâ!0�;od2u5ça-(oRd')e Guer�'Contém oito elementos tônicos• • ra ordenou a suspensão ,a par-
• _I tir do dia �O de abril vindouro,
• Fósforo, Cálcio, Vanadato, • da produçao de geladeiras e a-

• Arseniato. etc. • parelhos refrigeradores, para
uso doméstico.

: Os Pálidos, Depauperados, '" Fuga de prisioneiros
• Esgotados. Anêmicos, • alemãesMagros, Mães Que Criam, • Waterton (N I 25• C R . ova arque,nanças aquüícas rece- • (R.) - Dois aviadores alemães• berão a tonificação geral •d' que fugiram de um campo de
• o organismo com o • prisioneiros de Ontário no Ca-
• • nadá, foram detidos �esta cí-
• • • dade. Os prisioneiros eram por.
• • - .''. tadores de documentos identi-

•••••••••1•••••••••••••••• ficando-os como tenentes da
marinha suiça.

Vinte-e-cinco granadas contra a costa da CalifórniaNOVA IORQUE, 25 (u. P.) .� URGENTE u UM SUBMARINO, AO QUE PARECE, JAPONÊS, CANHO.,
NEOU UM PONTO DA COSTA DA CALIFóRNIA. SEGUNDO SE AFIRMA, o SUBMARINO DISPAROU VINil'

TE E CINCO GRANADAS.

o MAIS ANTIGO olARia DE SANTA CATARINA

EstA. triste, me. amar?
Telll brollqwJ.te? Eltá co. ·tOl.e'!!
a lei ele N0880 Senhorl
Só te laITa o CONTBA.TOSS••

o avião que conduz o corpo
do sr. Arno Konder

Washington" 24 (U. P.) - Infor
ma-se que o avião que conduzia o

corpo do diplomata brasileiro Ar
no Konder foi forçado a descer
num ponto de escala situado entre
Miami e o Brasil, em consequência
das más condições atmosféricas.
O aparelho prosseguirá o vôo

assim que melhorar o tempo.

Bordéus tornou-se, mansa como
cordeiro •••

Zurique, 25 (R.) - Metade
da multa de 10 milhões de
francos, imposta a população
de Bordéus, pelos alemães, co
mo punição pelo atentado con
tra a vida do govêrno militar
germânico, será devolvida à
quela cidade, informa a agên
cia oficial alemã "D. N. B.".
Essa medida foí adotada,

em virtude do bom comporta
mento da população de Bor
déus. Caso não ocorram outros
incidentes, metade restante da
multa também será devolvida.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre 08 primeiros,
São 08 doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiros

Agita-se a Méea do
nazismo

Basiléia,25 (R.) - Segundo
as notícias enviadas pelos cor

respondentes dos jornais suiços
em Berlim, nota-se uma gran
de atividade dos altos círculos
políticos da capital do "Reich",
onde se têm registado um sem
número de idas e vindaas.
Assim, além da anunciada

visita do marechal von Keitel
a Bratislava, fala-se também
da chegada do chefe do estado
maior húngaro a Berlim, bem
como de possível viagem do rei
Bóris, da Bulgária, à capital do
"Reich".

Diretor-gerente: Altino Flores

IFlorianópolis -- Quarta-feira, 25 de FevereIro de 1942ANO XXVII N. 8474

Massas de II,."

aVloes,
de bombas! POP que não?

........MOSCOU, 25 (R.) -- "OS HITLE
RISTAS ESTÃO ANUNCIANDO A
TODO o MUNDO SUA epRóXIMA
OFENSIVA DA PRIMAVERA, MAS
NóS TAMBÉM NOS ESTAMOS PRE�
PARANDO PARA OFENSIVA IDÊN·
TICA", DECLAROU o LOCUTOR DA
EMISSôRA DESTA CAPITAL.

massas
Londres, 25 (R.) - A segunda batalha da Grã-Bretanha

pôde começar a qualquer momento, e até mesmo em o;:;eala
muito maior - disse o novo ministro da Produção Aeronáu
tica, coronel Liewellin, em mensagem intitulada "Acelerai a

produção de aviões", e dirigida aos operários das intlústr ías
de aeronáutica.

Relembrando sua atuação como secretário parlamentar
daquele Minstéro, em 1941, o coronel Liewellin acrescenta:

"A produção de aviões eficientes, em número sempre cres

cente, e mais necessária êste ano, do que jamais o foi. A úni
ca maneira pelo qual, por enquanto, podemos repelir o inimi
go da Grã-Bretanha, é com massas de aviões de bombardeio
e com massas de bombas. Há pilotos à espera de aviões para
os empregar na grande cruzada. Devemos produzir em quan
tidade e, com vossa especial ajuda, também, em qualidade. A
real marinha britânica precisa de mais aviões e nossos ,:.11a
dos precisam de todos os aeroplanos que lhes possamos for
necer, para terminar sua formidável vitória. As Índias Orien
tais Holandesas, a Austrália, a Nova Zelândia, a Índia e a

Birmânia, em perigo, solicitaram-nos os produtos de vossas
fábricas" .

1\ MORTE DE UM GRANDE AMIGO DO BRASIL
Rio, 24 (A. N.) - É o seguinte rioca de Letras.

o texto da carta deixada por Ste- A inhumação será às 16 horas, a

fan Zweig ao seu amigo Cláudio de expensas do govêrno Federal.
Sousa: "Antes de deixar a vida, Zweig ofereceu todos os seus

por minha própria vontade, quero livros à Biblioteca Pública da cida
agradecer, profundamente, a êste de, endereçando a seguinte carta
país magnífico, o Brasil, que me ao dr. José Froes, diretor daquêle
..!cu tão amável acolhida. estabelecimento:
Cada dia que aqui passei, mais - "Caro Senhor. Não tenho aqui

amava êste grande país e, em ne- a minha biblioteca. Além do es
nhum outro além dele, poderia ter tritamente necessário ao meu tra
esperanças de refazer minha vida. balho, tenho apenas alguns livros
Depois que vi o país da minha que o acaso e amisade deixaram

própria língua soçobrando e mi- junto a mim, mas sentir-me-ia fe
nha pátria espiritual, a Europa, liz se quizesseis escolher alguns

I
destruindo-se a si própria, e quan- para a vossa valiosa biblioteca, que
do alcanço 60 anos de idade, seriam tanto me foi útil e que testemunha
necessários esforços imensos para a vossa dedicação e o vosso amor
reconstruir minha vida, e a minha pelos livros e pelas letras.
energia acha-se esgotada pelos lon- Oxalá possa ela desenvolver-se

___...... ....."""" ��_ gos anos de perigrinação, como um cada vez mais e dar a outros o pra-
30vs- 5 sem pátria. Assim, julgo melhor ter- zer que a mim próprio proporcio

minar a tempo uma vida que dedi- nou. Vosso dedicado amigo (a)
quei, exclusivamente, ao trabalho Stefan Zweig".
espiritual, considerando a liberda- Rio, 24 (A. N.) - O escultor Aní
de humana e a minha própria, co- bal Monteiro, tirou a máscara, em
mo o maior bem da terra. gêsso, de Stefan Zweig. Sobre a sua
Deixo um adeus afetuoso a to- escrivaninha foi encontrada uma

dos os meus amigos". iluminura desenhada á mão, com

Petrnpolis, 24 (A. N.) - A ci da- uma estrofe dos Lusíadas.
de ainda permanece sob a impres- Stefan deixou, ainda, três envelo
são trágica da morte de Stefan pes com dinheiro. Um dêles conti
Zweig ê : sua esposa. nha 17 contos de réis, com a se-

Grande romaria visita os corpos, guinte declaração: "Dinheiro de
que estão sendo velados na Acade- minha propriedade". No segundo
mia Petropolitana de Letras. Esti- havia 750$000 destinados aos em
'ITeram presentes delegações da

Aca-I pregados
e no terceiro 405$000 pa

demia Brasileira de Letras, do Ins- ra pagamento das contas do telefo
tituto Histórico e da Academia Ca- ne e luz.

lnoglukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agente-representante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianópolis

A esquadra francesa não daria
superioridade naval à Alemanha

Moscou, 25 (A. P.) - O rádio desta capital anuncia que
as baterias anti-aéreas soviéticas abateram um avião-trans
porte inimigo que tentava lançar abastecimentos, em para
quedas, para as tropas alemãs, em certo ponto da frente, que
estava sendo atacado pelas unidades soviéticas. A tripulação
do avião-transporte foi feita prisioneira.

