
Preparemo-nos para todos os sacrifícios possíveis!-wJl
.

!{IO, 26 (AGÊNCIA MERIDIONAL) a_ O '6DIÁRIO DA NOITE" INICIOU .A .PUBLICAÇÃO .DE .INTERES-
SANTíSSIMOS E OPORTUNOS ARTIGOS DE AUTORIA DO SNR. EDGAR TOSTES, MÉDICO DA NOSSA MA
RINHA DE GUERRAy CONTENDO CONSELHOS À POPULAÇÃO EM CASO DE BOMBARDEIOS AÉREOS.
Para a resistência
néo-ze!andesa

Caberra, 26 (Havas) - Fo
ram demoradamente estudados
ontem os planos para a resis
tência conjunta da Austrália e
Nova Zelândia, contra a agres
são japonesa. A missão neo-ze

landesa, que aquí se encontra
atualmente, chegou no fim da
semana passada.

ANO XXVII N. 8475

o MAIS ANTIGO olARIO
Diretor-gerente: Altino Flores

Fiorianópolis- Quinta-feira, 26 de Fevereiro de 1942

Os planos de' invasão lEsse professor de música
da América -,'._. t ?Washington,26 (United) - Revelou-se, nos círculos che- nao sera eSpia0 nazIs a .

gados ao Comité Dies, que o pessoal do mesmo apoderou-se,
desde sete de dezembro, de complicados mapas preparados por
espiões japoneses, com o aparente propósito de guiar suposta
invasão dos Estados Unidos pelo Alasca e pelo noroéste do
Canadá. Acrescenta-se. que os mapas foram entregues ao De

partarnento Federal de Investigações, que, por sua vez, os fez

chegar aos agentes secretos do exército. O Comité Dies con

sidera o descobrimento como prova evidente de que o Japão
se propõe invadir os Estados Unidos, se conseguir desalojá-los
do sudoéste do Pacífico, juntamente com as forças das na

ções unidas.

Ai! do submarino!
Em um porto da Califórnia,

26 (Uníted) - As autoridades
adotaram imediatas medidas
contra o submarino japonês
que atacou, por meio de gra
nadas, uma zona costeira da
costa ocidental. Acredita-se que
essas represálias tendem à aes

truição do submersível auda
cioso, que se aproximou dois
quilômetros da costa e atacou
as construções da mesma. Igno
ra-se, porem, se já se conseguiu
afunda-lo.
Nova Iorque, 26 (United) -

A propósito do ataque de um
submarino inimigo, contra um

porto da costa ua Califórnia,
uma testemunha de vista de
clarou que o submersível era
tão grande, que parecia um

cruzador.
O ataque durou vinte minu

tos e fOI realizado à distância

Ide uma milha da costa, apro
ximadamente,

Nós não sabiamos disso !
Hitler alterou seus planos· D:::r:::��S��Ii���t��Istambul, 26 (Reuters) - Informações chegadas da Alema- Press) - Foi captada uma

nha dizem que Hitler teria alterado profundamente os seus proje- mensagem de uma emissora

d f
'

da nri f
.

d bili I' h' d alemã "Da Liberdade" segun-tos e o ensiva a primavera, pre enn o esta I Izar uma In a e- d 1 M 1'"
.

t.' , A I o a qua usso mi proje a

�enslva na frente or�ental, p,ar,a desenvolver um ataque simultâneo
I- realizar enérgica depuração

a Inglaterra e ao Oriente MedlO. entre os líderes fascistas.

DE SANTA CATARINA

o Brasil terá uma
fábrica de motores

de avião

PÔRTO ALEGRE, 26 (A. N.) - EM VIBRANTE ARTIGO, O "JORNAL �O ESTA_DO", ÓRGÃO OFICIAL DO GOVÊRNO RIOGRANDENSE, RELATIVO AO
AFUNDAMENTO RECENTE DOS NAVIOS BRASILEIROS, DIZ: "O BRASIL NAO SERA FERIDO SOMENTENESSAS UNIDADES NAVAIS, QUE, ENVOLTAS EM A
NOSSA BANDEIRA DESAPARECERAM NO FUNDO DOS MARES. OUTROS ATENTADOS VIRÃO, A HORA É DE AMARGAS ESPECTATIVAS. TENHAMOS SE-

>' t RENIDADE E CONFIANÇA, MAS NÃO TENHAMOS ILUSÕES, POIS ESPERAMOS AGRESSÕES MAIS DIRETAS E OBJETIVAS. ESTEJAMOS COM OS NOSSOS ES
PÍRITOS PREPARADOS PARA MUITAS EVENTUALIDADES E PARA TODOS OS SACRIFÍCIOS POSSÍVEIS. O BRASIL'NUNCA NOS PARECEU TÃO GRANDE TãO-

NOBRE E TÃO NOSSO, COMO NESTES DIAS. COM ÊLE VIVEREMOS LIVRES E ALTIVOS, OU POr:-ÊLE MORREREMOS". 'r-· "fI".'

lnoglukus

I

Juiz de Fóra, 26 _ Comenta-se, aquí, a vida de um cidadão
alemão, que nesta cidade residiu durante a guerra de 1914, tendo
voltado para a Alemanha, de onde retornou no princípio do atual
conflito, tendo concedido, lógo após a sua chegada, entrevista à im
prensa local sobre a guerra. O cidadão é professor de música e é
tipo insinuante, infiltrando-se facilmente nos melhores ambientes.
Possue finalmente as qualidades para um bom espião. Tem as ini
ciais F. c., tendo regressado do Rio de Janeiro em princípios de
1940, onde permaneceu até meados de 1941 passando vida folga
da. Diante do mistério que envolve a hgura, levanta-se a interroga
ção: "Não será um espião nazista ?".

SINDICALIZAÇÃO - Mode
los - Explicações, - Procure a

Organização Comercial Catari
nense.

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa ínegualavel, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Rio, 26 (A. N.) -_ Comunicam de
Nova Iorque ter sido anunciada alí
a assinatura de um acôrdo entre o

Brasil e a "Wr íght Aeronautical
Corporation", comprometendo-se es

ta a manter no Brasil uma fábrica
de motores "Wrig-ht Wirlind" de
7 /9 cilindros, com a força de 235
a 450 cavalos, sob o controle duma
empresa org-anizada pelo govêrno
brasileiro.
Acrescenta-se que a fábrica será

instalada na Baixada Fluminense
e começará a funcionar em ag-osto
próximo, empregando cerca de
600 operários especializados.

.EJ!ltÁlI tmste, me. amOr 1
Ten. bronqu1te'( .EstA. com tonel'
El lei de .N 011110 tJenhorl
�ó 'e II_h. o CONTRAT088J11.

Poderoso remédio para tratamento da
,

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agente .. representante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianópolis

RAIVA NO <iADO DE LAJES
Rio, 26 (Meridional) - Infor

mam de Florianópolis que a epi
zootia da raiva está assolando irn
piedosamente, desde há muito tem ..

po, a pecuária do município de
Lajes, tendo a comissão de comba
te à raiva aplicado mais de 40 mil
vacinas.

Machado & Cia.

o resultado do duélo
Buenos Aires, 26 (Havas) -

Na Quinta de Botana, em Pa
checo, teve lugar o duelo, a sa

bre, entre o ex-interventor fe
deral da Província de Buenos
Aires, coronel Rottjer, e o

deputado Damonte 'I'aborda.
Houve dois assaltos, sendo o

lance suspenso ao terminar o

segundo assalto, em razão do
evidente cansaço dos adversá
rios.
1';_;;::.'da apresentava dois fe

rimentos leves no braço e no

ante-braço direito.
Rottjer apresentava leve fe

rimento no peito e duas marcas
no braco direito.
Sugerida a conciliação, foi

.a mesma rejeitada pelos adver
sáríos.

