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ft'POft'COmáu tratamento, a humilhação e os crimes mais horrí
veis contra os prisioneiros britânicos constituiram par
te da política do bestial sadismo nipônico, ficará como

uma das mais negras páginas desta guerra.
O caso atingiu tais proporções, que o comandante

japonês foi obrigado a conter o vandalismo das suas

tropas
As informações circunstanciadas recebidas em Lon

dres, dos circulas mais autorizados, serão oportunamen
te divulgadas.

o
Londres, 27 (Pelo correspondente diplomático da

Reuters) - O mundo receberá um chóque quando se as suas côres mais sombrias, O horrível tratamento dis
tornarem conhecidas, em toda sua horrível verdade, as pensado às mulheres, européias ou asiáticas, faz recor
terríveis histórias sôbre o tratamento dispensado aos dar a mesma cêna indescritível de selvageria, que se re

prisioneiros britânicos que caíram em mãos dos japone- guiu à captura de Nankinj, em dezembro de 1937.
ses em Hong-Kong. , ." . .,

IIA crueldade e o crime substituem aquele espírito de Essa atitude do japones, com respeito �3 mu _1er�s
"Bushido" (o cavalheirismo nipôni,co), a que se reportou I �rancas, �empr.e a mesma em to�as as ocasioes, atingiu
o seu comandante em chefe em Smgapura.

. em Hong"�ong toda a sua plemtude.
.

O assassínio, a pilhagem e a destruição avultam com I A cromca do que ocorreu em Hong-Kong, onde o

Passando amanhã o cente
nário de nascimento do mare

chal conde D'Eu, que tão re

levantes serviços prestou ao

Brasil, na paz como na guerra,
tendo tido a honra de exercer

o comando supremo do Exér
cito Brasileiro em campanha,
consagrando-se como herói e

vencedor da batalha de Campo
Grande, o ministro da Guerra,
general Eurico Dutra, baixou
determinações para que seja
festivamente comemorada por

I
todo o Exército a data do nas

cimento do grande soldado,
cujo nome com tanto relevo se

perpetua na história militar
_�!'!!"".....: de nossa pátria.
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Admite-se em Berlim uma grande ofensiva russa
BERLIM, •• (VIA ESTOCOLMO) 27 (U. P.) ... CíRCULOS ALEMAES COMPETENTES ADMITEM QUE AS FÔRÇAS RUSSAS ESTriO MAN.

TENDO GRANDE OFENSIVA, EM TODA A IrRENTE ORIENTAL. ACRESCENTAM QUE o INIMIGO ESTÁ FAZENDO ESFORÇO 'DESESPERADO
COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR lJMA VITóRIA "SIMBóLICA" ANTES DE TERMINAR O IN'VERNO.

Aumento das perdas
da marinha mercante

. Londres, 27 (R.) - Os cír
culos autorizados revelam que,
de acordo com as declarações
recentes do primeiro ministro,
sr. 'Winston Churchi1l, sobre a

navegação mercante britânica,
esta teria tido considerável
aumento em suas perdas.
Declara-se, também, que fo

ram elevados os afundamen
tos de navios americanos, o

que aumentou de "maneira ANO XXVII I Florianópolis - Sexta-feira, 27 de Fevereiro de 1942 Isensível" o total das perdas
marítimas aliadas. eeeeeeeeeeeeeeeeee......'''''''''''''''''''''''''''''''''''''.;..,...,,.,,,,,,...eeee�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',.,...''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''='''''''''''''''''''''''''''====��======='''''''''

Em artigo de fundo, o "Dai-

?���?�r������o�����15f Devem retirar-se do litoral! I Não há_ mais perigo I
sobre êsse sério aumento nas

J. ·11
·

I· dperdas marítimas britânicas, S. Francisco, 27 (R.) - O comandante da região ela defe- 0lnV1 e está «naclona Iza o» ...
não indica, necessariamente, sa costeira do oéste, general Dewitt, publicou uma declaração
que êsse aumento tenha ocor- relembrando aos cidadãos dos países inimigos que devem aban-
rido no Atlântico. donar "as zonas proíbidas" na costa.

-

As aludidas perdas incluem A penalidade para o não cumprimento dessa ordem é a

toda a área da luta, inclusive internação pela duração da guerra.
o Pacífico, em face do Irrorn- O general Dewitt está preparando também uma lista dos
pimento da guerra com o Ja .. residentes da zona estratégica da costa oéste, donde os cida
pão. As perdas britânicas no dãos norte-americanos e de países inimigos poderão ser remo

Atlântico não foram, porém, vidos, em vista dos poderes discrecionários recentemente atrí
maiores do que em igual pe- buidos ao general pelo presidente Roosevelt.
ríodo do ano passado" - ter- Uns 800 cidadãos japoneses, que foram postos sob custó-
mina o jornal. dia, durante os últimos rêides policiais, já foram enviados a

campos de concentração.

o MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: Altino Flores

N. 8476

avariados

. Rio, 27 ("Estado") - O Presidente da República recebeu o

seguinte telegrqma : "Joinville. O meu jornal completa vinte anos

de luta. Ao ser fundado por mim naquela época, o idioma portu
guês era pouco difundido nesta terra. Graças à política, nacionalista,
em tão bo�r hora amparada por v. exa., hoje o único idioma falado
em Joinville é o português. Cordiais saudações. Aurino Soares -

Diretor de "A Notícia".

Eslão bem
Rio, 27 (A. N.) - Informam, oficialmente, de Londres, que

S Id d I N I
os couraçados nazistas "Scharnhorst" e "Gneisenau", foram severa-

O a os ing eses em ova orque mente avariados.
Nova Iorque, 27 (U. P.) - O Departamento de guerra A primeira dessa belonaves encontra-se recolhida nas docas

anunciou que pequeno destacamento de tropas britânicas está sêcas de Kiel, enquanto a segunda se encontra nos estaleiros de
aquartelado na zona metropolitana de Nova Iorque; porém Wilhelmshaven.
declinou fornecer maiores detalhes quanto ao número de

hO-I:-------------
_

mens, a data em que chegaram e seu destino futuro. Esta 6

���r����i���t���i�����;�; Inog I ukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agente-representante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianópolis

Machado & Cia.
Agências e

Representações
(,ix,. poltll - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agentes no. prmClpall

muncípiol do E.tado.
17P. Caracas, 27 (U. P.) - Circulam insistentes rumores sôbre

a presença de submarinos em frente ao porto de La Guaira. O
jornal "Ultimas Notícias" informa que as autoridades estão
averiguando a veracidade das informações fornecidas por tes
temunhas oculares do litoral. Anuncia-se, ao mesmo tempo,
que estão sendo obscurecidas algumas cidades portuárias,
principalmente as zonas petrolíferas.

Caracas, 27 (U. P.) - Foi ordenado o "Black-out " nas

zonas petrolíferas e costeiras do país, em virtude dos rumo

res correntes sôbre a presença de submarinos do "eixo" nas

cercanias de La Guaira. As autoridades venezuelanas adotaram
medidas extraordinárias para evitar atos de agressão.

Afundado um
barco turco

Angora, 27 (R.) - Um sub
rr.:" (llno desconhecido afundou
a escuna turca "Cankaia" nas

águas territoriais do país, nas

proximidades do B ó s f o r o,
quando ela navegava rumo a

um porto búlgaro.

o Brasil devia imitar isso
México, 27 (A. P.) - o govêrno anunciou que os japoneses

residentes na costa mexicana do Pacífico tiveram ordem de se mo

vimentar, imediatamente, para pelo menos 100 milhas para o in
terior, como medida de precaução contra a sabotagem e as ativida
des da quinta-coluna.