Transporte japonês afundado
Batávia, 25 (U. P.) - A aviação aliada atacou um com

hoio japonês no estreito de Banca. Os aviões de bombardeio
de mergulho atingiram diretamente um navio transporte ja
ponês de 10.000 toneladas, incendiando-o. Outros navios de
grande calado foram metralhados. O estreito de Banca fica
situado entre a linha dêste nome e Sumatra.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



medicina moderna é a colaboração,
é formarmos uma organização clí
nica, cirúrgica, eletroterápica, de
tal maneira constituida - sem ex
clusivismo ou prevenções de qual
quer natureza - que assegure -

com a cooperação de colegas de
boa . vontade � pronta e eficaz
atencão a qualquer enfermidade, a

qualquer hora do dia ou da noite,
de forma que os doentes, sem ne
cessidade de procurar longe, recur
sos sanitários, possam encon trar
aqui assistência completa e efi
ciente.à inauguração dêsle cstabciecimen- A cada dia que passa a luta con-J lo que coroa os eslorços de um ano tra as moles lias torna-se cada vez

de trabalho fecl�ndo. Há pouco me-
. mais árdua e complexa. Os médicos

nos de um ano 101 lançada a pedra I têm em suas mãos novos c maisfundamental 'dõste edifício, que a- eficazes meios diasrnosticos e tera
gora terminado, atesta a sillcerid1_l- pêuticos, e a clinica fornece in
de e a Iirrncza dos nossos propo- cessantemente novas fórmulas quesilos, e garante a continuação e o contribuem para reduzir a porcenaperfeiçoamento da nossa obra, a- tazem da mortalidade e ainda mais
fim de proporcionarmos aos docn- oso períodos de enfermidade dos
Ies o melhor acolhimento e a mais doentes.
completa assistência.
Mas é também com especial pra

zer que eu saudo aqui o nosso ilus
tre In terventor feeleral, pioneiro
incnnsável da assistência médica
aos necessitados, inspirador e rea
lizador pertinaz de obras notáveis,
que abriram novos horizontes a P1'O'
blernas até poucos anos considera
dos insolúveis em noso Estado. :�a
bendo do seu amor pelas boas ini
ciativas, bem avalio quanto êle ho
je participa da nossa alegc:a. Não
exagero portanto quando afirmo
que as múltiplas c benéf'i'cas reali
zações do govêrno ele Nerêu Ramos
constituiram como um estimulo à
nossa atividade, pois procurando
seguir seu exemplo luminoso,
lançamos a semente dôste eslabe
lecimento, que amparado pelo au
xílio' de todos os cataríncnses, de
verá prestar, assim o esperamos, os
maiores benefícios aos enfermos
que baterem às suas portas.
Conhecedores que somos dos re

levantes serviços prestados, ha lon
gos anos, pelo velho e glorioso Hos
p i tal de Caridade, enviamos a nos
sa carinhosa e fraternal saudação
a êste veterano e hencuiérn.o esta
belecimento, que à custa dos maio
res saerifícios, e pela bravura e ab
negação dos seus diretores, bem
merece a gratidão imperecivel ele
todos os catarinenses. Longe de
surgimos como concorrentes da
Santa Casa, entendemos que a Ca
xa de Saúde "São Sebastião" será
a colaborador-a amiga do nosso
maior instituto hospitalar, que con
t inuará prestando, mais de acôrdo
com suas verdadeiras finalidades,
maiores serviços aos pobres enfer
lllOS e aos demais que procurarão
seu auxílio.

.

À Maternidade de Florianópolis,
que também tem direito à grandão
dos calarinenses, pelos grandes e
inestimáveis serviços que há tem
po vem prestando a milhares de
mães, vai lambem a nossa afetuosa
e cordial saudacão. Seremos tam
bém desta nossa co-irmã colabora
deres amigos e leais, no interêsse
da mais nobre funcão da mulher.
A Casa de Saúde 's. Sebastião es

tá dotada, quanto possível, de com
pleto aparelhamento médico-cirúr
gico, eletroterápico, e obedece aos
preceitos mais modernos da medi
cina e da higiene. Entretanto mui
ta coisa ainda falta par-a que ela
seja um instituto completo, no sen
tido mais vasto da palavra, e mui
tas deficiências ainda serão aponta
das. Mas a nossa firme vontade fa
rá com que aos poucos, estas fal
tas .sejarn preenchidas a-fim-de que
a Casa possa ser no futuro, não
sómente um instituto de assistên
cia aos enfermos, mas tambem um
centro de estudos para médicos
mais moços, que queiram melhorar
seus conhecimentos e contribuir,
com pesquisas, ao progresso sem
pre incessante da ciência médico
cirúrgica. Achamos, portanto, que
esta Casa não deverá conten tal-se
em subministrar aos pacientes am
biente limpo e higienico, instala
ções adequadas para, seu bem esta!
e aparelhamentos terapêuticos mo
dernos. O que é tambem nosso vivo
desejo, pois a nota dominante . da

2

Por causa da Iexplosão a bordo'
Port Of Spain, (Trinidad) 24

(A. P.) - Pela primeira vez as
forças americanas aquarteladas neste porto, tiveram que
entrar em ação, por ocasião das
explosões verificadas a bordo de
dois navios ancorados ao largo.Minutos depois das explosões,
as forças estavam de pronti
dão, patrulhando o porto. Es
sas forças acham-se aquí desde I
1940, quando houve, entre os
Estados Undos e a Inglaterra,
um acordo com a cessão das
bases navais inglesas, em tro
ca de "destroyrs".

Conforme prometemos, damos,
a seguir, o expressivo e aplaudido
discurso pronunciado pelo sr. dr.
Aurélio Rotolo, no ato inau
gural da Casa de Saúde e Ma
ternidade ,. São Sebastião" Limi
tada, no último domingo:

Estão sendo empregados com

excellentes resultados em es

tradas de ferro. auto - cami
nhões. vapôres e outros meios
de transporte. Pódem ser for
necidos em varios typos de
1 .".onc, e nas cores crua. ver-

de, cinza ou kalci

ENCERADOS AYMORÉcom "É com a mais viva satisfação
que, em nome da Diretoria da Casa
uc Saúde e Maternidade "S. Sebas
tião, saudo hoje as autoridades e
demais convidados para assistirem

producfo do MOINHO INGLEZ

Fabricados com lona especial, tinta e

impermeabilizada, e com ilhoses refor
çados, os encerados Aymoré tornam-se
economicos no uso em virtude de sua

maior durabilidade resultante de sua

extraordinaria resistencic,I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO

I
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS I,Atende das 9 às 12 horas

Não há emissário do presidente
Vargas nos E.E. U.U.

Rio, 24 ("Estado") - Nos
círculos desta capital, confir
ma-se o desmentido telegráfi
co procedente de VVashington,
segundo o qual não existe, pre
sentemente, nenhum emissário
ou porta-voz extra-oficial do
Presidente Getúlio Vargas nos
Estados Unidos.

Sabe-se que o presidente bra
sileiro não tem nenhum envia
do extraordinário além da re

presentação diplomática do
nosso país na capital norte
americana e que o porta-voz
mencionado em comentários
sôbre o bombardeio do porto
de Aruba deve ser uma fonte
prvada, sem ligação direta com
o govêrno.

Encerados Aymoré
O prazer da petizada,
E orgulho dos conleltetros,
São os doces trabalhados.
co:o bom Fermento Medeiros,

tndlcadcr médico
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CUtUCO
Dr.' Ojalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prâtlca nos hospltaís europeus
Oííníea 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 Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Oampanarto
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Unlver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
A.parêlho moderno SIEMENS para
díaguõstícos das doencas internas
Coração, pulmões; vesícula blllar.

estômagos, etc
Radlograllas ôaseae e radlograüas

dentãrias
Electrocardiografia clinica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(DetermInação dOI dítürbíos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químíeo e microscópico do

suco duodenal e da bílis),
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
raios Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

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

qualquer pesquisa para elueldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

FLORTANOPOLIS

�r.

