
Ainda o afundam.ento dó_;;'BUATiQDE
A comovente' tragédia descrita por um dos tripulantes catarinenses ..

O primeiro navio brasileiro afundado pelos alemães, "As baleeiras que desceram por bombórdo recebe- mãos e pés inchados, pois quase ficaram regelados. As
na atual guerra, em-frente à costa norte-americana, foi ram aviso de não se afastarem; porém; nós, do lado de baleeiras 1 e 3 foram as que mais tempo ficaram no
o "Buarque". A notícia foi recebida não apenas com má- boréste, saimos com o motor inutilizado, devido a uma mar.

gua, senão também com justa indignação, pois o crime verdadeira tromba d'água que, com a explosão do navio, "Infelizmente, um português, alto e forte, que vinha
da pirataria submarina foi perpetrado à 1 hora da ma- se despenhou sôbre nós. Ficámos também sem bússola! como passageiro da Venezuela para cá, teve um colápso
drugada de domingo, 15 do corrente mês. "Ã custa de imensos esforços e grande soma de co- e, 3 horas antes de sermos socorridos, desencarnou.Deus

A noite estava escura. O vento soprava rijo. Naque- ragem, calma e disciplina, conseguimos avistar um

na-I que
cuide dele!

la latitude, onde presentemente reina o inverno, era in- vio norte-americano. "Todos os outros, salvos! Havia diversos catarinen
tenso o frio.

'

"Já estavamos com 61 horas de luta com o mar e o I ses a bordo, gente que, por estar acostumada ao frio aí
Nessas graves circunstâncias, foi o "Buarque" tor- frio, que eram terríveis. Desde o dia 15 à 1 hora, até ás 14 do sul, melhor suportou o desabrigo das baleeiras. O co

pedeado, deshumana e covardemente, sem aviso prévio, horas do dia 17! mandante é o Moura, que esteve na chata "Miranda".
e os tripulantes mais os passageiros abandonados à sua "Recolhidos pelo aludido navio, era como se tivesse- E' barriga-verde - e foi a nossa alma: é marinheiro de
sorte! mos entrado no céu! Fomos carinhosamente tratados' fibra! O chefe-de-máquinas - Joaquim Siqueira - mo

Os nossos farrapos foram substituidos por boa roupa de l'OU no Estreito até 1930; era das Dragas.
lã e logo nos submeteram aos cuidados do médico, com "Enfim, todos cumpriram com o seu dever. Agora,
alimentação adequada e muitas gentilezas da marujada. estamos aquí no Hospital, em repoiso, e outros num

Presentes "à bessa": cigarros, doces, confeitos ... Nós dei- Hotel. O comandante vive com as autoridades, dando in
tados e êles rodeando-nos fraternalmente, oferecendo:", formações.
nos todo o conforto moral e material. Vivam as Amé- "A Cruz-Vermelha e o povo têm-nos prestado o

ricas! maior socorro".
"No dia 17, às 18 horas, estavamos em terra, pisando

em seda, recolhidos ào grande "U. S. Marine Hospital",
em Norfolk.

"Ontem, consegui escrever a Hilda (sua espôsa),
pois só então é que minhas mãos conseguiram seu pleno
movimento. Já me sinto pronto para de novo enfrentar
a vida.

"Vou-me dedicar a transmitir às famílias dos meus

companheiros os pensamentos deles, já que êles estão de

Esta carta, simples e calma, revela a alma de um ea

tarinense, que se criou em meio às paisagens marítimas
da sua terra e honrava, pelo trabalho, a sua pátria,quan
do os piratas surrateiros puseram ao fundo o barco que
nos costados levava, bem visíveis, sob luz concentrada,
as cores da bandeira brasileira.

Êle fala em "dever", "calma", "disciplina", "compa
nheiros" ... E' um homem-do-mar que honra o Brasil!

Era maquinista do vapor o nosso conterrâneo sr.

Brilhante Amaral Carvalho, ainda recolhido, com os de
mais companheiros daquela tragédia marítima" ao ('U.
S. Marine Hospital", de Norfolk, Estados ..Unidos da Amé-
r-ica.

Em carta aérea datada de 18 do corrente e dirigida
a um seu parente nesta capital, escreve êle:

"Dia 15 (domingo), à 1 hora, fomos torpedeados,
porém com muita sorte, pois o torpedo atingiu o vapor
entre os porões ns. 1 e 2, da proa, onde havia grande
quantidade de sacaria. Assim, o torpedo, propriamente,
não eliminou ninguem.

Poucos momentos depois, já estavam as baleeiras no

mar. Oito minutos após, ouvimos nova explosão, indo o

"Buarque" para o fundo.

Agora é «Moinhos
de }lento»•••

Pôrto Alegre, 28 (D. N.)
Atendendo à situação política
criada com o rompimento di

plomático do Brasil com o

Eixo a Associação para manu

tenção do Hospital Alemão,
reuniu-se em assembléia geral,
deliberando 'dispensar de seu

quadro os sócios estrangeiros.
a mesma ocasião foi alterada

;, denominação do grande es

< abelecimento hospitalar, que
r.assou para "Hospital Moi
o 'ios de Vento".
A Sociedade nara manuten

ç10 do Hospital Moinhos de
Vento ficou, agora, integrada
: ir cidadãos todos, brasileiros
IH,tOS ou naturalizados.

o MAIS ANTIGO OlARia
Diretor-gerente:

DE SANTA CATARINA
Altino Flores
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o inimigo dentro de casa
Rio, 28 (Meridional) - Em seu artigo de ontem, o interventor Aga

menon Magalhães adverte' 1.:1Fe a técnica inimiga é a técnica da desorga
nização interna. O inimigo cr meça por iustalar-se nos países que pre ..

tende conquistar. Aí exerce seu poder diabólico, estabelecendo confusão,
sabotando, corrompendo, dividindo e desorganizando. Acrescenta que

ninguém deve estar desprevenido ou inadvertido, porque não estamos
em guerra. A guerra agora se faz dentro de casa, pelo jogo imponderá
vel de movimentos que não se percebem.

o Brasil auxiliará a vitória
dos aliados

,'?::;>r, \ '\'ashing101l', 2S (Unttr-d) - Ao,", 22 <li"" da sua chegada a esta capital, o sr,

Sorrsa ('o�ta, .iuutnmenre com o,:; fundon.á'i'l(,.; dos ;1JsÜHlos Umdos, acer-tavam me

didas nelns quais os vastos recursos naturais brasileiros ser-ão mobilizados para au

xiliar as nações unidas a ganhm- a guer-r-a. ):jjJl11JOI'H não seja esperada nenhuma co

mnn icação oficial até fins desta semana, presume-se que os contratos estão relacío
nados com os programas de emergência pur-a o aprovettamesrto da borracha nativa,
em amplo projeto de plantações de borracha na região amazônica.

Os representantes brasileiros não tratam de obter empréstimos on créditos, pois
já têm à sua dísposiçâo os milhões que lhes foram concedidos prévíamente e dos
quais não usam em sua totalidade. E' possível que êsses excedentes ele créditos se·

jam empregados agora ou sejam ampltados, Os círculos Inter-americauos eíog iam
os resultados obtidos, pois consideram isso como demonstr-ação prática <los bene-

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

O prazer da petizada,
2 orgulho dos conieltetrcs,
são os doces trabalhados.
�o'o bom Fermento Medeiro@,

Outro «vigilante»
R •.!I:, '�8 (Meridional) - A pro-

1.( sito do seu recente artigo, em,
que acusava as interventorias, com
exceção do Estado do Rio Grande
do Sul, de indiferença rotineira e

de irem, às vezes, até à cumplicio
dade íntegralísta, o sr. Macedo
Soares, em seu artigo de hoje,
apressa-se a registrar o telegrama
que lhe dirigiu o interventor Rui
Carneiro, dizendo que o govêi-no
da Paraíba também está vigilante,
firme na repressão à insidiosa con

juração germanófila.