30vs-6

o primeiro abrigo antí-aéreo D(J' Rio

Agências e

Representações
C.ix. polt.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.ganta. no. princip.iI

muncípio. do E.t,do.
17P.

Porto Alegre, 26 (D. N.) - Conforme comunicação rece

bida pela Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos, desta
capital, o trem de São Paulo-Paraná, no dia 14 do corrente,
tombou no Rio das Mortes, no Estado do Paraná. Várias ma

las postais ficaram rasgadas e outras foram arrebatadas pela
correnteza do rio.

A Diretoria Regional dos Correios do Paraná providen
ciou para que a corresporidêncía salva seguisse seu destino.

Rio, 26 _' Sob o título "Primeiro Abrigo Anti-Aéreo no Rio",
a "Noite" diz que o edifício da Central do Brasil, o qual terá 28
andares constituirá o primeiro abrigo anti-aéreo e será invulneráv el
a qualquer bombardeio.

Envolta em chamas
Camberra, 26 (A. N.) - O

Ministro do Ar comunicou que
a cidade de Dili, capital da par
te portuguesa da ilha de Ti
môr, se encontra envolta em
chamas e que nas suas imedia
ções se encontram fortes uni
dades navais japonesas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Muitas mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida um
dadeiro inferno,
Uma Calamidade!
Em certas doenças, até o Gênio da' Mulher pode ficar alterado

e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, abor
recida, desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e zangando-se facilmente pelas cousas mais insignificantes.
Um martirio!

Para tratar estes padecimentos, consequências do máu funciona

I mento dos orgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.
Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

RECiULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança' r-a-'
:a tratar inflamação do Útero, o Catarro do Útero causado pelainflamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provoca-
das pelo máu funcionamento dos orgãos Útero-ovarianos, a

Pouca Menstruação, as Dôres e Cólicas do Útero e Ovários as
Menstruações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas,
a,s Dôres da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do
Utero congestionado.

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesleira
-------------------------------------------------------

Aulas Particulares
Lídia Guimarães Al

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

Até O Genio I
Uma, Calamidade!

ver- I

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. 530$ - 6 valv.
551$, 7 valv. ssss, para pilhas 500$
para acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos paraRádios especiais.
15v--alt.12 a remessa.

Indicador
I Dr.Antônio Moniz

de Aragão
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. Hercíllo luz, 189.

Telefone n. 751.

OH. RICARDO
GITTSMANN

Ex-chefe de cll
nica do-

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Bursnardt
e E. Kreuter)

Especialista em

til'urgia Geral ..

Alta cirurgia, gyne
eología (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do '�8ystema
nervoso e operações

de plastíca.
CODsultorlo 6 rUl! Trale
DO. 18 (dae 10 68 12, •
dlla ló 6s 16,30) Tere

pbone - 1.286

Resldeneis. â rua Es
teTes Juníor, 20. --

Telephone --- 1.1Jl

Vão bater-se o deputado
Damonte e o governador de

Buenos Aires

Buenos Aires, 25 (A. P.)
Os amigos do coronel Enrique
Rottjer, governador provísórt
da província de Buenos Aires,
declaram que o governador in
siste em que o deputado Raul
Damonte Taborda se bata em
duelo com êle, a despeito do"
esforços dos políticos por con
ciliar a disputa, originada cLt-,
referências de Damonte 'I'a
borda ao coronel Rottjer, em

discurso público.
Anuncia-se que o deputado

Damonte Taborda mandou di-

I
zer ao coronel Rottjer que as

suas críticas não eram/pes
soais, mas dirigidas / apenas
contra o governador provisó
rio.
Em face da insistência do

coronel Rottjer, Damonte Ta
borda concordou em discutir
as condições do duelo. O depu
tado teria proposto o uso de
pistola, por ser civíl, mas o co

ronel Rottjer reivinelica o eli
reito de, como parte ofenelida,
escolher as anmas a usar, pre
ferindo a espaela.

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 Losso, no
mesmo Café. 20vs-5

Organização de escritas-I ns
peções periódlcas.Vertllcação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarínenae.

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

Pinto n. 29 (sob.), t5v.·14

COM BRASILEIROS
FORTES O BRASIL SERÁ AINDA MAIS FORTE!

COM essa mensagem ao civismo e à saúde dos brasileiros,
os Laboratórios Silva Araujo-Roussel S. A. oferecem ao

público um interessante opúsculo sôbre o nosso Exército,
aprox ado pelo Ministério da Guerra. Vibrante de patrio
tismo, essa luxuosa publioação em 8 côres contem indica
ções detalhadas sôbre os atuais uniformes militares, as

insígnias de oficiais, as divisas de praças, as côrcs e os
distinti-, os das armas e serviços. ° "Nosso Exército" é
apresentado sob os auspícios cio Vinho Reconstituinte Silva
Araujo, o tônico brasileiro recomendado pelos nossos maiores
médicos aos fracos e esgotados.

co�:��NP��!�D� r L�O;A ;�RI;;-S s�v;:A�U:� _';OU��E�S.;'
o SEU EXEMPLAR I CAiXA POSTAL 2923 - RIO

.
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.A/t.AI'''': ���le:::: :::::::::::::: :::� I Cidade Estado ..

·médico
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prãtíea nos hospitais europeus
CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genlto-urinarlo do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínlca com o
dr. Manoel de Abreu Camnanario
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEM.ENS para
dfaguõstícos das doencas internas
Coração, pulmões; vesícula biliar

estômagos, etc
Radiografias ósseae e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clinlca

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por rnelo de traçados

elétrleos.)
.

Metabolismo basal
(DeterminaçlJ.o dOI dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
I Exame químleo e microscópico do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de fisloteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralos lnlra-verm.elho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
------'------�------------ I Exames de sangue para diagnóstico

da sífilis diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
paz, escarros, Uquldo raquíano e

qualquer pesqulza para elucldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

s t ORJANOP9LI�

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

Fspeciallsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone

A Hlingria e a Rumânia
estrebucham nas garras do Reich

Istambul, 25 (R.) - Os POlí-j concessões econômicas ela Ru
ticos alemães criticam viol-in- mânia, elentre as quais 10 mil
tamente as reticências rume- vagões cobertos, retirados ela

circulação à elisposição elo exér
cito alemão.
No fim ele janeiro desenvol

veu-se importante reunião em

Bucareste, entre os represen
tantes elas sociedades ele pe
tróleo, do carvão e elos minis
tros ela economia nacional,
afim de se eliscutir a questão
do carburante do "Mazut" (re
síeluos ele petróleo) e até mes
mo ele asfalto, a pedielo dos ale
mães.
Êstes propõem substituir pe

lo "Mazut" o carvão para as
locomotivas e se oferecem pa
ra oferecer o material neces
sário à transformação.

Os peelidos alemães ele efeti
vos rumenos suscitaram gra;y�
crise no comanelo rumeno. l}
general Tailau, sub-chefe elo
estado maior, apresentou sua

demissão, mas o marechal An
tonescu não a aceitou. O gene
ral Palangeanu, chefe elo Bu
reau ele Informações, elemitiu
se e foi nomeado chefe de polí
cia ele Bucareste.

Os generais sabem que é
muito baixo o moral elas tro
pas rumenas e que aumenta a

agitação comunista. Mas, os
alemães ameaçam sempre com
a volta de Horia Sima e ela
Guarela de Ferro, forçando, as
sim, o chefe do govêrno a cedei'
a todos os seus peelielos.

1447

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

Geral
CONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

nas e húngaras na vespera elas
graneles operações ela Primave
ra e acusam aos rumenos e

húngaros de explorarem o lití
gio à cerca ela Transilvânia E'
envenenar as disputas, afim de
criar pretexto para não empe
nharem toelas as suas forças
ao lado do "Reich".