. I U M PRODUTO

A construçãoRio, 27 ("Estado") - Sob o

título "Abrigos anti-aéreos", o

vespertino "A Noite" publicou
o seguinte tópico:
"A construção de abrigos an

ti-aéreos no Brasil está na or

dem do dia. Já os oceanos não
servem a defesa contra incur
sões dos piratas, e as palavras
proferidas pelo preso Roosevelt
revelam a soma de energias A criação de abrigos trará
que a América unida terá de despesas enormes em obras que
despender para a vitória. embora úteis, e mais que isso,
Com a aproximação da guer- necessárias, poderão ficar sem

ra, de nossas costas, começa- aplicação. Uma vez, porém,
mos a cogitar seriamente de: que os abrigos sejam estuda
proteger a população de nossas dos como garages subterrâneas,
grandes cidades contra a even- trechos de um futuro metropo
tualidade sempre possível de litano, passagens inferiores em

ataque aéreo. Tornam-se pre
cisas as providências: devem
se construir abrigos. Como?
Justamente aí é que os técni
cos devem esforçar-se por en
contrar as soluções que satis
façam ao mesmo tempo à de
fesa passiva do país e às neces
sidades do urbanismo.

-,Ecos e Notícias I
Por indicacão de s. excia.

revma., o snr. dom Antônio Reis,
bispo diocesano de Santa Ma
ria, S. Santidade o Papa Pio
XII, tendo em vista as quali
dades e os méritos dos revdos.
cônego Pascoal Gomes Librelotto
e pe. dr. Valentim Ferrari, no
meou-os monsenhores, com o

títulb de "camareiros de honra
de S. Santidade".
A leitura dos decretos de no

meação foi feita, solenemente,
no dia 16 de ianeiro, à noite, no

salão de honra do Seminário
São José, perante todo o clero
diocesano, que estava a findar o
retiro anual.

Os sacerdotes presentes mani
festaram seu júbilo pela mere

cida distinção de que foram alvo
os dois conhecidos prelados.

:/(:

Acaba de saír o "Relatório"
correspondente ao ano de 1941,
do Ginásio Catarinense, traba
lho êsse que bem demonstra
a eficiência daquele importan
te estabelecimento de ensino
secundário em nosso Estado.
Somos gratos ao exemplar que,
atenciosamente, nos enviou o

revmo. pe. Alvino B. Braun,
seu digno diretor.

"*

Noticia-se que o Departa
mento Nacional do Trabalho
tem pronto um projeto de re

gulamentação e aplicação do
imposto sindical.

Regressará aos Estados Uni
dos, no dia 5 de março próximo,
o adido norte-americano, ge
neral Lehman Miller.

'"

Por necessidade de serviço
foi transferido do 2° Batalhão
Ferroviário para o 2° Bata
lhão Pontoneiro o 1° tenente
Carlos Henrique Rupp.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os
Nervos a carga

Peqando Foqo com ENCERADOS AYMORÉ
Em muitos dias as mulheres amanhe

cem tristes, tão nervosas e desanimadas,
tão àborrecidas, inquietas e irritadas que
parece que todos os nervos estão pegan
do fogo!
Estes sofrimentos intoleraveis dos ner

vos, e outras alterações mais graves da
saúde, são causados por perturbações dos
importantes orgãos útero-ovarianos.
Para tratar isto, use Regulador Gesteira

sem demora.
Regulador Gesteira trata os padeci

mentos nervosos produzidos pelas molestias do útero, pêso, dôres e

cólicas nos ventre durante o período menstrual, as perturbações da
menstruação, debilidade, palidez e tendencia a hemorragia, provo
cadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e desanimo, tris
teza súbitas palpitações, tonturas, pêso, calor e dôres de cabeça,
enjôos, dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer qualquer tra
balho, cansaços e todas as perigosas alterações da saúde causadas
pelas congestões e inflamações do útero.

Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter
nas e as complicações provenientes dessas inflamações.

.' Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira
-----------------------------------------------------

14- Batalhão de Caçadores
Edital de Venda

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

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

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

Fortunato Ferraz Gominho
2° Ten. Secretário.

�r.

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

rua Joinville nO 10
115 5vs-4

Organização de escritas-Ins
peções periódicas.'Verificação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarinense.

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 resistencio.

, .

Estão sendo empregados com

excellentes resultados em es

tradas de ferro, auto - cami·

nhões, vopôres e outros meios
de transporte. Pódem ser for·
necidos em varios typos de
lona, e nas côres crúa" ver

de, cinza ou kald

Encerados Aymo�é
produdo do MOINHO INGLEZ

médico
ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ, GARGANTA
éspecialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das ]0 às 12
onsu tal: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone

Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doe.nças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESID�NCIA:
Av. Hercílío Luz; 189.

Telefone n. 151.

OH. RICARDO
GITTSMANN

Ex-chefe de cll-
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burkbardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Lirurgia Geral ..

Alta cirurgia, gyne

I
cología (doenças de

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

de plaatíea.
CODsultorlo li rue Trate-
DO, 18 (das tO .58 12, e
das 10 ás 16,00) Tt;le

phone - 1.285

I
Resídencía ti rua Bs-
teves Juníor I 20. ---

Telephone _a. l�lJl

Indicador
I Dr.

1447

Acôrdo anglo-americanoWashington, 26 (United) - A Casa Branca anuncia que
118TITUTO DR DIAGNOSTICO os Estados Unidos e a Grã-Bretanha firmaram um acôrdo,

CLINICO nesta capital, em que estabelecem de fórma ampla as bases
• para o saldo final do acôrdo de empréstimos e arrendamentos,Dr. DJalma Moellmann reiterando a intenção dos Estados Unidos de continuar en

Formado pela Universidade de I víando abastecimentos à Grã-Bretanha.
Genebra (Suíça) No acôrdo ficam estabelecidos os detalhes do saldo defí-

Com pràtlea nos hospitais europeus I
.. ,

I G'- -B' t h devolverá .' ."!'.-
Clínica médica em geral pediatria nítívo, porem se dec ara que, a I a I � an a evo vera par s..

doenças do sistema nerv�so, apare: do material aos Estados-Umdos, depois da guerra, tomando
lho genito-urlnarlo do homem conta da ajuda mútua, O artigo sétimo do acôrdo, que consta

� da mulher
_

. de oito, esta�elece que os termos e condições do saldo defini-
ASSIstente Técnico

. tívo "serão tais, que não representarão uma carga para ° co-

Dr. Paulo Tavares mércio entre ambos os países, mas que fomentem relações mu-
Curso de Radiologia Clínica com o tuamente benéficas para ambos e melhorem as relações eco-
dr. Manocl de Abreu Camnanarlo , . . .

Silo Paulo). Especializado em HI- nomlcas mundIaIS.
giene e Saúde Pública, pela Univer
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
díagnôsücoa das doencas Internas'
Coração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias óeseae e radlogratlas

dentárias
Electrocardiografia clinica

Diagnóstico preciso das moléstias CHAMADOS COM URGENCIAcardíacas por meio. de traçados
elétríoos.)