Um ({ caso» catarinense fícios (la Conferência do Rio de .Ianelro.
Além disso, para o período de após guerra, serão mantidos os juros do capital

e os técnicos tanquís, na exportação e no dcsenvolvímento <la região setentrronal
do Brasil.

Rio, 28 (Meridional) - O procurador Goulart Andrade de
nunciou Richard Paul Neto e mais duas pessoas de sua família, to
dos "alemães", de terem desrespeitado o capitão-dos-portos de Ita
jaí e proferido palavras insultuosas ao Brasil. Tentaram afundar o WINDHUKEstáll triste, me1l amôr T Os ideais
rena bronqwte? )!la"l com toe.e? \ panamericanosfi: lei de NOIIJO Senhorl -

Só te wTa o CONTRATOSSIll. México, 28 (U. P.) - O ernbaí
xador do Brasil, sr. Lima Caval
canti, em discurso pronunciado nu

ma reunião, sob os auspícios da
União Panamericana, disse que o

ideal da solidariedade inter-ame
ricana é muito anterior à guerra e

perdurará depois de terminado o Sem Salvador, 28 (Uniteâ) - A onze do corrente o Ministério das
conflito; e acrescentou: "Os ideais Relações Extericres comunicou ao ministro argentino que, de conjor
de amizade não se desmentiram midade com a resolução da Conierência do Rio de Janeiro, não poderá

reconhecê-lo como representante dos interesses diplomáticos da Itália.um só momento e podemos afir- Guatemala, 28 (United) - O çouêrna declarou que, de coulormi-
mar, com segurança, que, cada dade com a resolução n. 36, do Rio de Janeiro, lhe é impossível conii
vez, se acentuarão mais". 'num' aceitando a retiresentacão dos interesses diplomáticos italianos

por intermédio da Ârgentina.

Rio, (Meridional) - Deu entrada no Tribunal de Segurança Na
cional um processo movido pela polícia de Santos contra os tripulantes
do "Winduhuk", inclusive o comandante, por tentarem afundar o navio
quando devia ser ocupado por forças brasileiras. Esse navio chegara ao

Brasil pouco depois da guerra, camuflado com as côres do Japão. As má
quinas ficaram avariadíssimas em consequência da sabotagem.camisas verdesArmas, simbolos e.

Rio, 28 (Meridional) - A Secretaria da Segurança Pública do Es

tado do Rio comunica: "A 9 do corrente, em diligência levada a efeito
em Petrópolis, em uma chácara do quarteirão Inghlein, foram encontra

das armas, símbolos, camisas integralistas e outros materiais compro

vadores de atividades subversivas. Em consequência, foram detidos o

proprietário da chácara e o encarregado, Arlindo Soares da Silva. En

ganando a vigilância, na prisâo, Arlindo tentou suicidar-se, escrevendo,
antes a seguinte declaração: "Meus patrões são os culpados. Eu não
sou integralista e morro brasileiro inocente, com o perdão da minha

A Argentina defende os interesses da Itália

, I

família".
. a· t; CASA MISCELANEA, distri-

J
Camisas, Gravatas, Pijames,

av.·o-es ]eaponeses têm bases no A MEMORIA DO ouid.ora, dos Rádi�s R.C.A. Vi- Meias das melhores, pelos me

FLAMMARION ctor, Vavulas e DISCOS. - Rua nores preços só na VASA MIS

território norte-americano Belo �?rizont�,. 28 (�. �.) Trajano. 12 CELÂNEA. - Rua Traiano. 12

Washington,28 (United) - O secretário da Guerra, Stimson, con- -- � UnlaO E.splrIta Míneíra

BATALHA DOS SETE,MARESf" jornal istas que foram aviões inimigos os que sobrevoaram rea.Iizou, no dia 26 do corren- ,
irmou aos .,

l-f' dLos Angeles, dando sensacional explicação de que se tratava de apare- te, sessao solene, com o, l.m e

lhos comerciais, pilotados por agentes inimigos, que tinham bases nos cOln�morar O cent:narIo do
Estados Unidos e no México. A sua declaração originou, instantanea�e�'1 nas�lmento de Camilo Flam

te, uma tempestade de pedidos, vindos da costa oeste, para que o exerci- n�a�lon. Usaram da palavra
to, a marinha e os civís percorram palmo a palmo o país, afim de en- varres orado:es, dest�ca:p.do a

centrar os aerodromos ocultos, da mesma maneira que antigamente se obr� do nota;rel astronomo e

Impo-e-seprocuravam os refúgios dos salteadores. escrItor frances.

Os

Londres, 28 (Uníted ) -r-r Em fonte autorizada .declarou-se
"que a batalha do Atlântico se converteu em batalha d� sete
mares", pois os alemães e japoneses estão iniciando atividades,
numa campanha sem restrições, em águas de todo o mundo.

a revisão
do funcionalismo

Mudando dalí p'r'acolá...Rio, 28 (Meridional) - Os funcionários da Companhia Japonesa
de Navegação Osaka Syosen Kaisha, acabam de mudar pela segunda
vez os escritórios dessa empresa, Extranha-se essa mudança, uma vez

que não existem mais vapores nipônicos navegando para a América.
Os escritórios acham-se agora instalados no quinto andar do edifício
Almirante Barroso, na Avenida.

Rio, 28 (Meridional) - Em vibrante artigo, um matutino local
apela para as altas autoridades, advertindo que os elementos da quinta
coluna não pódem continuar no exercício das suas funções, sabotando ou

espionando por conta dos nossos inimigos. Acentúa que se impõe uma

revisão no quadro da administração dos serviços públicos e empresas
industriais.

Mais uma licão da
guerra

Nova Iorque, 28 (United)
O "New York Post", em edito
rial sôbre a notícia da fábrica
de motorés de aviões Wright, a
ser instalada no Brasil, diz que
isso significa que "já aprende
mos várias lições nesta guer
ra. O caminho certo da defesa
é construir indústrias indíge
nas e ajudar o país a tomar
parte na civilização industrial
que pedimos defender. Nosso
desejo de contribuir para a in
dustrialização do Brasil é sinal
da madureza norte-americana.
Não pedimos ao Brasil que nos
defenda. Pedimos que se una a
nós. E estamos no bom cami
nho",

Fáse critica no mar
Londres, 28 (Beuters) - O pri

meiro lord do Almirantado, sr, Ale
xander, declarou na Câmara dos
Comuns que a guerra marítima
atingiu a fase crítica e que as na-.

ções aliadas passarão, durante o
ano corrente, pelos momentos mais
perigosos do conflito.

O �umores de paz
Londres, 28 (Reulers) - Os ru

mores quc circularam entre os cír
culos diplomáticos, segundo os
quais Hitler estaria procurando ini
ciar conversações de paz tanto
com a Rússia como com a I�glater
ra, não obtiveram confirmação nos
meios autorizados de Londres.