O marechal Antonescu in
vocou o paralelismo com a

Hungria, por ocasião da recen
te entrevista com 0- chanceler
Hitler, realizada, provavelmen
te, no quartel general do
"fuehrer", em Briansque.
Sabe-se, em Bucareste, que

a Hungria concordou em for
necer ao "Reich" sómente 300
mil homens, ao passo que o sr.
Hitler reclamava 500 mil ela
Rumânia, tendo êste país per
dielo já 200 mil.

Os húngaros impuseram, ain
ela, duas condições, a saber: 1)
Dois terços dos primeiros efe
tivos fornecielos elevem ser de
minorias alemãs e eslovacas:
2) Dois terços permanecerão
como tropas de ocupação e só
mente o último terço irá para a

linha de frente.
Segundo as últimas notícias,

o marechal Antonescu cederá
400 mil homens, sem obter pro
messas precisas à cerca ela
Transilvânia. Os alemães ob
tiveram, também, importantes

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíea no RIo de Janeiro

Consultas diariamente' Pela la�d��h:�sd1� \� \� l�o�::as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinbo, 23.

Josephina
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Dra. Schweidson
CASA MISCELANEA, distri-

J
Camisas, Gravatas, Pijarnes,

ouidora dos Rádios R.C.A. Ví- Meias das melhores, pelos me

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades,

Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa CatarinaCLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLE$TlAS DOS
Rua Ireleno n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certificada
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
C6digos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãoFLORIANOPOLlS

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

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteío
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados

I
'de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dínheíro em depósito pelas, melhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A.iso Prévio 6%
C/C PtaEO Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to ..

das as Repartições Federais. Estaduais e Muuícípats.

Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
D,. ARMINIO TAVARES

_ (Assistente do prof. Sanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto, 7-Tel. 1461.-ResidêDcia 1456

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

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

NARIZ e GARGANTA
CODS: Vitor Meireles, 28.-Da8 16 às t 8 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PIANO de ocasi�o
Por motivo de mudança ven
de-se um Piano em bum es

tado, por (rs.) 600$000.
Ver e tratar à rua Ai varo de
Carvalho, nO 6.
114

,

Molé -tias dos rios e coração,O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração límpa a

bexiga, 08 rins, as netettes, areias, (Ó tlcas renais, aumenta as
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídrops ías, falta de
ar. nalpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
art ê -ío-escterose,

Remé.íio das seuhoras
E' o tônico útero-ovário SED <\NTOL que restitue a slÍ üíe

perdida pela anemia. palidez, magreza, fastio, f1ôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovárlos, evita
81.'1 hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração � asma
Use 11 CACTUSGENOL espec ilíco

contra hídropsíae, pés lnchados, falta de ar, palpitações, ab ... ti
mento das velas e artérias, bronqulte asmática,

sífilis e reumatismo, leilões, cansaço, urinas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e Inchações.

Aos fracos e convalescentes

I
AS SENHORAS DEVE�f USAR,

Em SUd toíle tte intima sõ nente o MEIGYPAN, de
grande poder hígleníco. contra moi ésuas conregtosas
suspeuas, trrítsções vr g naís, corrimentos, molé s

tias urero-vegtuaís, meuítes e toda sot te de doenças
loca s e grande pre�er"'llIJyu Drogerte Pe checo, Río.

TINHATONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

mais do que iria viver.
Peça BUCOIODlNA na sua

farmácia e se não encontrá
la escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2: 02.

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33
FLORIANvPOLlS
,Atende das 9 às 12 horas

A propósito de acusações ao clero mexic�ooMexico, 25 (R.) - (Da "A. imposta pelas potências do "ei- despreza os fracos, sacrifica os
F. L" para a "Reuters)" - O xo" se encontra em flagrante

I
desvalidos e trata de que a con

secretário de Estado do govêr- contradição com os postulados: vivência humana, se desenvol
no do Mexico fez as seguintes generosos do Cristianismo. va sobre bases anacromcas e

declarações ao correspondente Em face do sentido igualítá- bárbaras. Por todas essas ra-
da "A. F. I.": rio da religião católica, que se zões, custa-me pensar que os
"Diante das informações, que dirige a todos os homens do católicos mexicanos possam

possuo, nada me autoriza a Inundo, sem distinção, os teta- estar de acordo com o despotísafirmar que o clero mexicano Jitários querem estabelecer um mo, que persegue cruelmente
desenvolve propaganda nazi- sistema preferencial, fundado os mesmos católicos e que, nafascista. Tal atitude surpreen- em categoricas étnicas e políti- I desventurada possibilidade de
der-me-ia profundamente, pois I caso Diante do princípio de fra- um triunfo totalitário, êste
acredito no verdadeiro patrio- ternidade universal, os totali- brandiria' contra os católicos
tísmo dos católicos mexicanos, tários tentam aplicar, por meio as mesmas armas, mais enve
e, por outro lado, não é ne- da força, condenada pelo Cris- nenadas e mais injustas aín-

. nhum mistério que a ideologia tianismo, uma lei de ferro, que da",

Explosão numa
. fábrica de gás

Marselha, 25 (U. P.) - Pro
duziu-se violenta explosão na

fábrica de gás do distrito de
Crottes, morrendo em conse

quência 14 operários, ficando
gravemente feridos 40 e tendo
desaparecido mais 4 trabalha
dores.
Muitos transeuntes sofreram

lesões, em virtude de ter sido
alcançados por fragmentos de
destroços que caíram nas ruas

próximas. A fábrica foi total
mente destruida e centenas de
casas nas imediações tiveram.
a mesma sorte ou ficaram par
cialmente arrazadas. Não se

conhece com exatidão o mon

tante dos prejuizos causados,
porém, sabe-se que é muito
elevado.

Comprai na CP SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Machado & Cia.
Agências e

Representações
(.ix. pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gentel nOI princip.1I

muncípiol do Elt.do.
17P.

Dôr de dente?
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'.a ...,

Negócio' à venda'
Vende-se a casa de negó'

cio no largo General Osório,
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
dio. Tratar no local.
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A chegada do ({Dunquerque» a Touloo e a
promessa de Pétaio

Nova Iorque, 25 (De Pertí- escrito a garantia de que o dência de 'Washington é, por
nax, da Afi, para a Reurersj-c- "Dunquerque" e outros ni .. e.nquanto, de poupar Vichí,
/\ chegada do couraçado "Dun- vias de guerra não san-iam com o intuito de evitar o pior.
qucj",lue" ao poria de 'loulou do porto de Mers-EI-Kebir. Não se deve excluir a possibi
constitue fato muito grave. Mais tarde, muita gente co- lidade de nova promessa, dada
Um n a v i o da potência do meçou a duvidar da atitude de pelo marechal, ao govêrno de
"Dunquerque" não podia ser Pétain. Teria sido surpreendi- Washington, no tocante à uti
consertado completamente em do pelo ato de Darlan, ou usa- lização da frota francesa pela
Mers-el-Kebir, e, portanto, não do de um subterfúgio destina- Alemanha, promessa, aliás,
radia ser empregado no servi- do a conjurar o ressentimen- pouco satisfatória e que não
ço de guerra, ao passo que sai- to de \iVashington?.. diminuiria em nada a iriquíe
rá, um dia, do porto meti' )])0- Em todo caso, parece hoje tação atualmente inspirada
jítano, pronto para combate, que o marechal cedeu às amea- pela resolução do governo de
sem os vestígios dos golpes ças e aos grandes projetos de Vichí, agora, mais do que
recebidos no dia 3 de julho de colaboração de Hitler. A ten- nunca, avassalado pelo Reich.
40. Além disso, nas águas me-

tropolitanas, essa unidade pó
de cãír em poder dos àle
mães ...
Êste assunto, aliás não é

novo. Já foi evocado no decor
rer do mês de março passado,

í quando Winston Churchill não
r hesitou em declarar à Câmara

dos Comuns: "Tais movimen-
tos de navios podem alterar
o equilíbrio das forças na

vais" .