Metabolismo basal
(Determinação dOI dltúrblos das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Bxames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Aschein Zondeck, para diagnóstico
precoce. de gravidez). Exame de
puz, esearros.: líquido raquíano e

qualquer pesquíza para elueldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

FlORIANOPOLIS

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hcepckel
----------------------

< �<.-

Rio, 26 (Meridional) - A Diretoria do Recrutãmento está
chamando com urgência oficiais de primeira classe da reserva de
primeira linha, afim de completarem as respectivas fichas documen
tárias, inclusive 4 generais e 10 coronéis.

Curao de Aperfeiçoamento e Longa Prátíea no Rio de Janeiro

Consultas diariamente pela ta�d��h:�sd1� \� 1� l:!I�aOsras'
Consultório: Rua João Pinto n_ 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. Josephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Schweidson

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 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 dns
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Hio) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UM NOVO TRIUNFO
rORD

•

fOTO-IDEAL
de

João Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru
pos' casamentos, ser-vi-

I ço industrial, revelação Ie cópias de filmes Fóto
para documento, am

pliações a crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

MDTORES V-8 e "6"!

MAIOR EFICI�NCIA é o que lhe oferece
a série de caminhões Ford para 1942.

Mais ampla seleção de potência em seus es

plêndidos motores: V-8, de 100 cavalos; V-8,
de 90; o novo "seis", de 90, e o de 4 cilindros,
de Economia Máxima e 40 cavalos de força.

Além dessa eficiência: urna grande va

riedade de chassis e carrosserias, com dis
tância-entre-eixos à sua escolha .

Com o motor e o chassis grandemente
aperfeiçoados, a série de caminhões Ford 1942
é a mais extensa e econômica da história Ford.

Adquira um caminhão que desempenhe
bem a sua tarefa. Procure o R�vendedor
Ford hoje mesmo!

30v-8

Casa aluga- se uma, com
sala devlsítas. idem

. de jantar, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. Terreno ajardí
nado. Construção recente (a
inda não foi habitada). Tra-

. tar ao Largo Benjamim Ccns-
tant, 9. 10vs-4

Cia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.

Acionistas, no escrito rio desta
Companhia, os documentos de
que trata o art. 99 do deere
to-lei n. 2.627, de 26 de Se·
tembro de 1940.

A Diretoria

•

_MAIS
CARGA • MAIS FORÇA • MAIOR ECONOMIA

-----------

.

�

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

Negócio à venda
Vende-se a casa de negó- Os ataques sucessivos à ma- cursos para molestar a navega- para suas investidas em zona encontro de um navio para os êsses têm suas vidas poupadas

cio no largo General Osório, rinha mercante dos países a- ção comercial, mesmo em á- tão distante da Europa. recolher. O frio, a fome e as in- devem-no sobretudo à ação
40 (Casa Chicão). Bom ponto mericanos, por submarinos ale- guas muito distantes de suas Esperemos que a verdade tempéries dariam conta deles. 'pronta dos aviões norte-ameri
e bem afreguesada. Vende- mães tanto no Mar das Carai- bases. Cabe sem dúvida aos transpareça. Mas, enqu-anto tal Naturalmente, a possibilida- canos, que têm, até agora, e

s�, também, o mesmo

pré-Ibas q'uanto no litoral dos Esta- técnicos descobrir como êsses não sucede, deveremos acaute- de de uma ação ofensiva, como esperamos continuem, localí
dío. Tratar no local.

-

dos Unidos vieram mostrar minúsculos barcos submarinos lar-nos para diminuir os riscos se vem verificando, por parte zado com presteza todos os si-

30v-7 que a Alem�nha dispõe de re- se abastecem de combustível, dessas investidas, não só prote- de submarinos alemães, no pró- nistros no mar, tornando pos-
gendo as comunicações comer- prio litoral dos Estados Unidos, sível o socorro às suas vítimas .

••••.••••••••••••••• !il. ••••• ciais americanas, como dando causa justificadas apreensões. Nós, que temos por nossos

• • garantia de vida àqueles que Como teriam êles passado e on- turno dispensado razoavel aten

• •
as realizam hoje com seu esfôr- j de se estarão abastecendo? Não ção e cuidado para prover nos-
ço e dedicação. poderia a Marinha de guerra sas forças armadas de apare-

•• •• Há, porém, uma cireunstân- norte-americana impedir essas lhamento aéreo moderno e ade
cia que já se pode inferir dos aventuras submarinas por par- quado, devemos pensar igual-

• • fatos que se vêm passando nas te de seu inimigo? Mas, se real- mente no papel que lhes esta-

• • águas infestadas de submari- mente o poder agressivo dos rá reservado, de verdadeiros

• nos alemães. É a ação eficaz e alemães se está fazendo sentir policiais dos mares, para dímí-

• •• pronta dos aviões norte-ameri- alí, não é menos verdade que nuir as nefastas consequências
canos, permitindo a localiza- a ação pronta e eficaz da Ma- da barbaria submarina contra

.. • ção dos naufragos, em tempo rinha norte-americana, e so- navios passageiros e de carga,
• • de receberem socorro, e indi- bretudo de sua aviação, resul- como vem sucedendo. O que a

.",;, o" • cando aos navios de salvamen- ta patente. Se não houvesse na aviação norte-americana vem

• to o local onde se faz necessá- grande República a que hoje fazendo deve despertar, em to-
• ria sua presença. Até agora, nos encontramos ligados, tan- dos os navegadores do Conti-

• • embora os ataques se venham to pela convicção da causa que nente, confiança para que
• • repetindo com pequenos inter- abraçamos quanto por traços prossigam na sua árdua tare-
• FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE JANEIRO DE 191t2 • valos, o que bem pode denotar de simpatia cada vez mais fir- fa, a despeito do-perigo que os

• • o propósito e mesmo a possíbí- mes, - se não houvesse lá, re- espreita .

• 113 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.235 (ONTOS •
lidade de uma perseguição sís- petimos, uma organização à
temática, as vidas têm escapa- altura de suas responsabilida- ("Correio da Manhã")

• • do aos efeitos não somente dos des, ao invés de barcos teria- Bonitos bons e baratos

•• com as seguintes combinações: •• torpedos co:no.do frio e da lon- mos que lament�r _hoje igual- Primeir�s entre os prim�iros,
ga permanencia no mar. Essa m�nte a desaparição de seus I São os doces preparados

• • permanência tem aliás sido rc- trípulantes e passageiros. Se Co'o bom Fermento MedeiI�S
• ULB EMZ AZJ ZRZ PEX DNT duzida exatamente pela ação

•

• .. : �;�c��éd��oar�õ:����:�:, ��s���
-

: Amortizados com 25 contos : :C����li��':e, o�o�� d� O�iJe� 'CoDlpan�ia C Aliança �a Baia»• • Plata", nas horas mais próxi-
• Snr OSWALDO POMPILIO DE MELLO, escrevente substituto do mas, têm sido localizados por

primeiro Cartorio da Fazenda - Recife Pernambuco • aviões.
• Snr. JOSÉ VIVACQUA, negociante de café, Rua São Bento, 13 - i- Cap. Federal • Convém assinalar essa ocor-

• Snr. ABRÃO ZAHDE, proprietário do Hotel Oriente, Travessa • rência, pois ela vem desde 10-
• Marumbi, 91 - Curitíba, Paraná. go demonstrar que a aviação
• Snr. KURT RAMTOUR, comerciante, João Pessoa, Mun. de São • norte-americana está alerta e

• José - Florianópolis Sta. Catarina eficiente, na sua dificil e' huma-
Snr. AMARO PEREZ, comere. Av. Rangel Pestana, 1070 SÃO PAULO • nítáría tarefa de policiar os

"". 1 - Snr. LENIO MONACO, sócio de Salvador Monaco & F.os, • mares e reconhecer. onde se

• Rua 3 - Rio Claro SÃO PAULO • torna necessária a acão elos
• Snr. ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES, comerciante estab. com • barcos de socorros para reco-

• o Hotel Central, Rua Saldanha Marinho-São João da Boa Vista SÃO PAULO • lher as vítimas da impiedosa
• guerra submarina que os ale-

f:. rnortlzados com 10 contos: • mães, sem consideração pela• 106 títulos no valor de 1.060 contos • sorte dos pacíficos viajantes de
• • barcos desarmados vão desen-
·

$
. volvendo. Felizmente, e apesar

• 25 ". das más condições de clima na ..