CONVITE
O Interventor Federal no

Estado e a Comissão abaixo
t.êm a satisínção de convidar a
todos quantos se interessam
pela criação da filial da CRUZ
VERMELHA BRASILEIRA em
Santa Uatarína para a sessão
de instalação da mesma filial
que se realizará às 20 horas
do dia 4 de março próximo nos
salões do Clube Doze de Agôsto.NERÊU RAMOS
ANTôNIO MONIZ DE ARAGÃ.O
JOCELIN FRAGA
OSVALDO R. CABRAL

TOSSE � BRONCHITESC?. -

--

ELIMINA' FORTALECE'.
.,

Apreendida a quarta
estacão de rádio

Bélo Horizonte, 28 (Meridional)
- A polícia localizou e apreendeu
uma emissora de rádio clandestf
na, pertencente a Emiliano Orsfní,
cuja casa era frequentada por sú
ditos do "eixo".. Esta é a quarta es

tação apreendida pelas autoridades,
míneíras.

Morreu o cardeal Pio
Vaticano, 28 (A. N.) - Com a

idade de 79 anos, faleceu ° cardeal
Pio Boggíaní, O referido príncipe
da Igreja foi elevado a essa d�gn�
dade pelo Papa, em 1915.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,),Patrocinado pelo O ESTADO. o Lira Tênis Clube dará. sábado de Aleluia.
. am grande baile, em beneficio da Cruz Vermelha. -

A, gente lhes estende a mão
e êles dão o pé _

O jornal "A Comarca" narra o seguinte:
"O "Blumenauense", sociedade esportiva de Blumenau, havia

projetado um baile para um dos dias de carnaval. E, como não
dispõe de séde apropriada, escolheu o salão da "Sociedade Carlos
Gomes" para realizar a festa.

Acontece, entretanto, que o "Carlos Gomes" ainda não conse

guiu a renovação da licença anual exigida pela polícia e que é con
cedida pela Delegacia de Ordem Política e Social. Nesse caso, o de
legado regional, dr. Timóteo Moreira, se viu na contingência de
notificar ao "Blumenauense" que o salão do "Carlos Gomes" não
podia ser utilizado.

Sabedor dêsse fato, o "Clube América", aliás, com o conheci
mento e aprovação do delegado regional, pôs seu salão à disposição
do "Blumenauense", que, com supresa geral, rejeitou a oferta, pre
ferindo não realizar o baile.

:Êsse gesto do "Blumenauense
"

vem despertando comentários,
sabido como � que o "América" é sociedade que, em Blumenau,
pugna pelas tradições e pelos costumes brasileiros, gozando, por is�
so, de merecido conceito e do apoio das autoridades".

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hoopcke)

o suicídio de Stefan Zweig é se por aquela forma dramática, . mento que a Igreja católica con

uma tragédia que se não poderá numa cidade que, no verão, é re- dena e para o qual, de resto, não
apagar facilmente da memória servada ao sossêgo e recreio dos se encontra uma justificação de
do público brasileiro. De resto, habitantes mais afortunados da ordem superior e desinteressada.
relletindo-se bem, o ato de de- capital. Dir-se-ia o dedo da Pro� Referimo-nos à perseguição anti
sespêro - ou melhor, de cansa- vidência procurando despertar a semita, instituida em seu país pe
ço moral - do ilustre escritor nossa conciência por meio de lo nazismo. Desde então começou
sugere a necesidade de um monu- uma imagem viva dos efeitos da - segundo as suas próprias pa�TINHA TONTURAS mento para perpetuar a sua Íem- tentativa de domínio do mundo lavras - a longa peregrinação,
brança entre as gerações futuras, pelo nazismo. O suicídio do escri- terminada em Petrópolis, na noi
isto é, a lembrança do quadro tor é uma amostra do que seriam te trágica do seu suicídio.
horroroso que foi o mundo, na as nossas condições se o referido A cruel injustiça de Sua sorte,
nossa época, por obra do nazis- domírno, sob qualquer forma di- dentro do quadro hediondo cria-O Sr. Se bastião Machado,

Ide 43 anos, funcionário pú- mo. reta ou indireta, se estendesse ao do no mundo pelo nazismo, ressai-
blico, começou a sentir ton-

"

... minha energia está esgo- nosso território ou ao nosso conti- ta ainda mais quando se reflete
ruras, manchas na vista, tu- tada pelos longos anos de pere- nente. na personalidade da vítima.
do rodava ... Tinha medo de grinaçào como um sem-pátriaL' Note-se que Stefan lweig era, Quem era Stefan Zweig? Um in-atravessar uma lua, de to- d

'
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d d E telectual, um escritor, uma pes-mar o ônibus ou o bonde. O eIXOU e e escnto para exp icar entre os re ugia os a uropa na
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rivilegi do e as soa sem nenhum baixo interêssecoração cansava, ao subir u- a sua e ermmaçao. ssa simp �s menca, um p I I la , S _,
�

ma escada. frase, que é de arrancar lágrimas I sim nos podemos exprimir. Mate� neste mundo, um crente no alto
Come çou a tomar as gotas de qualquer pessoa normal, con-

I rialmente, não lhe faltavam re- valor espiritual da Europa e um
de BUCOIODINA a conselho tém toda a essência do drama cursos de vida. Tinha aquí nurne- artífice convencido da continuamédico e tornou-se outro: moral que culminou na sua mor- rosos admiradores e amigos. Era ção de suas tradições de intehlépido, jovem, cabeça leve.
sempre bem disposto. te. voluntária. Quando se pensa cercado da máxima considera- gência e cultura. Qual foi a sua

BUCOlODINA com base de que o caso de Stefan Zweig nâo ção. O seu trabalho criador lhe missão? Produzir livros para a

iodopeptona,. impede e

com-I é individual, fica-se perplexo servia de ocupação e recreação satisfação de um público curioso
bate a ar�erI08cl�rose, pro- diante dos sofrimentos que por para o espírito. Estava garantido, e amador das criações do talentolon�a a vIda.. culpa da ferocidade ambiciosa contra a neurastenia, pelas armas literário. Que fez êle para mere-SI tem mais de 40 anos ..,

comece HOJE fi. tomar BU· de indivíduos de uma certa raça as mais necessárias. Entretanto, cer o castigo para o qual só en-

COIomNA e viverá multo se abateram sôbre a humanidade sucumbiu. controu remédio na expatriação
mais do que iria viver. como um verdadeiro castigo. lrnagine-se a situação de ou- que o matou? Êle não fez em to-
Peça BUCOIODINA na sua Não deixa de ser impressionan- tros refugiados, aos milhares - da a sua vida senão contribuir, a�farmácia e se não encontrá, te, que, num meio como o nosso, no Brasil, na Argentina, nos Esta� través de um labor incessante,la escreva ao Laboratórto

Margel do Rio de Janeíro. indiferente até ao descuido, ti dos Unidos e em toda parte -I para
o prazer e elevação dos seus

Caixa Postal 2: 02. guerra tivesse vindo manifestar- aos quais falta tudo, desde os re- iguais.
cursos materiais. lmagine-se a

sua situação, condenados ao iso
lamento em terra estrangeira,

, ••• -l'
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Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais. estaduais e munlcí
paí-: Procure a Organização
Comercial Catarinense,

Quase não podia
atravessar a rua

Passaram-se para os chineses
Chunquim, 27 (U. P.) - Informa-se of'icialmente que todo

o exército composto de tropas mongóis passou para I) lado dos
chineses, no dia 18 de fevereiro, nas proximidades de Pautau,

Êsse exército era chamado "exército aliado do oriente da
Ásia" e constava de duas divisões, comum total de 15.000 ho
mens, em sua maioria pertencentes à cavalaria, com arma
mentos japoneses.