Mas o ponto que mais deve
solicitar a atenção é a desen
voltura do marechal Pétain,
não mantendo a palavra dada
ao almirante Leahy.

O incidente de fins de mar

ço de 41 merece, ser recordado.
Em seguida ao pedido feito
por Londres, o governo de
Washington obteve para seu

representante diplomático em
Vichí uma audiência do mar-i

chal Pétain. O embaixador
protestou contra a volta do
"Dunquerque" à metrópole. O
marechal respondeu que "hão
sabia nada disso", e, canja o

embaixador manifestasse ad
miração, o marechal telefo
nou imediatamente para as
autoridades de Mers-El- Kebir,
anulando as ordens dadas por
Darlan. Depois, chamou a pa
lácio o vice-presidente do Con
selho e queixou-se de não ter
sido informado das ordens da
das. O almirante Darlan res

pondeu que se tratava, duma
questão secundária. Então, o

Marechal, para convencer o

embaixador dos Estados-Uni
dos de sua boa fé, deu-lhe por

lambem há homens

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

7

Um belíssimo IIvreto SINGER, GRATISI Envie-nos este

coupon e receberá um magnlfi'co manual ilustrado, contendo interessan
tes sugestões sobre a ARTE DE COSER e DECOR.AÇÃO DO LAR,

SINGER SEWING MACHINE CO.
Caixa Postal, 2967 - São Paulo

NOME ..

RUA i

BAIRRO .
CIDADE ESTADO ..

6v.-4.

Svs-S O Sr. Sebestíão Machado,
'de 43 anos, funcionário pú·---------------------------;. blico, começou a sentir tono
turas, manchas Da vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atra vessar uma rua, de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u
rna escada.
Começou a tomar as gotas

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

Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervc II. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas Iracas,
língua sula. Para a neurastenia, o deeâutmo e a dispepsia, a
convalescenca é raplda.

Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue sifill!l,

eczemae , tumores, darthroa, espinhe 1.'1, ítstulaa, purgações. Ierí
das, cancros, escrófulas, reumatismo.

único depurativo que limpa o corpo, toníüca e engorda.
Depositarias; todas 8.1.'1 drogarias de Silo Paulo e Rio.

O ministro da Guerra deter
minou o seguinte para a Iorma
ção de reservistas de 2a cate
goria:
I - De há muito vem sendo

observada a deficiência da pre
paração dos candidatos a re
servistas de 2a categoria, pre
paração essa que, até hoje, por
motivos óbvios, lhes tem cus
tado poucos esforços, em con
traste com os rigores a que se

sujeitam aqueles que são ins
truidos na caserna.
II - Visando, pois, a forma-

ção de uma reserva capaz de
ser incorporada imediatamen ..

te, caso necessário, determino
que os comandantes de Região
providenciem, com urgência,
sôbre o maior desenvolvimen
to, mediante diretrizes que bai ..

I
xarão, das Instruções de tiro,
organização do terreno, defesa
contra gases, utilização e err; ..

prego do fuzíl metralhador======�====== (sómente nos casos do númsO prazer da petizada, 'ro 30 dêsté item), combate eE orgulho dos confeitetros, serviço em campanha, minisSão os doces trabalhados. tradas nos Tiros de Guerra eOoo bom Fermento Medeiros. Escolas de Instrução Militar.
Para isso, serão tomadas as

medidas adequadas e tenden
tes a:

.1°) - tornar a instrnção
acima a mais prática e objetiva
possível, mediante frequência
constante aos campos e terre ..

nos de exercícios;
2°) - aumentar o número

de horas semanais de traba
lho;
3°) - facilitar-se aos Tiros

de Guerra e Escolas de Instru
ção Militar, com séde em guar
nições de corpos de tropa (de
qualquer arma), a utilização,
sob fiscalização de oficiais dos
ditos corpos, em dias e horas
que não prejudiquem os traba
lhos dêsses, de todo o material

Direç�es para a formação de
I

Casano Centro
-

t d 2 t
- Com acomodagões parareserV1S as e e, Cft egoria pequena família, procura-se

para alugar ou comprar.
Ofertas em cartas detalha
das, dirigidas para «Casa»,
nesta Redação.

necessário à aludida instrução
(equipamento completo, más
caras, ferramenta de sapa, tu
zís metralhadores etc.) .

III - Recomendando a es
trita observância do disposto
no item III do aviso n. 117 -

Rex. 3, de 20 de janeiro de
1941, declaro que só é lícito
proclamar-se aprovado o can
didato que tiver no mínimo,
aprendido a manejar o fuzíl
metralhador, sem o que não
será considerado reservista.
Deve-se anotar essa aptidão,
para que conste do certificado
de reservista e possa êste ser

registrado na Circunscrição de
Recrutamento.

Arte
de Coser! �

• Sim, senhora! Experim�nte con-

• sultar um vendedor Smger: ele
.,

poderá dar- lhe excelentes conse-

lhos, com a segurança de um especialista.
Deixe-o mostrar-lhe tambem como é. faci1
trabalhar e poupar com uma Singer.
E a Sra. lhe ficará grata por ter aprendi
do maneira tão agradave1 de economizar.

As agulhas e peças le
gítimas Singer trazem
a marca registrada
SIMANCO. Cuidado
com as imitações.

SanguenolCONtEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANAOA .

TO, FOSF OROS,(ALCIO
ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
OI Pálidos. Oepaupe,.dol,Esqotedos, Anêmico., Mãel
que criem Magrol, (rian"alraquíticas, receberio a toni-
ficeçio ger.1 do orgenilmo

Sa ng·üe n 01Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

I PEDRO KUMM e SE
NHORA participam aos pa
rentes e amigos o contrato

I
de casamento de sua filha Ge
ní com o sr. Moacyr Ro
mais Pinto.
Florianópolis, 15-2-42. .1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO- Quinta feira, 26 4e Fevereiro de 1942

Nada de'rasgar sedas!

ConvocaçãoNa conformidade da lei, convocamos os Sl'S. subscrlto
res de ações da Sociedade Anônima - Companhia de Seguros
Gerais "SANTA CRUZ", para a reunião de assembléía geral,
que se reallaará nesta capital, à rua Álvaro de Carvalho, n.

17A, às 9 horas de 10 de março, afim de ser constituída a referi
da Sociedade.

Na dita reunião será discutido e "Votado o projéto dos es

tatutos, eleita a diretori�e membros <lo conselho fiscal e res
pectívos suplentes de ambos.

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1942.
Os incorporadores:

Frederico Reichmann,
lvo 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. Birmaun,
Alziro Estivallet,
M. Braga Filho,
Adão Kern e

H. C. de Córdova.

Os nossos colegas do "cor-l segurança para colocar ao
reio da Manhã" fizeram, ou- italianos e das empresas. abrigo das atividades do
tro dia, uma observação que pertencentes ou dirigidas "colunismo" o nosso porto
é perfeitamente justa e, por por cidadãos do Eixo, algu- de Santqs, chave do Brasil
isso, deve ser levada na de- mas delas açambarcando econômico, inclusive reti
vida conta. Ela é, mais ou setores importantíssimos da rando de lá os súditos do
menos, a seguinte: uma vez nossa vida econômica, in- Eixo? Por que não fazer o

que rompemos relações com clusive setores estreitamen- mesmo no Nordéste, a cinco
os países do Eixo, não nos te ligados à defesa nacional, horas sómente de vôo de
devemos deixar dominar por como o da indústria quími- Dacar e a menos ainda das
ilusões ingênuas e infantís, ca, sôbre o qual a I. A. G. Canárias?
a ponto de pensar que con- Fabriken, alemã, a Rhodia, Nada de excessos de zelo,
quistámos e comovemos o francesa, e o Consórcio sempre contraproducentes
inimigo com salamaleques, Montecatini, italiano, exer- e inoperantes, mas também
cortezias e "demonstrações cem decisiva influência? nada de sentimentalismos e
de superioridade", que êle Por que não tomar enérgi- panos quentes ... Energia!
.nâo compreende e, ainda cas medidas de prevenção e ("A Gazeta" - S, Paulo),
que o compreenda, não acei
ta nem reconhece.
"Sejamos humanos - diz

muito bem aquele nosso
confrade carioca - com o

não sermos deshumanos,
pois tal mandam os nossos
sentimentos e a nossa civi
lização. Mas, sejamos tam
bém humanos com o com

preendermos que a epoca
presente não

'

aconselha o

rasgar das sedas com um

inimigo duramente realis
ta",
Pearl Harbour,

.