•• ••OOO OOO :
quelas regiões, onde reina atu-

Ialmente tempo desfavorável,
temperatura muitas vezes gla-

• A Sul América Capitalização, por intermedio de seu inspetor, Adolfo Boettcher, acaba • eial, os nossos compatriotas,
ia de pagar o Titulo Nr. 475.773 Combinação U- L. B. do valor de 25:000$0$0 ao sr. • bem como os viajantes e trípu
• Kurt Ramtour, residente em João Pessoa, municipio de São José, Est. Santa Catarina. • lantes de barcos atacados, têm

• O Sr. Kurt Ramtour adquiriu o seu titulo em Setembro de 1941, pa- •
sobrevivido. Até agora, entre

• gando, portanto, apenas, cinco mensalidades.
•

os navios ultimamente afunda-
dos, somente uma vida foi sa-

• Até Janeiro p/passado já foram amortizados 94.200 contos de réis. • crificada. E a quem se deve tal
• Solicitai a relação completa dos títulos amortizados, na Séde Social ou ao

.

• atenuante? Aos aviões norte-

• Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, lcua Felippe Schmidt • americanos. Se êles não estives-

• (Edifício Amélia Neto) •
sem onde se faz sentir a sua ne-

cessidade, para agir com pres-• O próximo sorteio de amortização será realizado em 28 de- Fevereiro • teza, certamente os sobrevíven-
• de 1941, às 14 horas • tes do Buarque ou do Olinda,
• • para falar somente nos nossos,

• ""'.' .

• não teriam resistido às condi-
1 - Este portador ja teve outro titulo amortizado pelo soriero de 2/39. '-

d
.

t
.

m
•

. çoes e uma mcer a viage
• ./ em barcos de socorro, até que

••••••••••••••••••••11..•.••••••••••••• o acaso lhes proporcionasse o

VENDE-SE
um automóvel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-7

..

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Ma�ítimo9

Dados relativos ao ano de
Capital Realizade Rs.
Reservas, mais de ..

Responsabilidades assumidas, ..

Receita ..

Ativo em 31 de dezembro ..

Sinistros pagos ..

Bens de raiz, (prédios e terrenos) ..

1940
9.000:0\)0$000

54.700:000$000
3.929.719:000$000

28.358:717$970
83.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:-
Dr. Pa�Philo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Joséde Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional
Sucursa! n? l!ruguái. Reguladores de avarias nas prin:crpars CIdades da América, Europa e África.

,

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & (ii.

.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39
Caiu postal 19- Telephond083-End. Tel. cALL/ANCA
Sub-Agente em Laguna. Tubarão.

�taia1••1�lumenau e Laqes .

;
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Patrocinado pelo O ESTADO. o Lira Tênis Clube dará, sábado de Aleluia,
__

'

- um grande baile. em beneficio da Cruz Vermelha. -

-,

Declara, a seguir, que os [a- armas, possa chegar em escala Porisso mesmo, a Rússia deve
poneses, de certo, procurarão mais elevada. tomar a iniciativa, antes que o

cortar o principal corredor das
" A Rússia deve compreender inimigo o faça. Aproxima-se o

comunicações soviéticas na fer- que, em vista dos seus êxitos momento oportuno para a ca

rovía transsiberiana. Êsse ata- substanciais no sudoeste do valaria russa operar com êxito
que deverá ser feito antes que Pacífico -- conclue o jornal - na Sibéria, do mesmo modo
a ajuda norte-americana à I o Japão contará com poderosa I que está fazendo contra os ale
Rússia, em abastecimentos e' ajuda para atacar a Sibéria. mães na frente ocidental".

Chunquim, 25 (R.) - "A
Rússia precisa iniciar imeelia
tamente uma ação na Sibéria
contra o Japão", - declara o

jornal oficial de Chunquim, o
"CentraI Daily News ", ao exa

minar a situação entre os dois
países. "Entre o Japão e a

Rússia - diz o articulista -

existe, há muito tempo, um
barrfl ele pólvora, que póde ex

plodir a qualquer momento.
Na sua aparentemente triun
fante marcha no sueloeste elo
Pacífico, os japoneses nem por
um momento esquecem Vladi
vostoque, espécie de cunha pe
rigosa no Mar elo Japão".

O artigo observa que" a paz
reinante na fronteira ela Rús
sia com o Mandchucuo é o pre
lúelio da tempestade", e recor
da que, no momento elo ataque
a Havai, pelos nipônicos, o sr.
Litvinof estava a caminho de
Washington.

COMO, SE ABRE UMA PORTA?
Tratar uma Prisão de Ventre com purgantes fortes é o

mesmo que abrir uma porta a ponta-pés.
Use de inteligência e de meios mais 6dequados: Trate

se com as Pilulas de Vida do Dr. ROSSI que são conheci
das em todo o mundo como a Chave Mestra Intestinal.

Elas agem sem abalar o organismo.

PILULas DE VIDI DO DR. ROSS

EMPRESA (ONSTRUCTORA UNIVERSAL' LTDA·
Depcrtcmento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Governo Federal

Carta Patente, De 92
Matriz S. Paulo - Fone� 2·4550 Caixa Postal 2999 -. End. Teleg. Reg. «Constructora
Rua Líbero 8adaró t03-107 Fílíaes em todos os Estados e agencias no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Fevereiro de 1942
I' Número Sorteado 4827 - 2'

NUMEROS PARA
Número Sorteado 9468

o SORTEIO
Planos Mundial 118" _- /1(" -- "O" 84827 Plano Universal "H" 468827

'Mundial «D"
t Premio 84827 Valor 20:000$000
2' Premio 94827 Valor 10:000$000
ê: Premio 4827 Valor 5:000$000
4' Premio 14827 Valor 3'$000
5· Premio 24827 Valor 2:000$000

Os títulos com os
4 Iinaes 4827 Valor 500$000

O títulos com os
3 finaes 827 Valor 50$000

Os titulos com os
2 finaes 27 Valor 10$000

Os titulos com o final do
t Premio 7 Ficam isentos do pagamen

to da meusalldade seguinte.
Os títulos com o final do

2' Premio 8 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

Mundia 1 «C»Mundíol
30:000$000
30:000$000
30.000$000
30:000$000
3J:l)00$OCO

l: Premio 84827 Valor
2' Premio 94827 Valor
3' Premio 4827 Valor
4' Premio 14827 Valor
50 Premio 24827 Valor

l' Premia 84827 Valor 25:000$000
2' Premio 94827 Val0f 14:000$000
3' Premio 4827 Valor 8.000$000
4' Premio 11827 Valor 5:000$000
5' Premio 24827 Valor 3:000$000