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

Geral
CONSULTORia:

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

I Dr.Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
terax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

IRESIDÊNCIA:
AV. Hercílio Luz, 189.

Telefone n. 75l.

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I . Pela manhã, das 10 às 12
.ensu til: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES·- médico especialista em

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

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu tas Iariemente à tarde: das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.DHi RICARDO
GOTISMANH

Ex-chefe de cll-
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

(;iru,rgia Geral �

I Alta cirurgia, gyne
eologls (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastlea.
'Coaenltorto li rue Trele-
DO. 18 (das 10 'ós 12, "
das 10 ós IO,OO} T <l;:1;:

phcne - 1.266

I
Besídencíe ã rua Bs-
tevea Junior, 20.•••
Telephone ••• 1.1jl

Dra. Josephinil Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt, 39 (sob.)

Mas com aumento dos meios de
cura, mais dispendiosa torna-se
também para os doentes a aquisi
ção elos medicamentos necessários,
e a mesma prestação profissional
elos médicos deve ser forçosamen
te mais cara. Basta pensar no que
é hoje preciso para que um estabe
lecimento hospitalar moderno pos
sa com conciênciai atender:is exi
gências ela moderna diagnostica e

terapêutica. Custosos aparelhos,
mais custosas instalações, dificul
dades às vezes de encontrá-las no

mercado, elevam a cifras sempre
imprevistas, os orçamentos mais
liberais e mais ousados.
Mas êste aumento' de custo de

uma organização hospitalar e o seu
elevado preço de custeio, redun
dam em última análise em mani
festo benefício dos eloentes que 'en
contram uma assistência a mais
completa possivel. E quando se

pense que o maior bem que nós
possuimos é a saúde, bem se vê
que o dinheiro gasto na sua con

servação não é despendido inulil
mente.
Florianópolis já não é mais a, pe

quena cidade provincial e acanha
daj de outróra. Se bem mais lenta
mente que outras capitais, mais r i
cas da. Federação, a nossa capunl
tem também progredido em modo
notável, e o seu ritmo de melhora
mento tem-se mantido inalterado.
A construção desta Casa COI1ti'i

buindo para o embelezamento edi
licio da cidade, fornecerá também
aos seus habitantes Ulll ambiente
mais confortável, mais tranquilo,
silencioso, de tal forma que o en
fermo tenha menos possível a im
pressão de viver durante dias em
lima casa destinada a doentes .

Sr. Interventor, meus senhores.
A primeira etapa, a mais eli Iicil,

porque obr-igou-nos a vencer difi
culdades de toda ordem, não exclu
indo o desânimo de alguns e' a des
confiança de outros, es tá vencida.
Outras lutas nos esperam, até al
cançarmos jubilosos a meta f'inal ;
mas estas serão por nós enfrenta
das com a mesma h-··a�tj.iJ _; e

energia de propósitos. , ...--

No momento em que no velho
mundo a insânia dos homens cria
novos lutos e ceifa impiedosameute
as forças mais vitais e mais nobres
desta humanidade sofredora e in
contentável, é para nós motivo de
legítimo orgulho e de justo conso
lo a celebração ele hoje que marca
o início da atividade de uma insti
.uicão destinada ao alívio de dôrcs
humanas, e ao melhor tratamento
de enfermos que hão de encontrar
rqui um lenitivo aos seus sof'rimen
tos, e na maioria dos casos a saúde
.emporar-iamente perdida.
Sob os auspícios do seu grande

patrono, e com a colaboração en
tusiastica e completa de todos que
trabalharão nesta casa, o sucesso
não poderá nos faltar.
Com êstes votos, em nome da. Di

retoria desta Casa, renovo os :11(:·'
lhores agradecimentos a todos .jue
aqui compareceram, e convido o
sr. Interventor federal a declarar
inaugurada a, Casa de Saúde e Ma
ternidade "São Sebastião".

CASA MISCELANEA, distri

J
Camisas, Gravatas, Pijarnes,nuidora dos Rádios R.C.A. Vi- Meias das melhores, pelos me

ctor, Vávulas e Discos. - Ru» nores preços só na CASA MIS
Trajano. 12 CELANEA. - Rua Trajano. 12

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

(Assistente do prof. Sanson]
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto, 7 -Te). 1461.-Residência 145ô

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

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

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-0as 16 às t 8 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Os japoneses pagaram caro o avanço
....BATÁVIA, 24 (U. P.) u INFORMA-SE OFICIALMENTE QUE A AVIAÇÃO NORTE-AMERICANA ATAcou

AS FÔRÇAS JAPONESAS DE DESEMBARQUE NA ILHA DE B�4.LI, AVARIANDO 3 CRUZADORES, DOIS
TRANSPORTES E PELO MENOS 2 DESTROYERS. ALÉM DISSO FORAM ABATIDOS 4 AVIõES JAPONESES..

T

AMORTIZAÇÕES DE 31 DE JANEIRO DE 1942

No sorteio de amortizações realizado em 31 de Janeiro de 1942, foram sor

teadas as seguintes combinações:

EMZ ZRZ PFXAZJULB DNT
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
. A Sul América Capitalização, por intermédio de seu Inspetor, Adoifo 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 vàntagens para fazer economia segura, .

prática e interessante.

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

c��aa!!�d��!'tp��iA India sob ameaça da guerrapequena· famlha, procura-se I Nova Delhi, 24 (H. T. M.) -I Sabe-se que navios japoneses
para alugar o� c�rr;Pf{;r� O teatro de operações aproxí- se encontram atualmente no

Oferta� .e� canas eC
a a I

ma-se cada vez mais das Índias I golfo de Bengala. O Japão, pra
dos, dl�lg�da� para « asa»,

I
Britânicas. Um porta-voz mm-I' curando por todos os meios es-

nestr. __: açao.
6 -3 tar declarou: tender a sua esfera atual, póde

__________v_.__._ "Os acontecimentos que se dizer que a guerra está às por-

N
", d i desenrolam atualmente no Pa- tas das Índias. A situação é gra

egoclo a ven a cífico podem ter, para as tn- I ve e, durante certo tempo, tal
T I dias, graves consequências. Se vez seis a oito meses, viveremos

. Vend�-se a �asa dfO nTe�o- o Japão conseguir consolidar dias difíceis. O poderio sempre
CIO no arg� _

enera sorl�, suas posições na Birmânia,' crescente dós aliados se fará
40 (Casa Cb.ícfío). Bom pon o

nem o golfo de Bengala nem sentir e por nossa vez passare
e bem .a}reguesada. Vend�- O Oceano Índico estarão pre- mos à ofensiva.
s�, tombem, o mesmo pre- servados da ação dos navios de O povo indú deve enfrentar
dío ...Tratar no local. guerra japoneses. a situação como o fizeram ou-

______3_0_v_.__5_ Tóquio póde tentar um ata- tros países colocados diante do

TINHA TONTURAS que à Índia Oriental ou, se is- mesmo problema. O moral dos
so for muito difícil, limitar-se- povos da Grã-Bretanha, Egito
à a uma ofensiva moral dirigi- e China não foi atingido. O po
da sobre o povo indú, por meio vo indú saberá preservar o

da ação da "quinta coluna". I seu",Quase não podia
atravessar a rua

o Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funcionário pú·
blico, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma I U8, de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração. cansa va, ao subir u
ma escada.
Começou a tomar as gotas

de BUCOIODINA a conselho
médico e tornou-se outro:
lépido, jovem, cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOlODINA, com base de

iodopeptona, impede e com

bate a arterlosclerose, pro
longa a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE a tomar BU·
COlODINA e víverã . muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODINi\ na sua

farmácia e se não encontrá
Ia escreva ao Laboratórto
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2102.