.A: informação acrescenta que no dia 8 do torrente um

agente secreto japonês matou, por envenenamento, o cornan
dante do exército, general Paí-Feng-Chíang, durante 1.l')1 [an
lar, o que originou a deserção das referidas forças, dez dias
mais tarde.

�r. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Hercílío Luz, 189,

Telefone n. 751.

OH. RICARDO
GDTTSMANN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Prols. L. Burkhardt
e B. Kreuter)

Especialista em

(;intrgia Gel'al �

I Alta cirurgia, gyne
cologia (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de pla,st1ca.
CODsultorla 6 run Trllla
DOI 18 (dlls 10 ás t�, I!
dllS lõ ri!!! 16,0ü) Telfl:

phcne - 1.285

I
Résldencla li rue. Rs
teves Junlor, 20. --

Telephone _.. l.1jl

,

me
Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts

mann e Aurélio Rotolo

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Raios X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica
e Farádica, Cozinha dietética.

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe.

Secção de Maternidade, com. parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.I Praia de Fóra - Fone 1.153 - Florianópolis---- - - -- _. _.-

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
________....;_._' NARIZ, GARGANTADr.
e:-specialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C

.

It Pela manhã, das l' às 12
onsu ai: N tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especieliste em I

DOENÇAS DOS OLHOSCurso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente peiata���h:�sd�� \� 1� l�o�o:asConsultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

m

IC

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nal'iz-6arganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

_ (Assistente do prof. Sanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações' a combinar

'Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1456

Dr. SAVAS tACERDA

Póde haver, diante do seu

triste fim, quem se não revolte
contra os criminosos que o detercom as suas maguas, a sensaçao minaram? A verdade é que, comdo fim de todas as suas razões su-

,,
. , . relação à guerra e os efeitos dopenores de VIver - a espreita, d "d

'

Ab E(aJSTITUTO Dal OIIGllO"TICO
'

'_1' . omimo o nazismo so re a u-. II I} li I' IJ dia apos ma, de qualquer sinal, , ,

idCLINICO por menor que seja, indicando a: roPBa, �loS t�mos VIVI

oI codmo
se

O O I M II -,'

d C I ' \ o rasi estivesse co oca o em
r. J' a ma oe mann cessacao próxima o seu a va-/ I O' ídi d S'A' d b outro p aneta. SUICI 10 e te-Formado pela Universidade de no. coragem essa po re gen- ,

.

,

Genebra (Suíça) d d' d i fan Zwelg, em nossa terra, e-.:: ,-te exce e o enten imento e' , "
_.

' .. '

Com prática nos hospitais europeus
d f

' " . pnmeira impressao direta que te-Clínica médica em geral, pediatria, quem jamais e rontou rmsena
f'mos do seu horror. Que o ato,doenças do sistema nervoso, apare- igual.lho genit�.��n��fbe�o homem

O martírio de Stefan Zweig que tão hsinceramente la,ment�-A
.

t t Té '1 d mos, ten a ao menos para nosSSIS en e cn co começou antes mesmo a guerra I'
.

Dr. Paulo Tavares denoi d
-

d A- um va or mstrutrvo.-

epois a ocupaçao a us-
ICurso de, Radiologia Clínica com o

dr. Manocl de Abreu Oamnan-rlo tria -

por efeito de um movi-
São Paulo), Especializado em Hí- '-------------

gtene e Saúde Pública, pela Uníver- 14- Batalba-O de Caçadores.idade do Rio de Janeiro.
_Gabinete de Raio X

aparêího moderno SIEMENS para
díaguõsttcoa das doencas internas
Coração, pulmões; vesícula biliar,

estômagos, etc
Radiografias óssea", e radlograUas

dentárias

Electrocardiografia clínica àsDiagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determinação dos dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal

Exa��o qg��a�(�a1 :icJ�s��8�)� do Novas instruções ao povo para se
Gabinete de fisloteraoia d f d d t

r

OOndas curtas, raios ultra-violetas, e eu er e a aques aere s'aios iilfra-verroelbo e. eletricidade Recife, 27 (A. N.) - O comandante da Regfão mandoumédica l' I
.

t
- .

1 d tLaboratório de microscopia e
IIVU Sa�' novas lllS ruçoes para serem ,cumprI( as ,_U1'l1l1 e os

análise clínica I e�ercIclOs de defe�a contra a�aqu�s !lere�s� que vuo ser refi-
Exames de sangue para diagnóstico hzados nesta capital, Essas Instruções rezam como 4) IJOVO
da sífilis diagnóstico do impaludis- se deve portar nas ruas, por ocasião de alarmes. Os llêtlestres
mo, dosag�Dl da uréa no ssngue, llrocul'al'ão abrig'ar-se nos edifícios mais próximos, (�o.m\o 'Cl1SHSetc. Exame de urina, treação de comerciais ig'l'ejas vãos de portas e escadas. Na falta imedia-Ascheln Zondeck, para diagnóstico .

' ,
'J

precoce de gravidez), Exame dtl ta de abng'os, as pessoas devem-se encostar as paredes. Nos
puz, escarros, líquido raquiano e cinemas, nos teatros, nas escolas e noutros lug'are:5 fle ag'loqúaiquar pesqulza para elucidação merações, todos deverão ficar firmes em seus lugares, evit"mdode diagnóstico. (�orrerias e atropelos., A s pessoas que estiverem, no momentoRua Fernando Machado, " d

. ..

d 1, I
� '1, d

-

1
.

Telefone 1195 e p,erIg'o, VlaJan o em ",Olt( es ou om",us, everao (es(�('l' une.
F L O R T A N ri p O L I � diatamente, e proceder cQmo os petlestres.

I

f

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de CaridadeEx-interno do Serviço do Professor Leônidas' Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

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

("Correio da Manhã")

Edital de Venda
I - De ordem do Sr. Te. Cél. 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.
14 horas, no quartel desta CorForação.
Quartel em João Pessôa (São José) - Santa Catarina;

20 de Fevereiro de 1942.
Fortunato Ferraz Gominho

2° Ten. Secretário.

I IDr. Remigio AVISO AO POVO CATARINENSE
direta Porto Alegre-Florianópolis·CLINICA -MEDICA

Molestias internas, de ISenhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO:
.

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

linha

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Agente em Florianol!olis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 11') UE NOVEMBROII....--.........-....� '�-------------.----�----------------------�

AUende a chamados
14
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De t' a 30 ,de Mar�o:
Grandes vendas de artigos de Verão

A
Conforme praxe, s6 fazemos duas liquidações 00 ano: dos artigos de verão, em Março, e dos artigos de inverno,
em Agosto. O invejável e real sucesso dessas grandes vendas extraordinários, é bem o justo reconhecimento do
digno população do critério que orienta essas vendas: TUDO PELO CUSTO EXATO, poro não permanecerem em

stock, de estação o estação, artigos sujeitos às variações do modo !

v

dirig
nhei

!lrtigos �e banho
MAILLOTS DE LA, desde
ROUPÕES, belissimos, desde
TOUCAS de borracho o.