Os títulos com os
4 Ilnaes 4827 Valor 1 :500$000

Os titulos com os
3 finais 827 Val(ir :00$000

Os titulos com os
2 Ilnaes 27 Valor 20$000

Os títulos com o final do
I' Premio 7 Ficam isentos do paga

mento da mensalidade seguinte
Os títulos com o final do

2' Premio 8 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H�1

Os títulos com os

4 Ilnaes 48:t7 Valor 9:000$008

Os títulos com os

3 Iinaes 827 Valor 200$000 .
Os títulos com os

2 ílnaes 27 Valor 4('$000
Os títulos com o final do

1 premio 7 ricam isentos de pagamento
da primeira mensalidade seguinte.

r: Premio 468827, Valor 100:000$000
2·« 568827 « 25:000$000
3' « 668827 « 20:000$000
4'« 768827 « 15:000$000
5' « '868827 « 10:000$000
Os titulos com os 4 Iínaes 8827 « EOO$OOO
Os títulos com os 3 Ilnaes 827 ti :10$000
Os títulos com os 2 finaes 27« 10$000

Os títulos com o final do ,. premio 7 ficam Isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 8 ficam isentos de pagamenro da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está á disposição de todos os prestamistas quttes para Ilies fazer a entrega imediata dos pre

mios a que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Arino Meirelles Dr. Alfredo Alce - Diretor·Gerente
(Fiscal do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE MARÇO DE 19lt2 às 15 horas, na séde social
Aviso - Avisamos os nossos DD. Representantes e estimavets orestamistas que a partir deste mes

os resultados dos sorteios são irradiados pela p. R. A. 5 Rádio São Paulo, depois das 17hs.
com intervalo de meia hora

. Distribuição dos prêmios da Empresa Constructora Universal Ltda.
inauperàvei! planos· de sorteios mense is

nos seu,

PLANO MUNDIAL cB. Mensalidade Bs, 20$ -- Distribue por mês 11.115 -_ prê ulos no total de Rs. 50o:0r.0$ com o prêmio maior de Rs 30:0000
({ ""C" u " JO$ .-

" "21.115 -_" .. . 300·fOO$" " " "25:000$
{( ""D"

"

5$ " 21. J 15 '- :: 160:000$ " 20:000$
Universal "H" " 5$

" !:11.105 "- ,,1.350:000$ .. " 100:000$

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal ltda. e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

5$000 10$000 ou 20$000 por mês
Na Empresa Constructo!'a Universal Ltda. não há prelerênclas. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas. obrigações.
Absoluta garantia. Maxi'ma pontualidade. Incontestável lisura

Mate as

MOSCAS
com

�fençào I•
Se a lata
não tem o

soldadinho.
não é FLlT _

No EstreitoAs razões para
o invasão

Zurique, 25 (U. P.) - São
díversas as pessoas autorlzu
das que acreditam na possíbí
Iídade de a Alemanha tentar
invadir a Inglaterra, neste
ano, ao invés de desfechar a

ofensiva de prímnvera contra
a Rússia. Afirma·se serem ínú
meros os indícios que robuste
cem êsse ponto de vista.

Os círculos militares apoíam
se 110S seguintes fatos como

base dêsse ponto de vista:
1° - O comando alemão jul. ------------

ga que o exército russo está

eS'1 Dr. ALDO DA LUZíncelado de tal maneira, que

Inão poderá desafiar a posição ADVOGADOalemã a Iéste, pejo menos du- ,

rante a primavera. Rua Trajano, 33
2° - A Alemanha sabe que FlORIANuPOLlS

deve travar batalha decisiva
contra a Inglaterra e os Esta
dos Unidos, pois o auxílio dês-
ses países à Rússia se conver
terá num fautor decisivo se a

batalha não se travar neste ve·
rão.

, 3° - Ao anunciar a oíensí
va de primavera contra..a Bús
sía, os alemães induziram a In
glaterra a remeter aos sovíétí
eos material de guerra que não
reforçará suficientemente os

russos, mas que "deve entra-
quecer os Ingleses",
4° - Enquanto a Alemanha

emprega as forças no atual ve·
rão contra a Inglaterra, com a

esperança de derrotá- la, os ja.
poneses tomaram posições a

liadas no Pacífico, de tal fór·
ma, que poderiam dispor de CaSaDO Centropoderoso exército, em 1943,
para atacar a Rússia junta
mente com o "Reich".

Vende-se um Café, comple
tamente aparelhado, por pr'�-
ço de ocasião. No ponto de
oarada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdír Losso, no
mesmo Café. 20vs-6

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

Pinto o. 29 (sob.). 15v.· 15

,Atende das 9 às 12 horas I
'"

-XAROPE-

TO.55
AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

*
TOSS SÓ PODE FAZER BEM

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

Com acomodações para
pequena família, procura-se
para alugar ou comprar.
Ofertas em cartas detalha.
das, dirigidas para «Casa»,
nesta Redação.

o IRMÃO SOFRE ?
O Ambulatório MédIco Popu
lar, Rua Maia Lacerda 61! --
Rio' de Janeiro, sob a direção
de mêd'cos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalmente,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente onem e, íe a
se, resIdência e sintomas, as
dlm como envelope selado e
subscrito para resposta.

6v.-.5

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

, acaba de receber as últimas novidades em

sedas, tecid�s de algedão e muitos 'outros artigos, que serão vendidos a preços sem concurrência ..

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

» Laqué, liso, mt. 4$400 Gpala lisa, de 2$, 2$5 e 3$000 2$5 e 4$500 Grinaldas para noivas a começar de 5$000
• Façoné 3$800 Opala estampada, largo 8Q mt. 3$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Grampinhos, caixa de 1 groza 4$500
� Granlté, bom artigo 6$500 I Cambraia ünísslma. 1arg. 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, em cores 9$500 Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
» Graníté, especial 8$000 Zepbir listado, de 1 $5, 2$ .e 2$500 Toalhas de banho, temos grandes Lima para unhas 1$500
» Crepe Romano 7$000 I Tricoline, de õ$, 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, 7 peças 55$000 Fita me tríca 2$500
» Frisotine da melhor qualidade 10$500, Tricoline lisa, mt. 4$000 Colchas para casal, reclame 14$500 Camisetas de física para homens 2$500
» Frisotine diagonal (novidade) 12$000 Chitão superior 1$800 Colchas fustão para casal 18$000 Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
» Ajour de 6$000 e 7$000 Cretone estampado 2$500 Colchas mercerisadas para casal 20.$000 Camisas Socega Leão para homens 5$000
» Língerle estampada, de 7$500 8$500 Reps para cortina, 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 1,40 6$000 COlchas íustão para solteiro 11 $000 Cuecas para homens a começar de 4$000
» Tafetá xadrez 7$000 Pano para Cópa, bem encorpado, znt. 2$300 Colchas mercerisadas para solteiro 12$000 Pijamas para homens a começar de 25$000
» Tafetá Escoceza. de 7$5(;)0 e 9$000 Escocla, mt. 1$800 Colchas Iustão mercerisadas para Ternos de Casimira para homens a co-
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$500 Brins a começar de . 1$800 solteiro 14$00(\ meçar de ::J5$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-
lt Tafetá Moiré 12$000 Brim branco e azul marinho, para co- solteiro 17$000 çar de 39$000
lt Listada para Camisas 8$500 legiaes, 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 superlor, mt. 3$000 Colchas branca para casal 15$000 Cintos de banho 2$500
7) 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
» 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
» Lumí ere Lavrada, largo &0 mt. 10$000 Filó mosquiteiro. largo 3,50 mt. 12$000 Guarnições para chá, com 6 guarda- Rêdes para cabelo a 1$000
» Lumíere Liso, largo 80 mt. 10$000 Granité, larg. 1,6{\ mt. 9$500 napos 15$000 Grande sortimento em Roupas de Banho
» Lumiere Liso, largo 90 (artigo já Estamine para bordar, largo 1,40 mt. 6$200 Guarnições pintadas para chã, com 6 PERFUMARIAS