ANITA SILVA DA CRUZ
,,"

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.

14- Batalhão de Caçadores
Edital de Venda

I - De ordem do Sr. Te. Cél. Agente Diretor, faço
público, para conhecimento dos interessados, que se ochnrn
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.

LiquidaçãoPor ALVARO MOREYRA
Como princípio de con

versa, a idéia do nazismo
veio da idéia do fascismo.
Mas, no incidente, não
houve um original vítima
de uma tradução. Houve
apenas o que continua a
haver: o ataque da defesa.
Mussolini, com o seu

bando,' serviu de testa de
ferro aos donos do dinhei
ro da Itália. Hitler, idem,
idem, aos donos do dinhei
ro da Alemanha. Os pro
prietários das fábricas de
armamentos, na vanguar
da. Na retaguarda, ban
queiros em geral. E outras
pessoas "gradas" no meio,
aproveitando das frentes e
dos fundos.
Nem o povo italiano foi

ouvido, nem o alemão. O
italiano viu logo. Ficou a

bafado. O alemão ainda
não viu. Fez da morte o
"ereatz" da liberdade.
Regimes admiráveis!
Espalharam-se cópias

pelos continentes e pelas
ilhas ..
A insignificância uniuer

sal sentiu que enfim che
gàra a hora da vingança ...

Essa gente ignorava que
o homem feliz não tinha
camisa, e foi um tal de ves
tir camisas! ...
Discursos encheram os

ares.
A respiração se tornou

perigosa.
Sufocava-se de tiemaço

gia.
- É o limutr da Idade

Nova!
- Todos têm direito à

'vida!
- Morram os judeus.'
"A grande finança inter

uncional", atacaâa, ri.i en
tre parênteses.
Velhas palavras perde

ram os sentidos: indepen
dência e dignidade, por
exemplo. Cultura era no
me suspeito. Democracia,
palavrão.
Nunca se contou tanta

anedota. e nunca se mor
reu tanto.
Mentiu-se inesgotavel-

mente.
Êles queriam a paz.
Então, o mais velho foi

experimentar as armas
na Abissína, antes de,
com o mais moço, pôr
'em cena a guerra na Espa
nha. Depois, a Austria, pôr
Checoslováquia serviram
de ensaios de apuro. O
grande espetáculo come

çou na Polônia. Só Deus
sabe onde acabará ...
Durante, o nazismo pôs

o fascismo debaixo do bra
ço, de certo para êle não
correr, e resolveu mandar
sem discussões. Ê o nazis
mo agora o salvador da
humanidade, contra a hu
manidade.
H i t 1 e r marechal de

campo, de campo santo,
dá ordens em "tom maior,
com soluços na garganta.
Mussolini, para se con

solar, recorda o passado,
lembra-se do que escreveu
em 1913: "A guerra da Lí
bia excitou o nacionalismo
dos idiotas e os idiotas do
nacionalismo" .

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

O ESTADO Esportivo I
A ATLf:TICA ESTÁ CONSTRUIN
DO BARCOS DE TIPO INTER·

NACIONAL
S. Paulo, 24 - Ao iniciar-se o

movimento náutico em nosso país,
jamais se poderia pensar que um

dia viessemos a construir barcos
internacionais, pois nem siquer
havia os que acreditavam que nos
sos técntcos pudessem construir
tipos comuns de embarcações.
No entanto, a indústria ele barcos

em São Paulo alcançou um nível
de tal adiantamento que já possui
mos clubes que muito dificilmente
importam do estrangeiro suas em

barcações. Em primeira plana apa
rece o Clube Espéria, que possue,
sem nenhum favor, a melhor garg
ge e oficina de barcos do país, seu
(�o que t�da a sua flotilha compõe
se exclusivamente de barcos nacio
nais. E o exemplo tem encontrado
adeptos.
A Atlética também resolveu imi

tar o seu co-irmão da Ponta Gran
de. Assim é que a veterana está
construindo um bel'ssimo auterri
gue a quatro remos, com patrão,
que nada irá ficar a dever aos irn
portados. Q barco já se encontra
quase concluido, faltando-lhe ape
nas pequenos retoques. E a im
pressão que tivemos do mesmo foi
a melhor possível. Além de possuir
linhas soberbas, o novo barco na
cional apresentará em seu con

junto tudo o que já se fez neste
tipo. Terá sapatas modernas, só
comparáveis às que se notam nos

tipos internacionais, importados da
Alemanha, da Inglaterra e dos Es
tados Unidos.
Esperamos que a experiência da

Atlética alcance inteiro êxito, não
só para o melhor aperfeiçoamento
desta dificil arte, ainda embrioná
ria no Brasil, como também pelo
papel saliente que irá trazer ao de
senvolvimento do remo brasileiro.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
AMADORES

Rio, 24 - O campeonato brasilei
ro de futeból amador terá início na

segunda quinzena de marco, com

jogos no Distrito Federal e" em Ni
terói. Ao que fomos informados,
com segurança, os primeiros jogos
são os seguintes: Cariocas versus

Mineiros, e Paulistas versus Flumi
nenses.

•

VIAJARÁ O CORINTHIANS?
S. Paulo, 24 - O Corinthians

enquanto procura criar casos den
tro do futeból paulista, díscordan
do do que fôra anteriormente com
binado com o Palestra e o São Pau
lo, está com viagem preparada pa
ra o Paraná. O convite veio do
Curitiba F. C. e, caso fracassar a sua

intervenção na temporada com Fla
mengo e Fluminense e mais São
Paulo e Palestra, o clube dos cal
ções negros rumará para a terra
dos pinheirais.
ADEMAR PIMENTA NÃO QUER

REGULARIZAR SUA PROFISSÃO
Rio, 24 - Ao que se adianta,

Ademar Pimenta, o técnico do se

lecionado nacional. teria desistido
de tirar, na Escola Nacional de
Educação Física, o diploma indis
pensável à sua profissão, não con
firmando desta maneira a inscri
ção que chegou a solicitar nesse
estabelecimento.
Por essa notícia, tal decisão do

conhecido "coach", que tão bons
resultados conseguiu na sua últi
ma e recente missão, teria sido mo
tivada por severas críticas sofridas
por parte de membr6s da delega
ção nacional, que censuraram seu

trabalho, não obstante ter sido es
te seriamente prejudicado pelas
imprevistas circunstâncias surgi
das, tal como contusões e enfermi
dades sofridas pelos jogadores.
A nota termina dizendo que Pi

menta apresentará um pormenori
zado relatório em que esplanará
toda essa questão e frisará seu re
conhecimento e satisfação pela dis
ciplina observada por todos os

"players", durante lodo o tempo
que estiveram sob suas ordens.

*

No Estreito

22 JOGADORES PARA CADA
QUADRO

Rio, 24 - Outro informe, dado
com grancIe destaque, adianta ser
pensamento do Conselho Nacional
de Desportos limitar a 22 o núme
ro de profissionais arregimentados
para cada clube. Essa medida "co
lhida em fonte merecedora de cré
dito", teria sido inspirada pelo de
sejo cIo Conselho, de evitar que
elementos de capacidade sejam o

brigados a permanecer inativos,
uma vez que 0/ clube porque te
nham firmado contrato possua ou
tros, considerados melhores. •

Em última análise, o objetivo,
visado pelo Conselho, seria o de
impedir que um clube mais dotado
monetariamente, viesse a reunir
grande número de "cracks", que,
não tendo ocasião de jogar no mes

mo, ficaria também inhibido de
vir a ser aproveitado por outro.

VAn.

Dôrdedenfe?

_ _,
'.1 __:

�n!!!!,t!!E!tC!�!!"!!!_eC .... '
PIANO de ocasião

Por motivo de mudança ven
de-se um Piano em bom es
tado, por (rs.) 600$000.
Ver e tratar à rua Alvaro de
Carvalho, nO 6.
114 Svs-2

..------------------------�������;;;�----�

Vende-se um Café, comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ocasíão. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdir Losso, no
mesmo Café. 20vs· 4

Produtos CATEDRAL VENDE-SEávendanaFARMACIA ESPERANÇA t
T 1 (1' ')um ou omove imousme

Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.642 em perfeitas condições. In-

(D.efronte à casa Hospcke) formações na gerência do
______________� ,_ '''"'._ ESTADO. 30vs·S

O IRMÃO SOFRE ?
o Ambula.tórlo Médico Pdpu
lar, Rua Maia Lacerda 611 --

Rio de Janeiro, sob a direção
de médICOS Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalmente,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o�n('me. íea
se, residência e síntomas as
dlm como envelope selado e
subscrito para resposta.