é, dêsse
pon to de vista, uma lição
inesquecível, tanto quanto a
Holanda com os seus hós-

I

pedes alemães "coleciona
dores de tulipas" e a Fran
ça com os seus quarenta mil
"turistas" germânicos, apre
ciadores das maravilhas do
Louvre e das lindas mulhe
res do "Casino" ...
A região de Pearl Harbour

e, em geral, todo o arguipé
lago do Havai, como tam
bém as Filipinas, estavam
infestadas de "pacíficos e
laboriosos" japoneses, cuja
ação eficiente como "quin
ta-colunistas" o Departa
mento de Marinha norte
americano acaba de apurar
em circunstanciado, docu
mentado e impressionante
relatório, Modestos lavrado
res de cana de açucar e mo
destíssimos quintandeiros
nipônicos transformaram-se
alí, da noite para o dia, em
verdadeiros "pontas de lan
ça" do desembarque japo
nês nas Filipinas e a êles se
deve cincoenta por cento do
êxito obtido no ataque a
Pearl Harbour, os restantes
cincoenta por cento deven
do ser levados ao crédito do
fautor surpresa, no caso

traição.
Não nos esqueçamos, pois,

diante dêsse exemplo terrí
vel, de que existem entre
nós, convivendo conosco,
cêrca de auzentos mil dês
ses "pacíficos e laboriosos"
colonos, localizados em po
sições estratégicas, como a
Amazônia e a margem das
linhas férreas que se esten
dem de Santos à Bolívia,
através de São Paulo e Mato
Grosso. Por que não deslo
car para o interior do país
êsses aglomerados huma
nos, em cujas atuais terras
de cultura poderiam ser em

pregados, conforme sugeri
mos, trabalhadores do Nar
deste? Por que não instalar
nessas "zonas de perigo" e

de possíveis, senão, mesmo,
de inevitáveis atritos - em

Marília ou noutro qualquer
"ponto nevrálgico" - uni
dades do Exército ou da
nossa Fôrça Policial, devi
damente aparelhadas para
aí manterem a ordem, "a
qualquer prêço"? Por que
permitir o funcionamento,
sem nenhum controle, dos
bancos alemães, japoneses e

A quem cabe a culpa ... -

Brazzaville, 25 (R.) - A emissora desta capital, comentando
o processo de Riom, declarou o seguinte:

"Como vice-presidente do Conselho Superior de Guerra, ins
petor geral do exército francês, ministro da Guerra e marechal de
França, a maior responsabilidade pelo desastre militar de 1940 cabe' um automóvel (limousine)
ao marechal Pétain. Além do mais, os seus conselhos e a sua cola-I em perfeitas condições. In-

I formações
na gerência do

bor"IÇão militar foram soberanos durante os últimos seis anos". ESTADO, 30vs.(i

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• •
• FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE JANEIRO DE 191t2 •

: 113 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.235 CONTOS :
• •

: com as seguintes combinações: :
: lJLB EMZ AZJ ZRZ PEX DNT :
• •

: Amortizados com 25 contos :
.' .Snr OSWALDO POMPILIO DE MELLO, escrevente substituto do
• primeiro Cartorio da Fazenda - Recife Pernambuco U
• Snr. JOSÉ VIVACQUA, negociante de café, Rua São Bento, 13 - 1° Cap. Federal ..
• Snr. ABRÃO ZAHDE, proprietário do Hotel Oriente, Travessa •
• Marumbi, 91 - Curitíba Paraná •
• Snr. KURT RAMTOUR, comerciante, João Pessoa, Mun. de São •José - Florianópolis Sta. Catarina •" Snr. AMARO PEREZ, comere. Av. Rangel Pestana, 1070 SÃO PAULO
• 1 - Snr. LENIO MONACO, sócio de Salvador Monaco & F.os, •
• Rua 3 - Rio Claro SÃO PAULO •
• Snr. ARMANDO R'IBEIRO GONÇALVES, comerciante estab. com •
• o Hotel Central, Rua Saldanha Marinho-São João da Boa Vista SÃO PAULO •
• f; mortlzados com 10 contos: •
• 106 títulos no valor de 1.060 contos •
• •

! 25:000$000 !• A Sul América Capitalização, por intermedio de seu inspetor, Adolfo Boettcher, acaba .,
• de pagar o Titulo Nr. 475.773 Combinação U- L. B. do valor de 25:000$0$0 ao sr. •
., Kurt Ramtour, residente em João Pessoa, municipio de São José, Est. Santa Catarina. •Il I·nvasa-o da Inglaterra e • o Sr. Kurt Ramtour adquiriu o seu titulo em Setembro de 1941, pa- •li gando, portanto, apenas, cinco mensalidades,

sua verdadeira significavão': Até Janeiro p/passado jà foram amortizados 94.200 contos de réis. :
Londres, 25 (R.) - (Do correspondente militar da A F. r. • Solicitai a relação completa dos tltulos amortlzados, na Séde Social ou ao •

para a Reuters) - As discussões em torno da grande o�enf:'i- • Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, ltua Fe lippe Schmidt •va projetada pelo chanceler Hitler tomam mais vulto à medi-
•

(Edifício Amélia Neto) •da que se aproxima o começo da primavera. A advertência
feita recentemente pelo ministro da Guerra Econômica da • O próximo sorteio de amortização será realízado em 28 de Fevereiro •
Inglaterra, a respeito da intensidade dos preparativos ale- /. de 1941, às 14 horas •
mães, não �e:e as cOI:sequên.ci�� que se podiam e�perar." • •Sem dúvida, depois da vítórta alcançada pela RAF no • 1 � Este portador jà teve outro título amortizado. pel s

"

d 2/39 •b
. A •

t it 't'
o onelO e .

outono de 1940, o povo rrtâníco mos ra-se mm o ce ICO quan- • •elo se fala em invasão, e o método seguro para incitá-lo a pre- �.
parativos tão rigorosos como os dos alemães não consiste em •••••OClU••••••••••••• ;E••••••••••••••••
agitar o espantalho da invasão. Essa, entretanto, ainda é pos- -

A·' t"'· d B
· '" ·

sív�l, apesar do ceticismo geral, de q�e nãc: compartilham os Impor anela a aCla amaZODICameIOS competentes. Mas, hoje, os peritos nao admitem que a fOTO,., IDEAL N I 25 (R) - O "H ld T ibune
" .

conquista de Londres permitiria ao sr. Hitler governar o mun- .

ova orque, .' .

era n une , em artigo as-

do a seu talante. de sinado por Earl Parker, indica que com a queda de Singapura a ba-
Na hora atual a invasão da Grã-Bretanha não resolveria João Silva Sobrinho cia do Amazonas começou a apresentar-se como fonte de potencial

o problema da vitória germânica, e é permitido perguntar-se Postais artísticos, gru- de borracha e quinino. Diz o artigo: "Hoje, a bacia do Amazonas
s� o sr. Hitler póde encarar mr:_a operação tão complicada e pos, casamentos, servi-

começa a aparecer como nova fonte potencial de borracha e quini-tao custosa que, alem de tudo, nao terra vantagem de tudo re- I ço industrial, revelação I n E t t t d ti' bé1 d f· 't'" e cópias de filmes Fóto o. sarnas sumamen e cer os e que, como a, nos temos tam em80 ver em e mi I v o. d
'

I de cai
-

d
...