CALÇÕES »
- Blusas - Tailleurs

. VESTIDOS
Blusas de sedo, Jersey, o

Blusas "Esge" alto novidade, de 50$ por
Sweters de veludo de Jersey, medernissimas,

de 75$ por
TAILLEURS, acabamento perfeito e elegante o

VESTIDOS de sedo, modelos de alto gosto,
liquidamos o

VENDAS EXCLUSIVAMENTE Á VISTA

27$500
47$500
13$800
9$500

Artigos de homens
Ternos de coroá "Fischer" super elegantes, de

180$ por
Ternos, finos, forrados o sedo, de 220$ por
Blusões «sport» o

135$000
155$000
16$000

14$500
34$000

47$500
43$000

LINHOS INGLESES
TROPICAIS DE ALTO GOSTO, TUSSORS
VENDEMOS COM GRANDE DESCONTO

o

chuva e frio, acabamosCAPAS DUPLAS, poro
115$000 ! de receber grande variedade.

Recebemos ARTIGOS PARA ENXvyAIS:
Linhos poro lençóis
Guarnições de mesa do Ilha do Madeira
Guarnições de como, bordados.
Jogos de roupa bronco de finissima Lingerie

CRETONES Tipo linho em todas os côres, ''', ",., --

"-., �
__r'

sortimen to dt1../
dessa VENDA

:•••••••••••••••••••••••:
I

E, assim, Hitler contribue para a defesa
washin"lond� (U.�ep���dO���!I�idade de Ste- I'

'

• : dos Estad�! BYr����liam Sebold, em
"Morn in a °1-'os�" num cdrtorial so- phan Zweig, o jornal "La Cr i tica ', • • Washington, 27 (H. T. M.) Nova Iorque". Sebold era sus-
hre a 1110�·te de Stepllan Zweig,' diz: desta capital, declara :

I'Foi êsse desaparecido Ulll sunbo- "Hevivia a lenda do judeu er· • DE PESSOAS TEM •
- Uma ordem de pagamento peito de ser agente da "Gesta-

lo da tragédia universal, da nos tal- ranle".
, • • de 16.367 dól-ares destinada ao po". Em vez disso era íntor-

gia por causas que agora estú.i ,A sombra, <lo O�lLO ,exle�1(leu-se • antigo ramo da "Gestapo", em mante confidencial do "Bu-
mortas para sempr-e. Steph an S0U, ',: a j.atría de �welg, CUja ahu.i USA DO COM 80M RE, • Nova Iorque, será depositada reau" Federai de Investiga-
Zweig um desses europeus que vi- lnflmtamen,le sensi ve,l e rela repre- , • hoje no Tesouro pelo Procura- ções. Através de seus esforços,viam calmos onde a c íviuzru-ào sentava mais um viujor da carava- AI SU LTADO O PO •n.elhor florescia. Não pôde �lllJ·llr- na que percorre o mundo sem 1)11- .. PUdor Geral Dibble, como contri- conjuntos, as atividades perí-
tal' a destruiçào de seu mundo Iu- der parar em pa,�:le alguma". • • buição involuntária de Hitler gosas de 33 agentes- germâní-
mi Iiur", ',.. LAR DEPURA TIVO à defesa nacional. cos foram descobertas. O últí-

O "New York Times", por sua OPINIÃO DE VMA PEHSONALI-
•

• O dinheiro chegou a Nova mo do grupo foi preso por es-
vez, escreve: "Se os ver-dugos de DADE AUSTHíACA •DO SAN G U E Iorque há cerca de um ano e pionagem em Nova Iorque, emHitler são os governantes da Aus- 'Washington, 26 (U. P.) - "A • •l r ia, Zweig era um homem sem nosta lgta ua palria foi o que levou era destinado, supõe-se, a des- janeiro passado.
pu triu. Homens como ele, de tama- Stepha n Zweig a tornar a trágica " • pesas de viagens a um grupo O dinheiro que Sebold rece-

nho poder criador, encontram uma resolução de suicidar-se [un'larnen- • • de agentes nazistas. Em vez beu da Alemanha foi colocado
palria em qualquer lugar, mas nem I te com sua ',esposa"

- declarou o

• • disso, foi encaminhado ao em conta especial em um ban-
por isso podem possuir a sua. dr. Wil libald Ploechi, representan- "Bureau" Federal ele Investi- co de Nova Iorque. Agora queZwei g trabalhou intensamenle nas le do Conselho Nacional dos Aus- • A S.FILIS· ATACA TODO O ORGANISMO. -

par�es da Europa ainda livres e de- lríacos Livres nesta capital, que a •
gaçoes. Agora vai para as re- o caso está terminado o banco

pois; finalmente, no Brasil. Era um conhecia o extinlo. ., U Fígadr., O Baço, o coração, o Estômago, os servas do Tesouro dos Estudos enviou um chéque da impor-
1l011le!1l que inspirava simpatia e I . "Zweig amava profundamente a • Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôr es • Unidos. tância total ao Procurador Ge-
respeito, o que lhe valeu, e a sua Austria - acrescentou o dr. Ploe-

• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- Êste é o fim de uma das mais ral. Êste remetê-Io-á hoje ao
esposa inúmeras amizades, tanto chi. Era um dos nossos melhores •
neste país como no Brasil". escritores. Foi sempre patriota, " belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. • espetaculosas "histórias de es- Tesouro e o dinheiro, inevita-

� "New York J::Ierald tribul1e:' mas não político. No per-iodo que • Inofensivo ao organismo. Agradável como Iícôr. Si piões" que surgiram da pre- velmente, encontrará seu ca

refere-se ao 'tragico desapareci- precedeu o "anschluss" msprrou a O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. ., sente guerra. O dinheiro foi minho nos canais da Produção
menta da seguinte forma: "O sui- Austria à resistência conlra Hitler, I como auxiliar no tratamento da Sífilis e Heu- • enviado, por tortuosos meios, de Guerra para derrotar o
cidio de Zweig dramatiza o lumul- através de seus esc ri los ", A •to espiritual pelo qual passaram * V matismo da mesma origem. _ pela "Gestapo", de seu Q. G. "eixo".
muitos desterrados. Eraum euro- O ACTO-ENVENENAMENTO DO • VAliOSAS OPINIOES •peu cosmopolita. O mundo em que CASAL ZWElG a O ELIXIR «91ft», dada 'a sua Atesto Que apliquei muitas •vi via pareceu-lhes ínexoravelmen- Petrópolis, 26 ("Estado") -- O V base, é ótimo auxiliar do tre- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo

'

te perdido. A amargura dos que diretor da Saúde ela Prefeitura • tamento da Sífilis pnncínaímen- sempre os melhores resultados •conheceram a, Europa, especial- declarou que, como foi dispensada I te nos casos em Que a via hn- no tratamento da Sífilis.
mente Viena, dos tempos anteriores a autópsia, não poud e ser estabe- cal é a única possível. ' •
ao dominio nazista, e nela viveram, lecida a "causa mortis" do casal I (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii •é hoje inconcebível. O sistema na- Zweig. Sabe-se que Stephan tomou I •zisla implantou sua barbaria no ve- o conteúdo de um tubo de Verona],
lho continente. Se Zweig tivesse poderoso sedativo que, sorvido em 0 .sido menos europeu, teria sobre- doses excessivas, produz a morte
vivido a êsse golpe, mas, C0l110 mui- após longo e profundo sono, A po- Em torno ao -*"obf-e"o4li.."- quetos, sentiu-se esmagado pela eles- Iicia encontrou na residência um ,� I,�
truiçâo de tudo quanto havia que- frasco vasio de Veronal.
rido".