Companhia c Aliança �a Haia»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Joséde Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

Dados relativos ao
Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita .
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

CAMPOS

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$000
• 3.929.719:000$000
• 28.358:717$970
• 85.964:965$032
• 7.323:826$800
• 22354:000$000

L O B O & o,
,RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caixa postal l!}- Ttleohone IOB3-f!nd. Tel, •ALLIANCA»

Sub-Agente em Lagrmo. Tubarão. Itajaí.

lBlumenau e Laqes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ticas da quinta coluna. E' o der�, solventes que, - conforme foi
rotismo que se vale da religião I relatado, ha pouco, pelo govêrno
para corromper as terras visadas i

norte-americano, - prepararam
pelo expansionismo do eixo. A

I
o meio ao ataque das forças do

obra fasci-nazista, agora de par-
I

almirante Yamamoto.
.

ceria com. a ditadura militar de I .A comédia, contudo não la
róquio, busca enfraquecer,

.

an- grau os frutos ambicionados. Nas
tes, a resistência moral dos po- I Filipinas, os núcleos de gente ci
vos, afim de os golpear de moro: vilizada, dos indivíduos que pos-
te, em seguida. I suem educacão e cultura, detes- r

As notícias dêsses aconteci- I tam a propaganda de róquio, e ------- ..----3-0
....

v
..

--6mentos nas Filipinas acrescentam I a repulsa aos invasores se torna
que, ao entrarem em Manilha, as I dia a dia mais intransigente. Os Casatropas japonesas foram saudadas! filipinos têm conciência do que
alí com' os gritos de

l.
os anjos! os aguarda, se por infelicidade

chegaram, os anjos que espera-' os japoneses se instalassem, por
vamos a tanto tempo !

"

Curioso, I definitivo, nas suas terras. A licão
êsse furor místico! E' que à: é velha: não se deturpam seriti
frente das manifestaçôes dos na- mentos religiosos com a mons
tivos se achavam os agentes da II truosidade do cinismo...
quinta coluna, os emissários dis- ("A Gazeta" - S. Paulo)

A '8eli�ião e a �uerra no Pacifico
o cinismo, que sempre foi uma

das caraterísticas da guarda pre
toriana de Adolfo Hitler, vem

sendo revelado com maior desen
voltura pelos seus aliados nipôni
cos. Não se fica sabendo, contu

do, se os homens do Sol Levante
já eram perítos no fingimento, ou
se o contacto com o nazismo os

iniciou nessa fórma de iludir e

atraiçoar as outras nações. roda
via, ninguém póde negar que os

jsponeses se tornaram mestre nis
so, e o modo por que agiram em

relação aos Estados Unidos, até o

momento do assalto às possessões
do oceano Pacífico, demonstra a

desfaçatez e a hipocrisia C�1iTI

que os súditos do Micado passa
râm à história.

As provas mais frescas do ci
nismo dos nipôes ternos na pro
paganda religiosa que estão de
senvolvendo contra os aliados, na

Oceania e na Ásia. Certamente
sob a influência da obsessão im
perialista, aguçam os sentimentos
de crença, procurando embair os

povos vitimados pela sua fúria
conquistadora. Sobretudo os [ili
pinos se vêem assediados pela
maluqueira mística dos assaltan
teso O processo de sugestão dos
japoneses é diabólico: por meio
de irradiações e boletins querem
persuadir os habitantes das Fiii-
pinas que êles, os invasores, agem
por determinação de Deus, estão
cumprindo as vontades do céu...
Uma das exortações diz nada me-
nos do que isto: "As ações de
Deus são justas e honradas. As
ações de um povo que age sob a

inspiração de Deus que o Impe-
rador Celestial é deus, o exérci-
to japonês, agindo sob Sua Che
fia, é também justo e honrado".
Em matéria de mistificação, des
conhecemos maior ousadia. E' a

tentativa de querer cohonestar,
com a invocação de Deus, toda
a selvageria da guerra sem justi
ficativa.

Mas o ponto delicado dêsse
fato é a colaboração dada, tam

bém, pelos japoneses católicos e

protestantes de Manilha, eviden
ciando o perigo das infiltrações
de uma raça que assim procede.
Para servir à insânia dos condu
tores, o nipâo mente às próprias
convicções. Que espécie de mo
ral religiosa foi _criada nas ilh�s I

GLAD.lATOR á\\Y/IA\
dos amarelos? Este caso confir- Rádios especiais.
ma, entretanto, o horror das prá-] a remessa.

Convocaçãoz .Na couíormídade da lei, convocamos os srs. subscrito
res de ações <la Soeíedade Anônima - Companhia de Seguros
Gerais "SA.NTA CRUZ", para a reunião de assembléía geral,
que se realizará nesta capital, à rua Álvaro de Carvalho, n.
17A, às 9 horas de 10 de março, afim de ser constítuída a referi
<la Soetedade.

Na dita reunião será discutido e votado o projéto <los es
tatutos, eleita a diretoria e membros <lo couselho fiscal e res
pectivos suplentes de ambos.

Florianópolis, 20 <le fevereíro (le 194,2.Os incorporadores:
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 Surugi,
Maximino Guerra,
Vitório Colle,
L Birmann,
Alziro Estivallet,
M. Braga Filho,
Adão Kern e

H. C. de Córdova.

CURSO ANTONIETA DE BARROS
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

FERNANDO MACHADO. 52 FONE 1.5l6
Alfabetiza e prepara para os exames de
admissão aos GINÁSIOS e INSTiTUTOS

MATRÍCULA: das 9 às 12, diariamente, sendo até o dia t6,
só para OS alunos que já frequentam o Curso.

ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.
43 1 5 V. fi I t. -1 3

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

Todos os rádios têm alcance' mundial
ezn ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.
AVA - Gladiator 5 valv. 530$ - 6 valv,
551$, 7 valv. 59;1$, para pilhas 500$
para acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos
I

para I
I

fOTO-IDEAL
de

João Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru
pos' casamentos, servi

I ço industrial, revelação

I
e cópias de filmes Fóto

.

para documento, am,;
pUações a crayon e

óleo. Perfeição e rapi-
dez, só no FÓTO IDEAL.
Atende diariamente a

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

aluga se uma, com
sala devisitas. idem

de jantar, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. Terreno ajardi
nado. Construção recente (ti
inda não foi habitada). Tra
tar 80 Largo Benjamim Ccns
tant, 9. IOvs-2

VENDE-SE
Mobilia de quarto, para casa],
com 5 peças. Ver ·e tratar à

rua Joinville nv 10
5vs·2115

Aulas Particulares
Lídia Guimarães Al

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

15v--alt.12

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

Pinto n. 29 ("ob.), 15v. 13

SanguoRalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS CALelO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos, Deplluper.dos,
Esgotados, Anêmico" Mã.,
que criem Mllgrol, Criança,
raquíticllI, receberão • toni-
ficllção geral do organi.mo

com o

5a n OU e n o I
Lic, D,N.8.P. rr 199, de 1921

Tudo pela nossa segurança!Montevidéu, 24 (R.) - Num artigo intitulado "Ataques
contra a América do Sul", o jornal "EI País" declara que
"tudo que se diga e que se faça para a nossa segurança e para
a organização e coordenação dos meios defensivos dos países

! sul-americanos tem agora o caráter de urgência. Ninguém se

póde considerar a salvo dos ataques de surpresa e traiçoeiros,
como o de que foi vítima o/navio brasileiro "Buarque"; e, antes
de mais nada, é necessário que nos coloquemos em condições
de poder enfrentá-los vantajosamente".
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. EI FACI L APAN HAf\ UMt\
GI\IPPE) UM RE�FRIADOl OU UMA.
PNEUMONiA

MAS "OM��OO O t:'AMOSO

Pfrr@ML DEANG�t© AEWfLEl5E
NADA H� QUE TE('1(1\

Armas encontradas na legação japonesa
do México

México, 24 (A. P,) - Fontes autorizadas do govêrno in
formam que, "embora sem confirmação oficial", agentes fe
derais descobriram um arsenal de armas de emergência, inclu
sive trinta metralhadoras leves, na legação japonesa, após a

partida, em 18 de fevereiro, do ministro Yoshidaki Miura e
seus auxiliares.