Apara documento, am- e preserva- a e cair eI? maos o imrmgo. maioria de nós, toda-
pliações .a crayon e via, não sabe que estrategicamente o rio Amazonas é uma espécie
óleo. Perfeiçp.o e ro.pí- de Mar Mediterrâneo, no momento, completamente sem defesa,dez, só no FOTO IDEAL. I vulnerável ao ataque e controle, o qual daria a qualquer potênciaAtende diariamente a I
qualquer hora. uma porta de acesso pelos fundos contra seis nações sul-americanas,
Rua TiradeJ1.�es, 5 além de várias posições estratégicas, que ameaçariam grandemente

FLORIANOPOLIS. as linhas vitais dos nossos esforços defensivos e ofensivos".
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ANITA SILVA DA CRUZ30v-7

C alugu se uma, com

asa sala devisifas .. idem
de jantar, 3 quartos, ba.nbe�.
ro, cozinha. Terrenü ajardi
nado. Construção recente (a
índa não foi habitada). Tra
tar 80 Largo Benjamim Ccns
tant, 9. lOvs-3

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.

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

rua Joíuvllle n= 10
5vs-3115 14- Batalhão de Caçadores

•

Edital de Venda .

o IRMÃO SOFRE 1·
I - De ordem do Sr, Te, � Cál. Agente Diretor, faço

público, para conhecimento dos interessados, que se acham
à venda em hasta pública uni. cavalo e cinco muares.

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

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

Fortunato Ferraz Gominho
2° Ten. Secretário.

o Ambulatório Médico Popu
lar, Rua Ml1ia Lacerda 6tl --
Rio de Janeíro, sob a dtreção
de méd cos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoatment .. ,

ou pelo Correio, desde que
envlecJaramente o. nr me, lua
se, resldêncía e stntoma-, as
dím como envelope selado e
subscrito para resposta.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Hcepckel

VENDE-SE
----'" .-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EGonontize ainqeivo compr-ando
._....,....._.�'cA SA OA ti aA---
ando início Q: nossa prim�ira liquidação, resolvemos vender durante o mês de fevereiro todo o nosso colossal stock, a preços incriveis

A Casa Daura oferece sempre os menores preços
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�:

o ESTADO-Qolnta ..fe!ra, 26 de Fevereiro de 1942

na

Cretone branco, larg. 2,20 mt 8$500 I
Brim Infantil

Cretone branco, largo zmt » 8$000 Organdy liso em diversas cores
Cretone branco, Iarg. 1,40 » 5$500 Brins de 2$ 3$5
Cretone em cores, larg 2mt, art. bom » 8$500 I Merinó preto, art. muitc bom
Guarnição pintada PI chá uma 31$000 Meio linho estampado
Guarnição PI jantar 140x140 » 17$000 Voil estampado
Guarnição PI jantar 140x180 » 22$000 '
Guarnição PI jantar 1 <!ox230 » 32$000 ARMARINHOS E ARTIGO PI HOMENS:
Guarnicão vadrez 140x1 -lo » 15$000 Sabonete Lifeb�oy um

guarnição xadrez escuro 140x140 » 24$000 Sab0!lete de coco _em barras uma

Algodão largo 0,90 peça 22$000 cam�sa Socega Leao PI homem »

Algodão superior » 16$000 Cam�sa Soce�a Leão PI rapaz »

Alvejado Ouro .D 19$000 Cam�sa ct fe�xo DI homem »

Cobertores escuros (Reclame) um 6$500 Camísa CI Ieíxo PI rapaz »

Cobertores PI bêbê de 6$5 e 8$500 Esto�o de ch.icara Japoneza PI café um

Toalhas Alagoanas PI banho uma !:l$500 Estojo de chícara Japonesa PI chá »

Toalhas Iizas PI banho » 5$500 Pasta Alv�dente uma

T Ih t d 2$ 2$� 3$ » 4$000 Pasta Kollnos 7>
oa as PI ros o, e v, .

Blusas Swing PI moças 7>

� TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças
Tecido PI reposteiro mt. 6$500 Capas felpudas PI crianças
Crepon PI kimono » 3$000 Casaquinhos felpudos PI crianças
Tecido granité PI kimono »3$800 Pasta de couro PI escolares de 14$ e

Crepon PI kimono, art. bom »3$500 Jogo de susp, e cintas de couro PI homem um

Chitão cI benecos » 3$500 Idem, idem de camurça PI homem »

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

mt 4$800 Opala líza » 2$500 Escovas de roupa, art. bom
uma 49$000 Opala Iíza, typo Suíssa » 3$500 Leite de Colonia

,. 11-3$000 Foulard PI kimono II 6$500 Calça 'de borracha
» 15$000 Opala estampada, typo cambraia » 3$500 Talco Ross
» 7$500 Fustão estampado PI praía » 4$800 .\falas PI viajens de 24$, 25$
» 24$00u Zefir superior » 2$�00 Capas de borracha PI homem
» 12$000 Zefir listado » 2$000 Blusas Aviador, PI verão
)) 15$000 Tecido Cubano • 2$000 Lã Linda em todas as cores

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

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

SEDAS

»

desde

eda laqué, em todas as cores

etimLLumiêre, larg 0,90 �

etim Lumiêre, larg 0,80
rizotine liza. art. bom
rizotine, pesada, art. ótimo
eda gtvré pesada
eda givré superior.
e�l� granítada, ótimo artigo
oJ1lano xadrez, na mesma co!'
omano liso, art. fino
eda xadrez míudo

�. �,tetá xadrez, lindos desenhos
eda estampada. desenhos novos

ingeri e em bolas, art. moderno
ingerie liso
ingerie estampado
efetá Moiré art. bom
ustão de seda liso, em diversas cores
eda PI camisa, art. bom
eda Point -à-jour estam pada
eda PI kimono, de 7$500
ívré pesado, art. largo
eludo chiffon
ínho e seda de Brusque

CAMA E MESA
toalhado branco e de cores, largo 1,40
olcha de seda ct bico PI casal
olcha de fustão pjcasal
olcha de íustão PI solteiro
olcha reclame
olcha veludo PI casal
olcha branca PI solteiro
olcha branca PI casal

mt. 4$500
," 12$000
,. 10$000
»

í

csooo
» 12$000
» 11 $000
» 14$000
» 8$000

8$500
» 8$500
.. 8$000
» 8$500
II 12$000
» 8$500
» 7$500
» 7$500
,. 12$000
,. 10$000
I> 9$000
) 7$500
e 9$000

mt 14$000
» 55$000
» 12$000

e
mt.

um

uma
um

uma
lata
e
uma

II

novelIo

CASA DAURA--At
rua Felipe Schmidt, 19--FLORIANOPOLIS

5

»
2$200
4$500
5$000
4$500
2$400
2$500

7>

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

10$000
�$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,

Representantes Inspetores e AgentesImportante Ciso Nacional, fiscalizada e autorizada
pelo Governo Fe:leral, precisa de agentes, inspetores e
representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e

t futuro .•Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Cia.
• Nacional».

I'AVISO AO POVO CATARINENSE
linha direta Porto Alegre-Florianópolis

"'\ Oã.

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
Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA H') DE NOVEMBRO

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

5 DE FEVEREIRO
Foi entregue a prestamísta Hermelina Schmidt, resi
dente em João Pessôa (Coqueiros), possuidora da ca
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 r eahzurá 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.

,---------------------------------------

Não' vacile, adquira já, uma

caderneta na

Crédito Mútuo Predial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 26 de Fevereiro de 1942
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Patrocinado pelo O ESTADO. o Lira Tênis. Clube dará, sábado de Aleluia.
_w---- um grande baile, em beneficio da . Cruz Vermelha.