',' riaQ���:�idào esi���ató(��c�s�1��ti�\{�� sobrevo�u Los Angeles
"REVIVIA A LENDA DO JUDEU lento, tanto que sua fisionomia a- Los Angeles, 27 (H. T. M.) ,ter havido tentativa de bom-

ERRANTE" presentava vestígio ele dolorosa a- -A� autoridades militares des- bardeio, observando-se, porém,
Buenos Aires, 26 (U. P.) - Re- gania. ta CIdade se recusaram a co- que usinas importantes, esta

mentar as Causas determinan- Ileiros de construções navais e
tes do alarma anti-aéreo dado outros estabelecimentos indus-
nesta zona, Acredita-se todavia triais, que são empregados no

C&$�'!'mi"'_M1'W�&:C. SW"OJiii!!H$1

que um balão inimigo teria serviço da defesa, se encon- CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA C
conseguido sobrevoar esta re- tram no caminho percorrido
gião. Essa suposição se baseia pelo "aparelho" inimigo.
no fato de que o "objeto" em Apesar de terem observado- 12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de agequestão demorou cerca de 30 res declarado que haviam avis- presentantes em todas as cidades. Escreva à Caix'l Postal, 37
minutos para percorrer uma tado aviões, declara-se de fon
área de 35 a 40 quilômetros, te semi-oficial que os aparelhos
quando um avião teria venci- em questão eram provavelmen
do essa distância em muito te os caças norte-americanos,
menos tempo. que alçaram vôo.
Apaelhos do exército norte- Como medida de precaução,

americano alçaram vôo ime- as autoridades do exército or

diatamente, ao ser observado denaram um alarma anti
o fato. Não se sabe, porém, se aéreo numa extensão de 500
entraram em contato com o quilômetros ao longtj')da costa
"aparelho" desconhecido. Não californiana, desde S. Luiz-o
se �ssinala a circunstância de Bispo até a fronteira mexicana.

SEl)AS
Preços de tentar!
trágico desaparecimento

Representantes Inspetores e Agentes
Importante Ciso Nacional, ttsce ltzada e autortzada

pelo Governo Federal, precisa de agentes. inspetores e

representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e

fQturo. Escrever à Caixa Postal, 37 í 7 - S. Paulo - «Cia
Naciunal».

A nossa recém�criada secção de sedas, dispondo de um dos mais belos
padrões, contribuirá de maneira .efícíerrte, para augmentar o sucesso

EXTRAORDINARIA !
As mais variados e delicadas criações de desenhos e as mais suaves cornb lrmçôes de
tons representam o caraterístico inconfundivel das nossas sedas !

Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !

na, �
ta a"

CURSO ANTONIETA DE BARROS
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

FERNANDO MACHADO. 32 FONE 1.516
Alfabetiza e prepara para os exames de
admissão aos GINÁSIOS e INST1TUTOS

MATRÍCULA: das 9 às 12; diariame.nte, sendo até o dia <16,
só para OS alunos que já frequentam o Curilo.

ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro', às 8 horas.
43 15 v. alto -13

" ora !Ornar a

contribue p eliminon-• I dado.
\e ove u espinhOS,oe • OS e .

maneI' \ irrita-do o pe e
c.�sUovi2ondo SASÃO RU'Sv_'

Usedo, líquidO.sólidO ou
,

'

(Por correspondência).
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HOT[l C[NTRAl QuAsi meio século de�exis
tência é o melhor reclame
da prefêrencia • IUVENiUDE
ILWIIDRf para limpar, for
tificar 6 r e j u v e n e s c er os

cabelos, Elimina a caspa,
taz cessar II> q u

é

d a dos
eab e t o s e voltar a cõr
p r iin r t t v a os cabelos

I bra.oco5, sem os tingir;
d' -lhes vigor f' mocidade.
Não contem sais de prata .•
usa-se como IOçio.

ORATI;

(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
t.c.lcrdos e agora dotados de água corrente, sala
para mostruários dos srs. viajnntes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

CENTRALHOTEiL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

Peça-nol Impresso. ,obre OI cal
dados dOI cabelos a o lIIalbor v.o
da J••••t•••••••••••••

Vidro � correie QSOOO ... '

�re, ou ..aor ct.cIarada

I._-------------------------------.��... 20 v.-9

UD. IUYUT1JDI IW.IDlllfDl.,
R.. d.Wal1a. tOl .> iii De ....fr..

Uma vigilância constante é mantida, noite e dia, sôbre cada 'jarda do extensolitoral da Grã-Bretanha, onde os 'postos de defesa estão sempre prontos paraentrar instantaneamente em ação. Canhões gigantescos formam verdadeiroanel de aço em torno das praias inglesas, ao mesmo tempo em que outras
peças móveis, de vàrios tipos, estão localizadas em diversos pontos da costa.E' exatamente uma dessas peças móveis a que vemos na gravura acima.(Fóto de "British News Service", para O ESTADO).------------------------

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

As "LISTAS NEGRAS··- ..,

Washington, 27 (U. p.) __ �i�� lúil êEmúét aovernamental.... J b
expressou-se que aJ'lÍ'citas nezras têm sido até agora de arandeeficiencia eJ2� Guba, no Méxi<�o e outras nações latino aI�erica
l:a�j�(�-�uais a maioria das empresas de origem totalitária se
.Ll:3U1 visto obrgadas a fechar as portas ou experimentado de
crescimo quaes total em suas operações,

Assinalou-se como exemplo que, em Cuba, de 65 firmas
ou indivíduos incluidos na lista negra, 18 tiveram que acabar
com seus negócios e 26 se encontram quase paralisados, tendo
o restante sido forçado a organizar operações já fóra da órbi
ta do Eixo. No México, pelo menos, metade dos comerciantes
incluidos na lista negra cessou de trabalhar.

Instituto Brasil-E.E. Unidos
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:

.

SINDIChLIZAÇAO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catar i
nense.

CLASSE "A"
Das 17,10 às 18 horas
Às 2a -- 4a e 6a feiras

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

berto
" Aurea Miranda da Cruz
" Ida Simorii
" Cléia Filomeno
Sta. Silvia Carneiro da Cunha
" Hulh Costa
" Wanda Icon0111US
" Euzauma r Jorgl'
" Angola Gr ams
" Lia Pinto da Luz
" Celmira Borba
" Dilma Born
" Otília Moritz
" Leonor de Barros
" Maria de L, Marlinelli
" l Icddy Hosa

Sra. Luzia Araujo dp Miranda
Sta. Diva Formiga,

5)
ü)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
1<i)
17)
18)
19)
20)
21)

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

Sla. Huíh Horn -Gouçalves" Valeria Grnms
" Carolina Brüggemann
" Catarina Comines
" Norma P. Brasil
" lvete Silveira
" Iná Capela
" Iná Penna
" Eva Schweidson
" Neide Almeida
" Maria de L. Boabaid
" Conceição i\L Orofino
" Odalca Bilk
" Ursula Barntour
" Vera Margot Jonas
" Delsa Falcão
" Djalrnira Faraco
" Nair Daminelli
" Altair Amorim
" Elsa Carvalho
" Morena Carvalho

ln

1)
2)
3)
LI)
5)
ü)
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
João P. de Oliveira
Hugo Mcyer
Edgar Panoch
Alberto Senna
Lauriano J, de Almeida,
Rui Cunha
Emílio Gazaniga J 01'.
Antônio Lima
Miguel Spyrides
Rui de Sousa Viana
Ivo Noronha
Adernar Goeldner
Aníbal Pereira
Lonri val Schrnidt
Arnoldo Cúnco
Tancredo Hostcrno
Jules Tinôco
Edilmison Correia
Arcenio C, Negreiros
Lauro da S, Santos
Antônio Lisboa

Sr.
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1)
2)
3)
4)
5)
ti)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

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

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

Flori:mópolis, 25 de março de 1942.