Socieàade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrí(ola
de Santa. Catarina
Rua Trajano n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtificadc
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLOH.IANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTOREt'

f.

Emprestimos -- Descontos - Cobranças
,e ordens de pagamento.

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
f{epresenlante da Caixa Economica Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernernbuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os cnunans das anélíees Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para admintstração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores 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 Munleípals.

abe O leitor que é istO? '

As tres figuras ao lado representcm ;

ao alto, um microscopio: ao centro. a co

beca de um verme da Opilacão grudado
no intestino de um opilrrdo: e, em baixo, a
bocca do mesmo verme mostrando os den
tes. por meio dos quaes se agarra á mucosa.

do intestino,
Gracas ao grande augmento que o mi

croscopio permitte, pode-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicar O

doente: a bocca. sendo 'uma especie da
ventosa, chupa um pedacinho' de mucosa

que enche a sua cavidade e nesse peda
cinho se enterram os dentes minusculos quê j

a ultima figura mostra. .

Assim, fica o verme solidamente instai- :
lado. sugando. dia e noite, pequenas quan
tidades de sangue, através o insignificante ,
orilicio aberto pelos dentes. ao mesmo tem- I

po que lcnco no sangue um veneno próprio, ;
Esse é a obra de um verme só, Imagine- .

se. agora. o mal que fazem os milhares de ;
"ermes que uma mesma pessoa póde trazes ,

no intestino e ter-se-á ideia da gravidade
desta doença que tonto ataca a populacão
do Brasil.

i, Felizmente a Opilacão é combatida
com efucacia pela Neo-Necatorin.a. Uma

, só dose de Neo-Necatorlna basta, as mais
das vezes, para matar Iodos os vermes da
Opikrcdo, limpando completamente o ixl�

"-., testino do doente. " I
,/ e
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DJÁ-RIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

Te!. 1922 - ex. postal 139
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.. ASSINATURAS

Na Capital:
Ano • • • . 5O$00tt
Semestre •••••• 25$000
Trimestre .••••• 15$000
Mês ••..•••••••• 5$000

No Interior:
Ano...... ••• ••• 15$000
Semestre ...•••. 30$000
Trimestre ..•••• !O$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabl
liza pelos conceitos emitidos

@;I
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 d0S lotes.

\

5

I

HOT[[ CfNT8Al
(ex «Hotel Macedo»)

o proprietário comunica ao público, em geral,
que já se acha em pleno funcionamento êste
Hotel, dispondo de 40 quartos, excelentemente Irrs
talados e agora dotados de água cor rerrte, sala
para mostruários dos srs. viuj o.rrtea, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL

A CASA OR IENTAL já afamada pelos seus preços baratíssimos,!.
'

, acaba de receber as últimas novidades em

sedas, tecidas de algodão e muitos outros artigos, que serão vendidos a preços sem concurrência ..

SEDAS Filó, metro 3$5Uo/TOalhas Higienicas dz, 7$000 Blusas Olímpicas para moças 6$000
Seda Laqué xadrez e listado, mt. 5$900 Rendão (novidade), mt. 6$000 Toalhas de rosto, de 1 $4, 1 $8, 2$, Véos de mó de sêdas para noivas 14$JOO

:II Laqué, liso, rnt. 4$400 Opala lisa, de 2$, 2$5 e 3$000 2$5 e 4$500 Grinaldas para noivas a começar de 5$000
• Façoué 3$800 Opala estampada, largo 80 mt. �$ooo Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Grampínhos, caixa de 1 groza 4$500
» Granité, b un artigo 6$500 Cambraia finissima. largo 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, em cores 9$500 Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
» Granité, especial 8$000 . Zephír listado, de ) $5, 2$ ,e 2$500 Toalhas de banho, temos grandes Lima para unhas 1$500
» Crepe acmano 7$000 I Trícolíne, de 5�, 3$6. 4$5 e 6$000 sortimento. Porta escova de dois jugares 2$000
» Givré superior 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. 3$500 Jogos rendados para quarto, 71'eças 55$000 Fita metrica 2$500
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 I Tricoline lisa, mt. 4$000 Colchas para casal, reclame 14$500 Camisetas de Iíslca para homens 2$500
» Frisotíne diagonal (novidade) 12$000' Chitão superior 1$800 Colchas fustão para casal 18$000 Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
}) Ajúur de 6$000 e 7$000 Cretone estampado 2$500 Colchas mercerisadss para casal 20$000 Camisas Socega Leão para homens 5$000
}) Língerle estampada, de 7$500 8$500 Reps para corilna, largo 80 3$900 Colchas estrela para casal 20$000 Camisas novidade para carnaval 8$000
» com bolas 9$000 Tecido rendado para cortina, mt. 1$600 Colchas de veludü para casal 24$000 Camisas para homens a começar de 9$000
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, largo ',40 6$000 Colchas Iustão para solteiro 11$000 Cuecas para homens a começar de 4$000
}) Tafetá xadrez 7$000 Pano para Cópa, bem encorpado, mt, 2$300 'Colchas mercerisadas para solteiro 12$000 Pijamas para homens a começar de 25$000
» Tafetá Escoceza. de 7$500 e 9$000 Escooía, mt. 1$800 Colchas fustão mercerisadas para Ternos de Casimira para homens a CQ-
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$500 Brins a começar de 1 $800 solteiro 14$00(1 meçar de �5$000
» Tafetá liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 Colchas branca, meio linho para Ternos de Brim para homens a come-
:II Tafetá Moiré 12$000 Brim branco e azul marinho, para co- solteiro 17$000 çar de 59$000
:II Listada para Camisas 8$500 legíaes, mt. 2$500 Colchas branca, meio linho para casal 27$000 Calções de banhos de 6$000 e 10$000
» Listada para Vestidos 9$500 Mescla superIor, mt. 3$000 Colchas branca para casal 15$000 Cintos de banho 2$500
)) Estampada em belos desenhos 9$500 Pelucia fustão em diversas cores, mt. 3$000 Colchas de sêda com franja para Blusas de jersey para moças, de 10$ e lH$ooo

7 » Estampada moderna 11$000 Pelucia lisa, mt, 2$000 casal 45$000 Bonés para rapaz 4$500
» estampada (novidade) 12$000 MESA e 'QUARTO Colchal de pura sê da com franja para Abotoaduras a começar de .1$000
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 casal 70$000 Pasta de couro para colegiaes 11$000
» Lumíêre Lavrada, larg. &0 mt. 10$000 Filó mosquiteiro, largo 3,50 mt. 12$000 Guarnições para chá, com 6 guarda-: Rêdes para cabelo a 1$000
» Lumiere Liso, largo 80 mt. 10$000 Graníté, larg. 1,6G mt, 9$500 napos 15$000 Grande sortimento em Roupas de Banho
}) Lumier e Liso. largo 90 (artigo já Estamine para bordar. largo 1,'\0 mt. 6$200 Guarnições pintadas para chá, com 6 PERFUMARIAS
bem conhecido) mt. 12$000 Pano para colchão mt. 1$800 guardanapos 30$000 Leite de Colonia 5$800

::II Veludo Chífon Reclame mt. 50$000 Puno enfestado pare. colchão, mt. 4$200 Cobertores para bêbê 7$000 Batom Michel, Zande e Tange 2$800
» Organza lisa, finíssima, rnt. 9$500 Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900 Cobertores desenhados para solteiro 13$000 Batom Colgate 2$500 e 3$5)0
» Organza estampada de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 Cobertores desenhados para casal 16$1'00 Batom Tentação e Murjany 1$500
» Jersey, largo 1,40