.

bem conhecido) mt. 12$000 Pano para colchão mt. 1$800 guardanapos 30$000 Leite de Colonia 5$800
lt Veludo Chiíon Reclame mt. 50$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$200 Cobertores para bêbê 7$000 Batom Michel Zande e Tange 2$800
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900 Cobertores desenhados para solteiro 13$000 Batom colgate 2$500 e 3$500
» Organza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 Cobertores desenhados para casal 16$f'loo 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 �8$500 Rouge Tentação 1$200

E mais uma imensidade de outras Se- Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 7$500 Cobertores xadrez para casal 24$500 Rouge Adoração 2$00
das, que estamos vendendo fi pre- Cretune meio linho em cores, larh, 1,40 6$000 Cobertores Argentinos para casal 39S�00 Rouge Royal Briar 4$000
ços baratissimos. Cretone meio linho em cores, largo 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 Palmolive 1$000
Luisine, metro 1$500 Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$50.0 Sabonete Lifebuoy, Lever, Gessy e PaI- .

Linon, metro 1 $500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Sombrinhas modernas em gorgurão cha- molive 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
Voil 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 3$500 Algodão Mariposa.para mesa, largo Suspensorlos 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 suspensoríos de couro para homens 7$000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
4$80n, 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 batísados a começar de 15$000 Pó de Arroz Ga.1Jy 5$500
Fustão Ilso, 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$5.00
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 recem-nascidos 12$500 Pasta Gessy e Euc alol 2$500
Merinó preto largo 80 3$800 Toalhas Adamascadas para mesa, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Koltnos, Lever e Odol 3$200
Tecido crepe para luto, mt. 4$500 2,00 x 1,40 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, Casemiras, Lenços; Malas, Roupas para crlanças, 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 ..

?r
.

BOM, BONITO E BARATO!
Vendas só a dinheiro OASA ORIENTAL· Rua C .. Mafra, 15�Florianópolis

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e .Agrícola
de Santa Catarina
Rua Tralano n.o 16 - Séde própria

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

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
predsa-se de uma casa, em de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

7u;;;e;��;;';�7u;
I

�= �:;:d��nd����s �me�e��go�r ��� ManteRec;�b�a diilh�i�oP�� ad:�6s�i��ã�!ia�rédi08.
(Por ccrresnendênctal. J melhores 'taxas:família. Cartas para « oão», c/C à d·

. � ( ti d 1·) 2%12 mezes de estudos, Mensalidade mínima. Preciso de agentes e re. lSp081ÇaO re ra a rvre

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo nesta redação, C/C Limitada 5%
� Jil'" 10v.1� C/C AYiso Prévio 6%

C/C Prazo Fixo 7%
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• AC,eita procuracAo para receber vencimentos em to-

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter- •

reno no Balneário da Ponta do • • F Ih'· Edo Leal. As cons'truçôes aumen-· • Ih f b. ar aCI8 cc sperança)tam. A planta dos terrenos acha-
• padrões maravi osos, iníssimo aca amento _ do,Se com o sr. Ar! Santos Pereira

��da s�os ���:s. encarregado d2 : das melhores fábricas do país, são : Farmacêutico NILO LAUS
.. encontradas nos balcões da :•

•; Casa SANIA BOSA !•
•: Diáríamente recebemos novidades -

• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
••-••_••.•.•__••_._._-_•••••_••_••_••

'"\ (1 C:.1.

-o 'ESTADO�
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n. 13

Tel. �º22 - ex. postal 139
-

..

.....,...-.
..

'-. ASSINATURAS
Na Capital:

Ano .••.. 50$000
Semestre •.. ;.. 25$000
Trimestre .••••• 15$000
Mês ••..•••••••• 5$000

No Interior:
Ano . .••.. •••••• 55$000
Semestre ..••••• 30$000
Tr�estrf) ..•••. ZO$ooo

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí
liza pelos conceitos emitidos

�
nos artigos assinados

�

-

80Tfl CfNTHAl
DESPERTE A BlllS
DO SEU FIGADO

•

(ex «Hotel Macedo»)
o proprietário comunica ao público, em geral,
que já se acha em pleno funcionamento êste
Hotel, dispondo de 40 quartos, excelentemente ins
talados e o.gora dotados de água corrente, .sala
para mostruários dos srs. viajnntes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL

Sem Calomelanos-E Saltará da Cama
I Disposto Para Tudo
I Seu flgado deve derramar, díarlamente.
110 estomago, um litro de bilis, Se a bilís não
corre livremente, 03 alimentos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

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

nado. Tudo é amargo e a vida é um mar-tyr-io,
Uma. simples evacuação não tocará a

eausa, Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para o Fígado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bllís, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo I

.

Ião maravilhosas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as PilIulas CARTERS
para O Fígado. Não acceíte lmítai:ÕW,
t>.t�" 3$000

Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

_________________________________________���I20 v.-9 CASA

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

PerFumarias.--Artigos de borraché1�
Garante-se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 27 de Fevereiro de 1942

1 ({Iate Clube Florianópolis»:-Reunião, hoje, ás 20 horas, no ({Lira TêniS Clube»
A França espoliada pelos nazistas

LONDRES, 27 (R.) ENTRE A DATA DO ARMIST1CIO FRANCO- ALEMÃO E o FIM DO ANO DE 1941, OS ALEMÃES LEVARAM DA.'
FRANÇA PRODUTOS INDUSTRIAIS AVALIADOS EM 200 MILHõES DE LIBRAS ESTERLINAS. AlÉM DISSO, LEVARAM GÊNEROS ALIMENTÍ.
CIOS CALCULADOS NO VALOR DE 150 A 250 MILHõES DE LIBRAS ESTERLINAS.

IVida SOCiall'Ve�m �r�S��col�a�!�oi�i�t�, q��pl!.��'Ç-�.!��ê-Qº_sl�três anos apareceu ali uma senhora trajando hábito de irmã-de- HOJE 6a.-'elra HOJE
ODIXJDI:XXlDC:lOODO[X)OOOOOOOODCXlOODOOOOOOOOCJQ�DOCDCXXJODCI'XDlDaCXlOOOC:XXlm:JDOClODOOCCD�DaXlOcOaOCXXlOClOOoaOOOOOODOUEXlIlXIOGICIIDDODaLDOI:JCIXJCU

caridade e que comprou grande prédio, onde funcionava antigo' -()- '-<>-
estabelecimento escolar, sito à rua Inácio Bastos, naquela cidade, CINE REX --<>- IMPERIALno qual instalou ou pretendia instalar um pensionato de crianças - fONE 1581 - CINE ODEON FONE 1581 -

pobres·dMdais �arde se poude identhificar �O�sodror» Ml�r.ia José, que, A's 7,30 horas - FONE 1602 - A's 7,30 horas
na ver a e, não pertencia a nen uma r em re igiosa.