CASA
precisà'.':;e de uma casa, em

bôas condições e em lf:Jg�r sas�
segado, para um senhor sem
familia. Cartas para «Jcão»,
nesta redação.

PUDIM MEDEIROS, 8 so
bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

15)ti)7)8)9)10)
11)
12)
13)
14)
15)
lü)
17)
18)

o vento frio corta
como navalha

" 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

Jorno Altino Flores
Sr. Mário Lacornhe
" Osvaldo P. Machado" Solon Vieira
Tte, Osmar 'Homão da Silva
Jorn. Osvaldo Melo

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

Prol', J. Roberto Moreira
Sr, Erasto de Macedo
Jorri. J áu Guedes da Fonseca
Dr, Manoel P. da Silveira
Dr». Joscf'ina F. Schwcíson
Sr, Jacques Schweidson
Dr, Joaquim M. Neves
Dr. Wilson de Oliveira Frcit as
Dr. Nilton Linhares cJ'Avila
Sr. Ncryglisór V, Moura
Dr. Gui Iherme X. de Miranda
Jor.
Sr. Osny Regis
Sr. 1 Iartwig Beck
Sta. Olga Carvalho

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

Sr. Hercí lio P. da Luz Filho
" Arlindo Gondin
" João S. Areão
" Walmor H. d'Oliveira
" Orli Andrezzo
" Gercy R Alves
" Heinaldo H. Alves
" Celso Ramos Filbo
" Newton Ramos
" Laudelino Coelho
" Clcmancí Machado
" Altair Machado
" Nery Bitencourt
" Ayrton Capella" Wilmar Vaz
" Alfredo Schmidt
" Nilson Gondin
" Roberto Trompowsky" Nilson Vidal
" Antônio S, de Almeida
" José Ferreira

Moscou, 27 (Por Maurice
Loveel, correspondente espe
cial da Reuters na Frente
Oriental) - Os russos levaram
a efeito "novas e importantes
conquistas, na frente sul-oci
dental (Orel-Kharkov) . Logra
ram, outrossim, forcar cami
nho, através do éomplicado
sistema de defesa germânico,
na frente meridional.
Notícias procedentes de inú

meros setores revelam que a
pugna se tornou mais feroz,
estando nela euvolvidos mais
homens do que durante a mai
oria do tempo dá ofensiva rus
sa,

O exército l'U8S0 está. pene
trando as princi.pais linhas ale
mãs defensivas ele inverno, nu
ma batalha não sómente de
armas, mas também de resis
tência e vontade.

O frio é extremo, nos locais
descobertos, e a neve, sôbre os
vastos campos russos, alcança
a altura dós quadris, enquanto
que o vento corta como nava
lha, sendo que haverá, ainda,
muitos e muitos dias de frio
implacável e incessante,
Observou-se, em relação com

o que se constatava o mês pas
sado, ligeiro recrudescimento
da atividade aérea germânica,
segundo se depreende dos al
garismos denunciando suas
perdas, E as informações rus
sas sugerem que a média das
baixas aéreas' alemãs, na frente
oriental, mensalmente, seja de
800 aparelhos, enquanto que
muitas notícias confirmam os
indícios de que os germânicos
estão empregando na luta um
número cada vez mais elevado
de carros de assalto.
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CLASSE "G"
Das 18,,50 às 19,40 horas
Às 3a -- 5a e sábados
Manoel L, de Jesus
Edu Marques
Hui Marques
Helio Moura
Ataliba Neves
'Walmor Wendhausen
José L, Clasen
Altamiro Dias
Alexandre Evangelista
Dílio de Oliveira
Ildefonso Linhares
Iosmar L, Silva
Osca,l' Teske
Vitor Morit7-
Waldir Martil1elli
Gerson Gomes Lustow
Epaminondas .r, Santos Jor.
Francisco Vieira
Godofredo Marques
Nazareno Simas
Procópio Ouriques
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DESPERTE A BILIS
DO SEU flGADO

I
/

Sem Calomelanos-E Saltará da Cama
Disposto Para Tudo

Seu f!gado deve derramar, diariamente.
110 estomago, um litro de bílls. Se a bílis não
corre livremente, 0:5 alimedtoB não eãD
digeridos e a podrecem. Os gaze!! incham ()
estomago. Sobrevém a prisão de ventre.
Você lSen'(,e-se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Nada ha como as famosas PlIlulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de hUi!, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno: são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bilis carrel"
livremente. Peça as PilIulas CARTER8
para " Figado. Não aeceito imltaçôtl!,
l'.I'Oçg 3$000

.;:�

J. Roberto Moreira
Secretário Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ :ASSINATURAS
Na Capital:

Ano .......••..

Semestre ...•..

Trimestre ....•.

Mês .•..•.••••••

50$000
25$000
15$000
5$000

NO Interior:
Ano ........••.•
Semestre .

Trimestre .

55$000
30$000
20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

'I
A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

I nos artigos assinados
r@ �

_':.,.. _-----"

A lista dos prlslonelros-de-suerre
norte-amerlcanos

\Vashington, 27 (R) - o
Departamento da Marinha a

.crescentou mais 44 nomes à
lista de prováveis prisioneiros
de guerra norte-americanos,
feitos pelos japoneses, em seus

ataques aos postos avançados
dos Estados Unidos, nas ilhas
do Pacífico.
Êsses 44 nomes são de fuzi

leiros navais e marinheiros,
que se encontravam em Guam,
quando essa ilha foi captura
da pelos japoneses. Com essa

adição, o total de prisioneiros
anunciado pelo Departamento
da Marinha atinge 2.058.
EDITAL DE PRIMEIi{A PltAÇA
o Dou tor Alvaro ele Abreu nego,

Juiz Substituto, em exercicio uo
cargo ue J LUZ ue Liirerto da la.
:V�H'" (Li Comarca de Florranopolrs,
i ' t· do de Santa Catarina, na 101'-
W;' I�. Ie

í

etc.
1 II: sn.ier aos que o presente

eC[1 tal com o prazo de vinte dias
,I' 111, 0'.1 dele" conbecimento tive
reiu q (1(;. no dia 19 de março proci.
xuu» vindouro, às quatorze horas,
à L n le do edrf'icio do Palácio da
,IUSIT<l. -,'} Praça Pereira de Olíveí
r. , II porteiro dos auditórios deste
..Iurz», Irará a público pregão ue
ven ra e arremataçâo a quem mais
di'!' e maior lanço oferecer, sôbre
.'1 1 (SP' -tiva avaliação, o seguinte:
- n. 1 � yma parte da casa edi
fidlJ<l à rua Presidente Taunay,
ncs.a ca uital, construida de alvena-
4il r »herta de telhas, forrada, as
,.r ,lh,.lt!:l e envidraçada, com di

"

t:rsos compartimentos, edificada
em um terreno que méde 43m,60
de frente, por 87 metros ao sul que
extrema com herdeiros do Dr. Her
cílio Luz, confrontando pelo norte,
onde méde 46 metros, com terras
do Desembargador Mileto Tavares,
extremando aos fundos com pro
priedade de quem de direito, onde
méde 34m,5. Todo o imóvel foi a
valiado por 25: 0008000 e a parte
acima em um conto tresentos e do-
ze mil e quinhentos réis .