'

12$000 Cretone meio linho branco, largo 2.00 7$500 Cobertores xadrez para solteiro 18$500 Rouge Tentação 1$200
E mais uma imensidade de outras Se- Cretone meio linho branco, Iarg, 2,:W 7$500 Cobertores xadrez para casal 24$500 Rouge Adoração 2$00
das, que estamos vendendo 8 pr e- Cretune meio linho em cores, Iarh, 1,40 6$000 Cobertores Argeniinos para casel 39S�00 Rauge Royal Brtar 4$000
ços baratíssímos. _ Cretone meio linho em cores,larg. 2,00 8$500 Cobertores para casal 6$000 Sabonete Carnaval, Godíva, Colgate, Che-

TECIDOS Algodão bom, peça de 10 mts. 14$000 DIVERSOS ramy e PaJmolive 1$000
Luisine, metro 1$500 Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 Sabonete Lifebuoy, Lever, Gessy tJ Pal-
Línon, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Sombrinhas modernas em gorgurão cha- molíve 1$400
Linho estampado para praia 2$500 Algodão superior, larg, 1,40, peça de malote 22$000 Talco Malva 2$900 e 3$900
VoU estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 4$000 metros 40$000 Sombrinhas modernas em sêda 29$000 Talco Ross 2$900 e 3$900
Tobralco estampado, de 3$ e õ$500 Algodão Marlposa.para mesa, largo Suspenso rios para rapaz 2$500 e 4$000 Pó de Arroz Reny 1$000
Cambraia em desenhos modernos, de 1,40 peça de 10 mts. 40$200 suspensortos de couro para homens 7$000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
4$800, 5$500 e (;$000 Morim especial, bem largo peça de Jogos de couro para homens de 10$ e 12$000 Pó de Arroz Royal Briar 3$000

Fustão estampado (novidade) 4$800 10 jardas 15$000 Jogos de batisados a começar de 15$000 Pó de Arroz Gally 5$500
Fustão liso, de 3$500 e 4$800 Morim de cor, mercersado mt. 2$300 Jogos de malha para crianças 11 $000 Pó de Arr. z Malva 3$000 e 5$000
Setim estampado, metro 4$000 Morim de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Babadores 2$000 Pó de Arroz Coty 5$500
Organdy em todas as cores, mt 4$000 Cambraia mercerisada, :enfestada, Capas para recem-nascidos, 9$500 e 10$500 Pasta Colgate 3$000
Crepom para Kimonos, de 3$ e .3$500 peça de 10 jardas 23$000 Capas felpudas para recemnuscidos 12$500 Pasta Gessy e Euc alol 2$500
Merinó preto largo 80 3$!:loo Toalhas Adamascadas para mesa, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200
Tecido crepe para Juto, mt. 4$500 2,00 x ) ,40 30$000 Faixas mercerisadas, mt. 2$000 Oleo Oyrce 1$200

E centenas de outros artigos, tais, como: Bijouteries, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Casemíras, Lenços; Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinbas, Boinas, Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de-borracha e muitas outras miudezas. Tambem chamamos a atenção dos nossos fregueses, para a grande quantidade de

artigos em saldo, que vendemos por qualquer preço. Faça valer o seu dinheiro, preferindo a CASA ORIENTAL, a casa que vende pelos menores preços da praça.

Aproveite bem seu dinheiro" comprando na Casa Oriental, a única que possue a marca três B"
BOM, BONITO E BARATO!

Vendas só a dinheiro OA.SA ORIENTAL Rua C" Mafra, 15-Florianópolis

Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219
I�---------------------------------------���
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CURSO DE GUARDA ..LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I $83)A.8
.

ir�--�=. d 'Ih f- , li acabamento!. Farmácia 'd'oEsperança»pa rões maravr osos, unssuno

: das melhores fábricas do país, são : farmacêutico NILO LAUS

:
.

encontradas nos balcões da :
; Cas� SANTA BOSA I•

•

: Diáriamente recebemos novidades :
: Rua· Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- --_.:..-.�.�
.._-- ---::._

DESPERTE A BILIS
: DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

i Disposto Para Tudo
I Seu figado deve derramar, diariamente,
110 estomago, um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevém a prisão de ventre.
Você Ben(...e-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e li. vida é ummartyrio •

Uma simples evacuação não tocará a

eausa. Nada ha como as famosas Pillulas
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 IIão maravilhosas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as Píllulas CARTERS I
para o Figado. Não acceito imitaçõet,
1".\'eÇ1I . 3$000

CASA
precisa-se de uma casa, em

bôas condições e em lugar sos

segado, para um senhor sem
família. Cartas para «Joêo»,
nesta redação.

10v.-·9

•

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

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

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Patrocinado pelo O ESTADO. o Lira Tênis Clube dará, sábado de Aleluia,
--". .,_ um grande baile, em beneficio da Cruz Vermelha. -

Violoato$ ooafllto$ na Itália
ESTOCOLMO, 25 (R.) - SEGUNDO NOTÍCIAS PROCEDENTES DA ITÁLIA, TÊM OCORRIDO VIOLENTOS ENCONTROS ENTRE "CAMISAS PRETAS" E

A POPULAÇÃO DE TURIM, MILÃO E BOLONHA, RECENTEMENTE. 'os DISTÚRBIOS OCASIONADOS EM VÁRIAS CIDADES DA ITÁLIA TÊM CAUSADO MUI
TAS MORTES E FERIMENTOS, SEGUNDO O MESMO DESPACHO. MUITOS SOLDADOS DOS REGIMENTOS "SS" ALEMÃES E "CAMISAS PRETAS", COMAN
DADOS POR CHEFES NAZISTAS, TÊM SIDO 'ENVIADOS A VÁRIAS CIDADES ITALIANAS. ESSAS PROVI DÊNCIAS SÃO TOMADAS POR ORDEM DE HITLER,
QUE RECEIA A POSSIBILIDADE DE UM LEVANTE DO POVO ITALIANO CONTRA MUSSOLINI. OS DESTACAMENTOS DE TROPAS "SS" ALEMÃS ESTÃO

SENDO ESTACIONADOS EM ZONAS "DUVIDOSAS", ESPECIALMENTE NA ZONA SETENTRIONAL DA ITÁLIA.

NOVA MARCAIEcos e Notícias EpOCQ"
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Na data de hoje e no ano

de 1832, faleceu o capitão-terien
te José Lamego Costa, irmão
do barão da Laguna e veterano
da Independência.

*

Hoje haverá sessão doutriná
ria, às 20 horas, no Centro Es
pírita «Amor e Humildade do
Apóstolo».*RAUL LEITE*PRODUTO

Vida SocialllO w��n�!, 2��) ��q�U!�X�iJs�lc��t�manifestam franca preocupação com os recentes movimentos
da esquadra francesa, especialmente, com a chegada do coura

çado "Dunquerque" a Toulon, procedente de Argel.
O secretário de Estado em exercício, sr. Sumner Welles,

declarou, por ocasião da entrevista concedida à imprensa, que
o govêrno norte-americano estava seguindo, com a maior
atenção, a situação relativa à esquadra francesa, afim de estar
certo de que o govêrno francês manteria completo domínio
sôbre ela. ,

O sr. Sumner Welles acrescentou que o govêrno norte
americano mantinha. íntimo contacto com o embaixador dos
Estados Unidos em Vichí para estar ao corrente de todos 08
acontecimentos. A atitude fundamental do govêrno norte
americano, em relação à França, foi reacentuada pelo secre
tário de Estado em exercício, ao lembrar que o govêrno f'rau
cês havia sido advertido, pelos canais diplomáticos. Iwr de-

PRATO DO DIA claração pública, de que a segurança e a independência da es-

CHE::vm DE ROSAS. - Tome 1/2 quadra francesa eram questão de preocupação primordíal para
o govêrno dos Estados Unidos.
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Foi aprovado no Ministério
da Justiça um projeto relativo
à uniformização de redação dos
preâmbulos dos decretos-leis es

taduais e municipais. Foi aceita
a sugestão do sr. Simões Lopes
no sentido de serem eliminados
dêsses decretos os considerandos,

A ANEDOTA DO DIA
Dona Eudóxia é senhora muito

curiosa: tudo quer saber, de tudo
indaga. Certo dia" vendo um rapaz
que tinha um dedo parcialmente
amputado, dona Eudóxia não se
conteve:

- Que teve você nesse dedo?
O rapaz, certo habituado alaI

pcrgun ta, respondeu, calmamente:
- O pedaço ql!e lhe falla ...