Dotada de grande capacidade de trabalho, «soror» Ma-

Aves
•

b
A's 7,30 horas:

_ Na senda do cri-meria José andou peregrinando seguidamente pelo Rio e São Pau- sem DIU o
lo, onde levantou sempre grandes espórtulas. Descoberta em São COM DÉA 'SELVA E CELSO O bamba do sertao COM ROCHELLE HUDSON
Paulo, foi presa e entregue à policia catarinense. GUIMARÃES COM WALLACE BEERY, E BRUCE CABOT

Em Joinville, mudou de hábito, procurando servir a u-

ma Ordem desconhecida naquela cidade, onde, no dia 24 (terça- Complemento nacional D.F.B. LEO CARRILlO E ANN

íeira), foi presa, devendo ser remetida para esta capital. RUTHERFORD
Será espiã '? No fim, veremos. . . A voz do mundo e

Noticias do dia (jornais
com noticias da Guerra)Instituto Brasil-E.E. Unidos

CLASSE "A"
Das 17,10 às 18 horas
Às za - 4a e 6a feiras

1) Sra. Noemia E. Macedo
2) " Olga Araujo Silveira
3) " Celmira C. Moreira
4) " Maria da, Penha G.

berto
" Aurea Miranda da Cruz
" Ida Simoni
" Cléia Filomeno

Sta. Silvia Carneiro da
" Ruth Costa
" Wanda Iconomus
" Euzaumar Jorge
" Angela Grams
" Lia Pinto da Luz
" Celrnira Borba
" Dilma Born
" Otilia Moritz
" Leonor de Barros
" Maria de L. Martinclli
" Heddy Rosa
Sra. Luzia Araujo de Miranda
Sta. Diva Formiga,

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

CLASSE "B"
Das 17,,10 às 18 horas
Às 3a - 5a e sábados

Sía. Ruth Bom Gonçalves
" Valeria Grams
" Carolina Brüggemann
" Catarina Cominas
" Norma P. Brasil
" Ivete Silveira
" Iná Capela
" Iná Penna
" Eva Schweidson
" Neide Almeida
" Maria de L. Boabaid
" Conceição M. Orofino
" Odalea Bilk
" Ursula Ramtour
" Vera Margot Jonas
" Delsa Falcão
" Djalmira Faraco
" Nair Daminelli
" Altair Amorim
" Elsa Carvalho
" Morena Carvalho

5)
6)
7)
8)
9)
10)

Gnal- 11)
12)
13)
14)
15)

Cunha 16)
17)

-

18)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

CLASSE "D" 15)
Das 18,50 às 19,40 horas ' 16)
Às 2a - 4a e 6'1\ feiras 17)

1) Des. Gil Costa 18)
2) Dr. Hercílio da S. Medeiros 19)
3) " Milton Leite da Costa 20)
4) " Virgílio Gualberto 21)

Florianópolis, 25 de março de 1942.

Curso de Língua InglesaEstando a processar-se o necessário registo dêste Curso, levo ao
conhecimento dos interessados que a organização das turmas e horário
das lições, que se iniciarão a 2 de março próximo, ficaram assim organi
zados:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

CLASSE "C"
Das 18 às 18,50 horas
Às 2a - 4a e 6a feiras

1) Sr . .Toão P. de Oliveira
2) " Hugo Meyer
3) " 'Edgar Panoch
4) ", Alberto Senna
5) " Lauriano J. de Almeida,
6) " Rui Cunha
7) " Emílio Gazaniga .Tor.
8) " Antônio Lima
9) " Miguel Spyrides
10) " Rui de Sousa Viana
11) " Ivo Noronha
12) " Adernar Goeldner
13) " Anibal Pereira
14) " Lourival Schmidt
,15) " Arnoldo Cúneo
16) " Tancredo Hosterno
17) " .Iales "I'ínôco
18) " Edilmison Correia
19) " Arcenio C. Negreiros
20) " Lauro da S. Santos
21) " Antônio Lisboa

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

__ 11__ _ ..-

Complemento nacional D.F.B

Complemento nacional D.F.B. Criada Moderna lComédia
em duas partes, com

Buster Keaton)T-APAPAOO (Miniatura)
Preços: 1$500 e 1$100

Irnp. até lo anosPreços: 2$00.0 1$500 e 1$000
Im p. até 1 J finos.

Uma condessa alemã e um
príncipe italiano

West Palrn Beach, 27 (R.) - Os agentes f'ederaís prende
ram uma condessa alemã e um príncipe italiano. A condessa
alemã, antiga condessa Erika von Mascke, é atualmente espo
sa do sr. Abraham Rheingold, presidente da Woburn Degrasin
Co. O príncipe pertence a antiga família romana e foi casado
com Marina Snowden, herdeira de grande fortunà.

Ambos os detidos ocupavam posição destacada nos CifCU
los sociais.

A condessa alemã foi presa porque era considerada "es
trangeira perigosa". Nãol houve acusações contra o seu ma-
rido.

.

o PE�SAMENTO DO DIA
"A fôrça é a razão suficiente

dos tigres e dos malvados". Mar
quês de Maricá.

A ANEDOTA DO DIA
O advogado Sperba salvou um

cliente de uma acusaçao grave,
Agradecendo-lhe, disse o cliente:

- Em verdade, não sei como
provar a minha gratidão ...

O advogado exclamou:
- Mas, prezado amigo! - des

de que os Fenícios inventaram o

dinheiro, êsse problema não exis
te mais!

O PRA'l'O DO DIA
Cenouras esluiadas, - Aferven

te e' corte em rodelas, algumas ce
nouras grandes.' Coloque-as na ca

çarola com toucinho "Bacon" pi
cado, pimenta, cebola e salsa. Re
gue com UIll pouco de caldo de car
ne, abafe a panela e deixe cozinhar
lentamente.

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Zenita Carn

pello Coelho de Sousa, esposa
do sr. dr. Luiz Coelho de Sou-
sa;
-a sta. prof. Marília Schu-

O "GALíCIA" SERÁ O CAMPEÃO?
- Está iminente a batalha de Java, sabendo-se que

Salv�dor, 27 (f\. N.) - AfÍl:l os defensores da ilha receberam reforços. .

de solucionar a crrse que se ven-I A
. � .

b '.
fica no futeból baiano, a Federa-

- VlOes aliados ombardearam a base Japonesa
ção Baiana coglta de proclamar o' de Rabaul.
"Galícia" campeão do ano passa- O

. .

f'
" A •

do, encerrando, imediatamente, o
- S Japoneses m iltraram-se nas lmhas britâní-

campeonato da cidade. cas, na Birmânia, cruzando em vários pontos o rio Sin-
__________va_d. tango

- As novas linhas britânicas acham-se sobre brio
Travadi.

- A estrada de ferro entre Rangum e Mandal� foi
cortada pelos nipônicos.

- O general argentino Rômulo Butti foi condenado j
a 18 meses de reçlusão, por irregularidades cometidas na

administração da direção geral do exército.
- Gigantesca batalha aérea desenrolou-se sobre

Rangum, havendo sido derribados 100 aparêlhos japone-
ses por pilotos norte-americanos.

.

- Círculos marítimos calculam que, até agora, cer
ca de 31 submarinos alemães foram destruidos pela es

quadra norte-americana.
- Sobre as selvas do norte da Tailândia, os

aviadores voluntários americanos derribaram 37 aviões
dos amarelos.

- Não tardará a invasão da Sibéria. A notícia cir
culou em esféras chinesas, mas não se dão pormenores.