. .::::S

Hitler nos guerreia há mais de 1 O anos!
RIO, 26 .. EM "COPYRIGHT" DA INTER·AMERICANA PARA TODO o BRASIL, "O RADICAL" INICIOU UMA SÉRIE DE SENSACIONAIS

REPORTAGENS SôBRE A INFILTRAÇÃO NAZIS TA NO TERRITóRIO NACIONAL, DE AUTORIA DO REDATOR CHEFE, MÁRIO MARTINS, O
QUAL AFIRMA, ENTRE OUTRAS COISAS, QUE ."HITLER GUERREIA o BRASIL HÁ MAIS DE DEZ ANOS".

Hitler e �ol�ará a frota francesa 1 Vida Social O �O�d�����!e�ers�o o�o�r��:nde�ea�����Mail , comentando o processo de Rion, declarou que os com
panheiros do general Gamelin não lhe dirigiram mais a pala
vra.

Ante-ontem êle foi conduzido com os demais acusados
para assinar as peças administrativas quê devem ser apre
sentadas na audiência de hoje, mas guardou "silêncío absoluto.

\

recusando-se até a falar com b seu advogado.

Londres, 26 (United Press) Os comentaristas sempre têm
Intrigam os círculos navais locais dos e um porta-aviões franceses. opinado que a Alemanha só espe-
as notícias de que Hitler se dispõe Nos círculos locais não se fa- rava o momento favorável na sua
a tomar de surpresa a base naval zem alusões sôbre a determinacão posição naval, para tomar a esqua
francesa de Toulon, a-fim-de apo- dos franceses de não entregar

-

a d ra francesa. A saída, de Brest,
derar-se das principais unidades esquadra a Hitler, pois, ainda mes- das três grandes unidades, o reacon
francesas atualmente estacionadas mo que não se possa pôr em dúvi- dicionamento das principais uni
alí. Por outra parte, coincidem da a palavra de Pétain ou Darlan, dades francesas e o seu regresso a
com essas notícias o fato de que re-I os britânicos estão convencidos de I 'J'oulon, evidentemente, lhe fizeram
centemente chegaram a essa base, que Hitler não vacilaria em inf'r iu-] pensar que chegou o momento es-

procedentes da África, dois couraça- gir os termos do armistício. I perado.

Fulminante ataque «yankee»Rio, 26 (Meridional) - Os círculos estreitamente ligados aos meios
diplomáticos desta capital manifestam que os Estados Unidos estão
na iminência de desfechar fulminante ataque às possessões francesas
no mar das Antilhas, certos de que alí se encontram as bases de rea
bastecimento dos submarinos do "eixo".

A ocupação da Martinica permitirá à armada norte-americana lim
par toda a região de submersíveis inimigos.

Segundo opiniões divulgadas aqui os Estados Unidos projetam
conter a pirataria submarina. Essa atitude consistiria na organização de-
finitiva de comboios mercantes, devendo a esquadra .no rte-amer icana Arma secreta inglesa
proteger as unidades da frota comercial, que se destinam aos Estados Londres, 26 (Reuters) - Ex-
Unidos, com suprimentos de materiais bélicos estratégicos. pressa-se, em círculos compe-

O B I II b
tentes a confiança em que a

rasi -organizará com oios nova arma secreta anti-aérea
inglesa constituirá ameaça de

Londres, 26 (Reuters) - Proclama-se em Londres que a cisiva para os aviões alemães
decisão do Brasil de lançar mão do sistema de comboio para atacantes.
os seus navios, fazendo-os navegur sob a máxima proteção, _

indica que o grande país da América do Sul compreende a lm- (ia. TELEFÔNICAportânoía de sua missão quanto ao suprimento de materiais CATARINENSEbélicos para os Estados Unidos.
Acham-se à disposição dos srs.

Acionistas, no escrttcrlo desta
Companhia, os documentos de
que trata o art. 99 do derre
to-lei < n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940.

A Diretoria

-eterna
Estocolmo, 26 (United) - O 'jornal "Dagnes Berliner"

noticia que correm. rumores, em Berlim, no sentido de qüe
os embaixadores do Japão e Alemanha, na Turquia, estive
ram fazendo "demarches" junto ao ministro do Exterior ela
Turquia, Sarad Joglu. Ignora-se a natureza dessas "demar
ches" .

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulfi Amin & Irmão
Rna (Oil!. Mafra, 54 -- (aixa postal, 1'11

Atirou o pai no braseiro para
lhe purificar a alma

S. José, (Alagoas), 26 (C. E.) - Continua preso o beato
Manuel Isidoro, o qual passava por proféta, na região de Riacho
Doce, atraindo incáutos, cuja bôa fé explorava.

Isidoro pretendeu purificar seu pai, atirando o anciao numa

fogueira, diante de fiéis silenciosos e boquiabértos.
Isidoro criou verdadeiros fanáticos em torno de si; sendo

que a polícia contmúa a despender esforços afim-de debandar o

grupo de fanáticos e convencê-los de que éram vítimas de gros
seira exploração. Um dêles, preso, declarou que vira o profeta
chamar aves por meio de assobios.

Todo suspeito devia ser preso!Washington, 26 (Reuters) - O representante democrata, .

sr. Rankin, pediu à Câmara que todos os japoneses dos Esta
dos Unielos, do Havaí e do Alasca fossem detidos, imediata
mente, em campos de concentração; e acrescentou: "Deve
mos estar vigilantes e prender todo alemão e todo italiano,
sôbre cuja lealdade exista dúvida E1 quanto aos japoneses,
essa medida devia per tomada imediatamente para todos" o

Fazem anos hoje:
O sr. major Trogílio Melo, *

brioso oficial de nossa Fôrça O general Cordeiro de Farias
Policial; interventor federal no R. G. d�

I -a exma. sra. d. Raquél Ra- Sul, em seu último despacho
mos da Silva, viuva do sr. des.Ícom O sr, Coelho de Sousa. se
Pedro Silva, e que conta em cretário da Educacão assinou
nossa sociedade com , inúmeras decreto, extinguindo � sexto a

relações;. no das escolas primárias e dos
-a sta. Marta Teresa Praum. cursos de aplicação das Escolas
-a prendada senhorita Jaci- Complementares do Estado.

ra Maria de Paula, filha do sr. Alem da conveniência edu-
Leonel de Paula. cacional e social da medida

e de que o atual sexto ano pri-Viajantes: mário atende, apenas, a redu-De sua viagem' a Curitiba idZl a percentagem da popula-retornou a esta capital o nosso ção escolar (em virtude dadistinto colega jorn. Osvaldo crescente evasão de alunos aMélo. partir do quarto ano), o nOW)

plano de ensino normall, adota
do no Instituto de Educação e
nas Escolas Normais de Ale
grete e Santa Maria, fixa um
curso primário de cinco anos.

-Está nesta capital o sr. Au
gusto Bayer, acatado comercian
te em Tijucas.
-Encontra-se nesta capital o

sr. dr. Edgar Schneider, ilustre
reitor da Universidade de Porto
Alegre e um dos grandes incer.-
tivadores da educação física da-

U LTIMA H O RAquele Estado sulino, .
-Chegou à nossa capital,

procedente de Porto Alegre, o
sr. Federico Gabardon, cônsul
da Espanha na capital gaúcha.

o PENSAMENTO DO DIA
. Certos sujeitos, quando cui
dam que o ideal os eleva, burri
ficam-se. - C. Castelo Branco,

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vinno Creosnta�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Para qualquer assunto pe·
rante as repartições públicas
federais, estaduais e municio
país: Procure a Organização
Comercial Catarinense,

Viuva Cândida Areias Horn
participa a seus parentes e
pessoas de suas reracoes o
ccntrato ne casamento de sua
iliba lJBLOH1VjE com o sr.

ur. lYiUHILU BAHHOl)O
f'polis .. 19+tr2

Viuva Gabriela Barroso
participa a seus parentes e
pessoas de suas reiacoes o
contrato ue casamento ue seu
lul10 MUHíLU com a sríta.
u.t:L08I.YíE ABElAS riUHN

Rio. 19-2-lJ2

DElORME
e

MURIlO
noivos.