� Comprai na CP. SA MISCE
LANEA é saber economizar'

400POR QUE SERA' 1. ••
R E ISQuando se iniciou a de

molição do velho e fami
gerado casarão sito à esquina
das ruas Trajano - Felipe
Schmidt, foi erguido, como

proteção das obras, um tabi
que de madeira, que a Pre
feitura julgou por demais
tosco e exigiu fôsse logo e

logo substituido por outro,
mais condizente com o local.
Ora, antes disso, já tinha

sido iniciada a demolição de
outro prédio, também à es

quina das ruas Trajano-Con
selheiro Mafra, paredes-meias
com o" Banco do Brasil" e

em-frente a um hotel onde há
sempre forasteiros, prontos a

observar com mais frequência
as feialdades do que as bele
zas da terra... No entanto,
nem antes de depois, a Pre
feitura ousou exigir que o

tabique levantado para pro
teção dessa obra tivesse me

lhor aspecto. De modo que
o que alí se vê são táboas
velhas, rachadas, umas lar
gas, outras estreitas. e de
alturas diferentes, apresen
tando o mais desagradável
aspecto ...
Será que, por se tratar de

obra do Montepio Estadual,
a coisa não merece ser tra
tada com mais... elegância?

O PENSAMENTO DO DIA
O divórcio é quase tão antigo

quanto o casamento; creio que o

casamento o antecedeu apenas
Ulllas semanas. - Voltaire.

•

litro de leite morno, adoce a gos
to, adicione 8 gemmas e 1 colhér
de chá de essência de rosas. Deite
em fôrma forrada de caramelo e

leve ao forno em banho-Maria. Re
tire da fôrma só depois de frio. Peças �enuinas FORD

Procure os novos concessionários:
Tuffi Amin & Irmão

Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 171

Espornve i Senhora! Para as suas 130-
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

VidaFazem anos hoje:
A graciosa senhorita Almerin

da Pereira, aplicada aluna �do
5° ano do Ginásio «Coração de
Jesús» e filha do nosso prezado
conterrâneo sr. Euclides N. Pe
reira, proprietário do afreguesa
do Café "Rio Branco";
-a prendada senhorita Sofia

Grams, professora em S. Joa
quim;
-o sr. Humberto D'Alascio ,

estimado cultor do esporte náu
tico e membro da diretoria do
«Iate Clube Catarinense» ;
-o sr. João B. Sabino;
-a exma. sra. d. Isabel da

Costa Rodrigues.

-

Não haverá êste ano corridas
de automóveis

Washington, 25 (R.) - A
«World American Automobile
Association» anunciou a decisão
de não realizar corridas de au

tomóveis, tendo em vista, prin
cipalmente, que o esforço de
guerra exige o emprego de todo
o petróleo, borracha e materiais
estratégicos, assim como do tra
balho especializado de jovens'
experimentados em automobilis-Imo.

Caça á «quinta-coluna»Nova Iorque, 25 (R.) - Mais de 200 súditos japoneses, ita-jlianos e alemães foram detidos pela polícia.
Diversas prisões foram feitas durante uma busca realizada nos

distritos de Manhattan e Broklyn, desta capital... ,ELI�M'NA! FORTALECEI.:

Reservas soviéticas prontasMoscou, 25 (A. P.) - Anuncia-se que novas reservas soviéti
cas, apoiadas por forças aéreas providas de aviões de caça britâni
cos "Hurricane ", completaram o seu treinamento nas bases dos Urais
e estão prontas para entrar imediatamente em ação. I

ULTIMA HORAViajantes:
De sua viagem a Curitiba re

gressou o sr. João Maria Fer
reira da Silva, funcionário dos
Correios e Telégrafos, aposenta
do.

Em Angora, capital turca, deu-se um alentado coutrn o embaixa
dor alemão Von Papen e sua esposa, que passeiavam perto da respcctiva
embaixada. O portador da bomba foi despedaçado pela explosão, en
quanto que Von Papen e esposa apenas caíram por terra, meio desa
cordados, mas ilesos. Voltando a si e socorrido por populares, Von
Papen refugiou-se na embaixada italiana, que também fica próximo do
local do atentado, e dali chamou a polícia. Duas mulheres, que passa
vam no momento de explodir a bomba, ficaram feridas e foram reco
lhidas ao hospital. Depois do alentado, o sr. Sarajoglu, ministro turco
do exterior, visitou Von Papen. O presidente Inonu enviou-lhe uma
mensagem exprimindo seu pesar pelo ocorrido.

- Berlim informa que foram lançados, atrás das linhas russas
inúmeros paraquedistas. As fôrças soviéticas, postas assim entre doi�
fogos, debandaram. Foi o maior emprego de paraqueclistas, depois da
invasão de Creta,

- O sr. Churchill expôs ontem ao parlamenlo a situação atual da
guerra.

- O generalíssimo Chiang-Kai-Chek regressou da índia a Chun
quimo

- Batávla experhuentou violento ataque aéreo,
- O petroleiro llor�e-alllericano "Hepuhlic ", de 5.280 toneladas,foi torpedeado no Atlântico,
- Comecou a evacuação da população civil de Ransurn paraMandalé (Birmânia). '"

- As tropas do "eixo" recuaram' das SUas posições em Mimih
(Líbia).

o

- A RAF bombardeou violentamente o parlo de Trípoli.
- Novo ataque aéreo sofreu a ilha de Malta. Um bombardeiro"Junked" foi abatido;
- Realizaram-se ontem cm Petrópolis os Iunerais do ilustre es

critor Stephan Zweig e sua esposa, que ante-ontem se haviam suicidado.
Cerca de 10 mi l pessoas seguiram os Uretras ao cemitério vendo-se
entre os �companhantes, personalidades do govêrno, diplomatas, escri�tores, editores, etc. O prefeito Cardoso Miranda falou à beira do tú
mulo. Um rabll1? deu a, benção Iunerária aos cadáveres, que, em se.
guida, foram baixados a sepultura.

Cartazes do dia
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1581 - FONE 1581 - - FONE 1602 -

É IIIAIS QPE UIII
NOIlIE, E UM
SIIIIBOLOJ

A's 51/2 e 7 1/2 horasA's 5. 7 e 9 horasA's 7,30 horas

Em face do destino
COM BASIL RATHBONE E

ELLEN DREW

Complemento nacional D_F.B.

Médico contra
charlatão

COM JEAN HERSHOLT E
DOROTHY LOVETT

ORGULHO
COM GREBR GARSON E

LAURENCE OLIVIER

Complemento nacional D.F.B.

Falecimento doutro tenente
general alemão

Estocolmo, 25 (H. T. M.) -

Anuncia-se de Berlim que aca

ba de falecer o tenente-gene
ral Genard Lindner, antigo
chefe das escolas de observa
ção aérea da "Luftwaffe", em

consequência de moléstia con

traida na frente meridional
russa.

�o _ Continuação do seriado: Ouando triângulo tinha três
A Volta do Bezouro Verde pontas. (short)

BOSKO e os CANIBAIS
(Desenho Colorido)

Complemento nacional D.F.B

Preços: 1$500 e I$loo

Imp. até lo anos

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Preços: 1 $500 e 1 $000
Imp. até 18 anos.

LAVANDO-SE COM O SABAO

I- I
de WETZEL & CJA.-Joinville )�aÃ� .�/�C(A,o •

[ SPt"ClAUDAO(

(Marca registrada)

ABORRECIM}:NTOSPOUPA-SE TEMPO, DINHEIRO E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