(1: 312$500). Este imóvel (parte)
foi penhorado a Ladisláu Roma
nowsky e sua mulher, na parte exe
cutiva cambial que lhe move d.
Ana Nicolich do Livramento. E,
para que chegue ao conhecimento
de todos, mandou expedir o pre
sente edital que será afixado no

togar do costume e publicado na
Iórrna da lei, ficando por êste meio
citada a Prefeitura Municipal ele.
Florianópolis. Dado e passado nes
ta cidade de Florianópolis, aos vm
te e um dias do mês de fevereiro
do ano de mil novecentos e qua-
renta e dois. Eu, Bygino Luiz Gon
"zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos
a final. (As.) Alvaro de Abreu Re
go, Juiz Substituto em exercício.
Está conforme.

Hygino Luiz Gotizaq«
Escrivão
-

Os Pálidos. Depauperldos,
Esgotados, Anêmicos, Mã.s
que criam Magrol, (riança.
raquíticlII, receberíío • toni-
ficação ge,,1 do organi.mo

com o

San UU e n o I
Llc. D,N,S.P. n' 199, da 1921

o ESTIDO'::'Sábado, 28 de Fevereiro de 1942
• m

En C

.

.,

Londres, 27 (R.) - Uma mensagem, recebida de Was
hington e publicada nos jornais desta capital, anuncia que o
sr. Francis Biddle, procurador geral dos Estados Undos, que
está empenhado na aprovação, sem maiores demoras, da Lei
de Segredos Oficiais, declarou que diversos detalhes concer

nentes a planos de aviões americanos têm sido fornecidos a

estranhos e sugeriu que as firmas encarregadas de' construir
para o govêrno fossem sujeitas a penalidades crimiuais, pela
divulgação de segredos de produção.

O Departamento da Justiça está interessado em apurar o

extravio de certas informações de produção' da firma "Wríght
Aeronautical Corporation".

Dados sôbre a construção de aviões foram fornecidos aos

jornais e houve, igualmente, alguns casos de trabalhadores
que cederam especificações de aviões e agentes inimigos.

Tarifas de produção foram retiradas das fábricas de aviões
"Vultee", e um jornal técnico publicou certos dados detalha
dos de produção que eram relacionados com urna rábríca nor
te-americana de aviões.

FOTO-IDEAL
de

João Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru·
pos, casamentos, servi-
ço industrial, revelação I
e 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.
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aluga-se uma, com
sala devisitas. idem

de jantar, 3 quartos, banhei-
0, cozinha. Terreno ajardí
ado. Construção recente (a
nda nao foi habitada). Tra
ar ao Largo Benjamim Ccns
ant, 9. tüvs- 5
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Com a comodações para
equena família, procura-se
ara alugar ou comprar.
fertas em cartas detalha
as, dirigidas para «Casa»,
esta Redação.

6v.-.6

A falta. de vivacidade, a tristeza ou so

bretudo a indolencia que toma o trabalhador
incapaz de produzir o que se espera delle -

e que elle, de resto, póde dar - não é aPre
guica - Vicio; é peor: é a Preguiça c Doença, a caracleris
tica da "Opikrcdo". da qual é um dos symptomas mais
expressivos, ",.�...� ",", _ .',"

. �

Para combater essa preguiça doentia. basta tomm
a "Nec - Necctormcr". que restitue ao enfermo a scude e

a disposição pma o trabalho. ._1.

A Neo - Nécotorlna é um vermifugo poderoso, aed, AiJ ...
_. '- Ir ...1� I: . C I:'dicícondo em ccrosulos L0S.�n." _C'",n.l.:i..nrl,.. ."'tI,... ....hl�, v ao orgalllsmo�g�uml· !omo·-licôr. .,

carbcrla Islândia, afim de ten-'" O ELIXIR
..

914 está aprovado pelo D. N. S. P. •
orgar invasão do norte da No-. como auxílíar no tratamento da Sífilis e Reu- •

II,'
:l. e da Finlândia, com o. matísmo da mesma origem. _ •.N jyo de proteger as comu- • VALIOSAS OPINIOES •Siõ:içoes aliadas com Mur-. O ELIXI� «914»=:d.ada a sua Atesto que apliquei muitas f.Ií\\

_asque. •
base. é ótIm�. �uxll.lar. do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo ..

O eria êsse fato - segundo o
tamento da Slflhs prlDcIP�lmen- sempre os melhores resultados •

S ':lpertino-que determinou a. ��r�s ;aJ�rc:�o:S�:e'. vIa bo- no tratamento da Sífilis. •
_sente concentração de na- • (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletü •LOljs pesados da marinha ger- I. •

���l:�nica no mar do Norte. ••••••••••••••••••••••••

!:�1a O exército germânico�!;��S FEITAS PELO MARECHAL ANTONESCU E PELOS OUTROS CHEFES
���NTES PARA o SR. HITLER, OS MEIOS AUTORIZADOS DESTA CAPI.
cle.- PROPALADA OFENSIVA DA PRIMAVÉRA, UM TOTAL DE I MILHAO
d�;OS RUMENOS, HúNGAROS E ESLOVACOS.

Sanuuenoll .C O N TÊM Farmácia (cEsperanra»OITO ELEMENTOS TONICOS: do
�

�g�E�lg'RótrlL.�íÓ Farmacêutico NILO LAUS
ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Companhia « Aliança �a Haia»

, .,

'cU e .�

,.e�U.1: l J C_.___ _·�h_

No Estreito
ende-se um Caté, cornple
emente aparelhado, por pre
o de ocasião. No ponto de
arada dos ônibus. Motivo da
enda: viagem. Tratar com o

roprietário Valdir L08so, no
mesmo Café. 20vs-S

PIANO de ocasião
or motivo de mudança ven
e-se um Piano em bom es

ado, por. (rs.) 600$000.
Ver e tratar à rua Alvaro de
Carvalho, nO 6.
14

ALUGAM-SE
quartos com janelas de

rente e entrada Independeu
e. Prefere-se casal sem filhos.
Ver e tratar à rua João

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

Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS I�Atende das 9 às 12 horas

Cia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.

Acionistas, no escritorio desta
ompanhia, os documentos de
que trata o art. 99 do deere
o-lei n. 2.627, de 26 de Se·
embro de 1940.

A Diretoria

VENDE·'SE
um automóvel (limousine)
em perfeitas condições. In
ormações nq gerência do
ESTADO, 30vs-8

Negócio à venda
Vende-se a casa de negó

cio no largo General Osôz-ío
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
dio. Tratar no local.

30v- 8

Fundade em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Moritímoa

----�

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de • 54.700:000$OtlO
Responsabilidades assumidas, .. ,�_929.719:000$000
Receita .. 2S,35S'717$970
Ativo em 31 de dezembro » b5.964:965$032
Sinístfos pagos • 7,323:826�800
Bens de raiz, (prédios e terrenos).. 22354:000$000

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá,

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

CAMPOS LOBO &
RUA FELIPE N 39SCHMIDT I

Caixa postal 19-- TeleJ)honrI083-l!.nd. ta. cALL/ANCA, i
__S_U_b_-_A_g_9_n...t_e_e_m__L_a_Q_U_1_lO_'_T_u_b_a_r_ã_o_,•.I_ta_i_a_í_,.... 11:1..

,.
Blumenau e Laqes.·

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 - GIadiator 5 val v. 530$ - 6 valv.
551$, 7 valv. ssss, para pilhas 500$
para acumulador 700$,

catálogo grátis, 400 réis em selos paraRádios especiais.
a remessa.

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

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

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