19 - 2 - lJ2

A ANEDo'rA DO DIA
- Ponha-se no último lugar

da fila!
- Impossível! Já está ocupa

do por outro ...

o PRATO DO DIA
Casadínhos de peixe com

ovos. - Cozinhe alguns ovos e

depois de 10 minutos deite-os
em água fria. Corte-os em ro-

I delas com o cortador próprio e
reserve. A' parte prepare a se

guinte pasta: esmague bem,
com o garfo, 1 posta de peixe
cozido ou frito, Junte um pou
co de pão embebido em leite e

passado por peneira. Adicione
uma colher de queijo ralado, 2
gemas e leve ao fogo mexendo
bem. Condimente com sal, um
pouco de mustarda. Deite um

pouco dessa pasta entre 2 fa
tias dos ovos cozidos, passe em
farinha de rosca, ovos batidos
e novamente em farinha de
rosca e frite.

Aniversários:
Fez anos ontem o nosso con

terrâneo sr. Virgílio Moura, pro
prietário do Hotel das Caldas
da Imperatriz, estação "termal
que muito hon ra o nosso Es
tado.

- m-· ____

..

Gentilezas:
Do nosso prezado conterrâneo,

sr. Emílio Gallois Filho, brioso
oficial- engenheiro de nosso Exér
cito, recebemos atencioso cartão
de agradecimentos à nota com

respeito à enfermidade de sua
exma. esposa.

Enfermos:
Foi submetida a delicada in

tervenção cirúrgica a prendada
senhorita Dorothy Fraga, filha
do sr. João Fraga.
Falecimentos:
No Hospital de Caridade, on

de fôra submetido a melindrosa
intervenção cirúrgica, faleceu o

antigo comerciante de nossa pra
ça sr. Francisco Grillo.

3'-;::1

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

�o _ Continuação do serrado: Quando a triângulo tinha três
A Volta do Bezouro Verde pontas (sliort).

A's 5, 7 e 9 horas A's 7,30 horas

.Aves sem ninho
COM DÉA SELVA. E CELSO

GUIMARÃES
Complemento nacional D.F.B.

A voz do mundo e
Noticias do dia (jornais
com noticias da Guerra)
Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Imp, &.\'{, lo anos

Médico contra
charlatão

COM JEAN HERSHOLT E
DOROTHY LOVETT

Complemento nacional D.F.B

Preços: 1IIl50o e 1$100

dia
A's 7,30 horas:

Em face do destino
COM BASIL RATHBONE E

ELLEN DREW

Complemento nacional O.F.B.

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

Maria José da Silva Rila
Espôso, filhos, irmãos, genros, noras,

netos e sobrinhos de MARIA JOSÉ DA
SILVA RILA convidam parentes e ami
gos para a missa que, em intenção de

sua alma, será rezada, sexta-feira, 27 do corrente, às 7.30 no

altar do S. C. de Jesús, da Catedral Metropolitana.
Agradecem, de coração, a todos aqueles que os acompanha

ram no doloroso transe, destacando o destinto facultativo dr.
Osvaldo Cabral, pelo carinho e esforços empregados para salvar
a querida morta.

Agradecem, ainda,·muito penhorados, a todos quantos os vi

sitaram e lhes apresentaram pesames.

�co� e Notícias
O Instituto do Arroz, do H..

G. do Sul, garantiu aos expor
tadores locais que a proíbição
existente para a remessa desse
produto aos mercados do mun
do seria levantada pelo Govêr
no Federal. ,

�-,

Está Circulando o número 1,
correspondente ao ano em cur- I
so, da conhecida publicação
"Brasil Açucareiro", órgão ofi
cial do Instituto do Acucar e
do A lcool.

�.

Foi efetivado no cargo de 40
escriturário do Tesouro do Es
tado o sr. Osmar Borges.

*

Foi dispensado o sr. José
Philipi do cargo de encarrega
do da secção Mecânica do De
partamento Estadual de Esta
tística, por haver sido nomeado
para cargo na Prefeitura Muni
cipal de S. Bento.

*

Hoje haverá sessão doutriná
ria no Centro Espírita "José de
Nazaré", com imcio às 20 ho
ras.

Foi efetivado no cargo de
médico da Maternidade e do A
silo de Mendicidade ":�ta ca

pital o sr. dr. Saulo Ramos.

O conhecido estabelecimento
bancário "Banco de Crédito
Popular e Agrícola de Santa
Catarina" fez imprimir em fo
lheto seu "150 Relatório", ten
do-nos enviado um exemplar,
que muito nos penhorou.
Em virtude dos últimos a

contecimentos. marítimos, as
autoridades competentes proi
biram a entrada de fotógrafos
no caes do porto do Rio de Ja
neiro, bem como de pessôas
munidas de máquinas totogra
ficas que alí queiram tirar f04
tograf'ías.

,
o avião "THl1�uari", da Emprêsa "Condor", chocou-se com uma

arvore, perto da clda�e de Balsas, no Estado do Maranhão, despenhando-se nó solo DOIS tripulantes perderam a vida.
,

__ o A aviação aliada afundou 3 navios-transportes japoneses no es- \
treíto do Macassar. Mais tarde, outro avião, no mesmo estreito, afundou um transporte de grande tonelagem.

-:- Os novos reforços enviados pejos japoneses à ilha de Dali foram
repelidos pelos holan�es.es. .(\ primeira tropa amarela desembarcadaacha-se cercada na refenda Ilha.
,- Devido à eS,ma9a�ora sUP?I:io�idad� numérica das forças atacan

tes japonesas na Blrr�lam,a, os britânicos tiveram de recuar, fixando sua
nova Iinha sobre o no Sitang,

- Aviões holandeses bombardearam o aeródromo de Palembanz
(S_umatra) em poder dos nipônicos, dcstruiram-Ihes 3 bombardeiros qU�alí se achavam poisados,

, ,- O sr, Kno�, secretário da marinha "yankee" declarou que nasúltimas 24 ho�as foram destruidos no Atlântico 3 submarinos alemães.
,

- O Partido "Colorado", do Uruguái, resolveu cooperar com o go"
verno do gral, Baldornir, sob condição que dentro de um ano se reali
zem as eleições com plenas garantias.

- Londres inforn�� que os japoneses estão empregando submarí
nos que levam um aVIa0 a bordo.

- Os r�lsso�, �m vio,lento .ass�lto, retomaram Staraia Russa. O
grosso do 16 exército nazista fOI alí esmagado. Na região da Ucrânia
também, toram destroçadas 4 divisões do eixo, no total de 60 mil sol�dados. 'I'imoshenko concentra tropas na bacia do Donetz para grandioso ataque a Kharkov,

. . ,

-- .. ,-_-- -'

---ªJ._'
.

- Calcula-se que os Japoneses ja perderam, só nas Filipinas, 30mil homens.
- Recrudesceu a ,luta na península da Batã (ilha de Luçon).

""'...

-

.

Os norte-gmerícanos afirmam lerem afundado já 53 navioscombatentes japoneses, e avariado 5.
.- A aviação inglesa bombardeou a base naval insular alemã deHeligolarid, minando, também, as águas próximas.
- Violent.a, tempest,ade de �reia perturbou as operações de guerra ln? norte afr icano, Ainda, aSSl111, a RAF bombardeou 'I'rlpolí e Ben

ghasi,
- O "as��o" cinematográf,ico Robert Taylor ofereceu às a�ltorida",eles o seu a_vlao particular, afun de engrossar as esquadrilhas da patrulha costeira, .
- Foi torpedeado no Atlântico o vapor norueguês "Blin", de 2.700toneladas.
- O Partido "Independente", do Uruguai, reCUSOU-se a �olabora�com o govêrno do gral, Baldcmír, J

_ ___.J
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