Vida Esportiva
CAMPEONATO SUL-AMERICANO

DE BOLA AO CESTO
Santiago do Chile, 27 (U. P.) -

Foram _ ultimados os preparativos
para o Campeonato Sul-Americano
de Bola ao Cesto, que será inicia
do no dia 7 de marco, tendo sido
aprovado, em princípio, o seguin
te programa:
Marco 7 - Cerimônia inaugural,

com desfile das delegações: jogo
Brasil vs. Uruguai.

8 - Brasil vs. Argentina.
- Chile vs. Equador.

10 - Argentina vs. Equador.
- Chile vs, Uruguai.

12 - Uuruguai vs. Equador.
- Brasil vs. Chile.

14 - Argentina vs. Uruguai.
15 -Brasil vs. Equador.

- Argentina vs. Chile.
A Federacão reuniu-se ontem,

afim de considerar a petição do
Equador, para transferir o segun
do jogo, pois a delegação chegará
somente no dia 5 de marco. Em
vista, porém" do tempo reduz ido
que não permite prolongação do
Campeonato, além do dia 15 ele
marco; será díf'ic il despacho favo
rável. Em tbdo o caso, o assunto
será discutdo.

Lídia Guimarães AI
cân toz-c dá aulas parti
culares, em sua residên
cia, à rua Visconde de
Ouro Preto, 61.

CASA MISCELANEA, distri-

J
Camisas, Gravatas, Pijames,

nuidora dos Rádios RC.A. Vi- Meias das melhores, pelos me
ctor, Vávulas e Discos. - Rua nore� preços só na CASA MIS
Trajano. 12 CELANEA. - Rua Trajano. 12

Trágica
vinte refugiados judeusAncara, 27 (R.) - O navio rumeno "Strouma", navegan

do sob pavilhão panamenho, chegou em Istambul, há vários
meses, tendo a bordo 720 refugiados judeus da Bulgária e da
Rurnânia, O navio não recebeu autorização para continuar
viagem em direção à Palestina e teve de retroceder. L�lll1 foi
que, ao percorrer o mesmo caminho de volta, o vapor, no mo
mento em que saía do Bósforo, bateu em uma mina.

O parco ficou perdido, nada se salvando. O número de vi
timas passa de 700. A sorte elêsses infelizes refugiados provo
cou vivíssima emoção em Istambul onele já se sabia dos sofri
mentos ele que padeciam a bordo do pequeno bote, que poelia
conter, no máximo, 150 passageiros, em possibilielade ele eles
cer em terra e mesmo ele se reabastecer ele moelo conveniente.

sorte de duzentos e

tel;
-o menino Gilberto de' Oli

veira;
-a sta. Sânitas Freitas;
-a exma. sra. d. Maria Bo-

noni Lenzi;
-a exma. sra. d. Angelina Fi

lomeno Pizani, esposa do sr.

Clodomiro Pizani, inspetor dos
Telégrafos nesta capital;
-o galante menino Antônio

Carlos Espindola de Oliveira,
netinho do nosso prezado con

terrâneo sr. Joaquim Espíndola
Filho, destacado funcionário do
Ministério da Marinha.

I

Viajantes:
Esteve em nossa redação o

nosso distinto patrício sr. João
Leal de Meireles Jor., ex-geren
te do Banco do Brasil, nesta ca

pital, que nos veio trazer suas

despedidas, pois vai partir dentro
em breve para o Rio, onde as

sumirá seu novo posto, na Car
teera de Exportação e Impor
tação do Banco do Brasil.

Senhora ! Para as suas so
brernesss prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

Viuva . Cândida Areias Horn
participa a seus parentes e
pessoas de suas relações o
contrato de casamento de sua
filha DELORME com o sr.

dr. MURILO BARROSO
Fpolis .. 19-2-1f2

Viuva Gabriela Barroso
participa a seus parentes e
pessoas de suas relações o
contrato de casamento de .seu
fiiho MURILO com a srita.
DELORME AREIAS HORN

Rio, 19-2-%2

DELORME
e

MURILO
noivos.

19 - 2 - lJ2

" João José de Sousa Cabral
" 'Wanderley Junior
" Osvaldo H. Cabral·
" Wilmar O. Dias
" Telmo Vieira Ribeiro
" Abel A. Cabral Jor.
" Bezerra Leite
" Homero 'de M. Gomes
Jorn, Altino Flores
Sr. Mário Lacombe
" Osvaldo P. Machado
" Solon Vieira
Tte, Osmar Romão da Silva
Jorn, Osvaldo Melo

CLASSE "E"
Das 19,40 às 20,30 horas
Às 2a - 4a e 6a feiras

Prof. J. Roberto Moreira
Sr. Erasto de Macedo
Jorn, Jáu Guedes da Fonseca
Dr. Manoel P. da Silveira
Dra. Josefina F. Schweison
Sr. Jacques Schweídson
Dr. Joaquim M. Neves
Dr. Wilson de Oliveira Freitas
Dr. Nilton Linhares d'Avila
Sr. Neryglisôr V. Moura
'Dr. Guilherme X. ele Miranda
Jor.

12) Sr. Osny Regis
13) Sr. Hart.wig Beck
14) Sta. Olga Carvalho

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Buenos Aires, 27 (R) - EIl1
consequência de ataque cardíaco
faleceu' o jogador Alfredo Carrica
berry, urna das figuras mais desta
caelas elo f'uleból argentino, e que
participára das olímpiaclas de
Amster darn. O falecido iniciou-se
110 Clube Estudantil Por tenho, mi
litando mais tarde no San Lorcnzo
ele Almagro, onde se destacou co
mo um dos melhores elementos. O
faleeimento verificou-se depois '(le
Carricaherry ter participado ele
um jogo de treinamento, que rea

lizaram os veteranos elo San Lo
renzo, em cuja turma ia formar.

*

I 3v.2

o prazer da petizada,
E orgulho dos conlettejros,
São os doces trabalhados.
Co'o bom Fermento Medeiros.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

" CLASSE "F"
Das 6 às 6,50 horas
Às 3a - 5a e sábados

Sr. Hercílío P. da Luz Filho
" Arlindo Gondín
" João S. Areão
" Walmor H. d'Oltvcira
" Orli Andrezzo
" Gercy H. Alves
" Heina.ldo H. Alves
" Celso Hamos Filho
" Newton Ramos
" Laudclino Coelho
" Clcmancí Machado
" Altair Machado
" Nery Bitencourt
"

, Ayrton Capella" Wilrnar Vaz
" Alfredo Schmidt
" Nilson Gondin
" Hoherto Trompowsky" Nilson Vidal
'" Antônio S. de Almeida
" José Ferreira

CLASSE "G"
Das 18,50 às 19,40 horas
Às 3a - 5a e sábados

Sr. Manoel L. de Jesus
" Edu Marques
" Rui Marques
" Helio Moura
" Ataliba Neves
" Walmor Wendhausen
" José L. Clasen
" Altamiro Dias
" Alexandre Evangelista
" Dílio de Oliveira
" Ildefonso Linhares
" Iosruar L. Silva
" Oscar Teske
" Vitor Moritz

'

" Waldir Martinclli
" Gerson Gomes Lustow
" Epaminondas J. Santos Jor.
" Francisco Vieira
" Godofredo Marques
" Nazareno Simas
" Procópio Ouriques

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLlA
E PARA A RAÇA

ULTIMA HORA

Aulas Particulares

J. Roberto Moreira
Secretário Geral

LAVANDO�SE COM O SABAO
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