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LONDRES,4 (R) - OS DISCURSOS PRONUNCIADOS NO FIM PERFEITAMENTE QUE OS ATAQUES DA REAL FORÇA AÉREA\
1944 OU 1943. É EM 1942 QUE A ALEMANHA DEVE SER AGAR-

DA ÚLTIMA SEMANA PELOS MEMBROS DO GOVíRNO BRITÂ- _ _ 'RADA PELO PESCOÇO".
NICO REVELAM, POR UMA PARTE, A NECESSIDADE DE IN- BRITANiCA A COLoNIA, DORTMUND, BREMEN E KIEL - QUE, "SIR" ARCHIBALD SINCLAIR ACRESCENTOU QUE 'A
TENSIFICAR OS ATAQUES AÉREOS À ALEMANHA, E DE OUTRA, SEGUNDO INFORMAÇÕES DA FRONTEIRA ALEMÃ, FORAM PAR· "R. A. F." DEVE INTENSIFICAR SUA POTÊNCIA DE ATAQUE
A DE REDOBRAR O ESFORÇO DE GUERRA EM GERAL. TICULARMENTE VIOLENTOS - APENAS SÃO O PRELúDIO DA PARA ELA MESMA GANHAR A GUERRA.

"VIOLENTOS BOMBARDEIOS AÉREOS SÃO OS PRELIMI- INTENSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES AÉREAS. "NÃO DEVEMOS ESPERAR QUE A RÚSSIA GANHE A GUER-
NARES INDISPENSÁVEIS À INVASÃO DA EUROPA". - I RA PARA NÓS. DEVEMOS CONTAR COM OS NOSSOS PRóPRIOS

ESTAS PALAVRAS, PRONUNCIADAS POR "SIR" ARCHI- O MINISTRO DA AERONAUTICA PRECISOU MAI�, Q_!1E E RECURSOS" _ DISSE O MINISTRO DA AÉRONÁUTICA DA GRÃ-
BALD SINCLAIR, MINISTRO DA AERONÁUTICA, DEMONSTRAM AGORA QUE A ALEMANHA DEVE SER ANIQUILADA. NAO EM BRETANHA.

Bravura dos soldados
australianos

o MAIS ANTIGO OIÀRIO
Diretor-gerente: ALTINO FLORES

DE SANTA CATARINA

Melbourne, 4 (R.) - O sr,
Curtin, chefe do govêrno da
Austrália, depois de 10ng.J, con
ferência entre o major Oordm
Bennett, o gabinete de guerra
e o estado-maior australlano,
anunciou que o referido mill
tal' lhe fizera completo relató
rio sôbre a campanha da Ma-
"laia, inclusive a batalhe, de!
Singapura. ��======�========�==��==============�__�==================================�========����

"Desejo informar a nação _-

ANO XXVII I l=!orianópolis - Quarta ..feira, 4 de Março de 1942 Idisse o sr. Curtin - que esta-
mos orgulhosos da eficiência, a
bravura e a devoção ao cumpri-

ra:n��s��s �����s �e;:����se�:� " ide' l-a do «encapuçado» '. ... Hitler preparaluta. Expressamos nossa COIl- li I
f

·

d
'

1fiança no major-general Gor- orIIll ave
don Bennett, cuja chefia e con- Londres, 4 (R.) - O conhecido líder fascist� francês, sr. Deloncle,

I
- _

duta estiveram dentro da mais que já organizara a sociedade secreta dos "encapuçados" e que desde ANGORA, 4 (R.) - OS ALEMAES VEM DESENVOLVENDO
completa conformidade com os

o armistício se dedica ao recrutamento ,de. voluntário� franc�s�� par.a NESTES ÚLTIMOS DIAS GRANDES ATIVIDADES MILITARES NOSlutarem ao lado da Alemanha contra a RUSSIa, teve mais uma idéia or i- _

seus deveres para com os seus ginal: quer acabar com a guerra, construindo uma ponte entre a Grã- BALCAS. OS CíRCULOS LOCAIS, COMENTANDO ESSAS ATIVIDA-
homens e para com o país. Bretanha e o continente.· DES OPINAM QUE HiTLER PREPARA UM GOLPE FORMIDÁVEL
Êle permaneceu junto dos seus Em seu jornal "Revolution Nationale", o sr. Deloncle escreve: "Se S

- D'ANDO A CONHECER SEUS OBJETIVOS NO -LTIMO MOMENa Inglaterra cessasse de ser ilha e fosse incorporada ao continente, O . U -

soldados até o fim, quando ha- sua política tradicional seria desbaratada, o aspecto das guerras fu- TO ANTES DE ENTRAR EM AÇÃOviam sido completadas as for- turas seria afastado e o ideal de nova Europa, forte, unida e indivisí- ' •

malidades da rendição e apro- vel, seria realizável. Depois da guerra deveria ser construida uma Abalos sísmicos nos E J
-

veitou então a oportunidade ponte de, no mínimo, um quilômetro de largura entre Calais e Dover. - I m paz com o apaoEsta ponte seria fortificada e teria ferrovias e estradas". Estados Unidos
que lhe surgiu para escapar" A emissora de Paris, fiscalizada pelos alemães, comentando essa

-

- concluiu o sr. Curtin. sugestão e pensando seguramente na Itália, disse: "A questão funda- Chicago, 4 (H, T. M.)-Duas Moscou, 4 (U. P.) - A agên
mental proposta pelo s r, Deloncle é: deve-se reduzir a Inglaterra à si- curtas vibrações terrestres as- cía "Tass" desautoriza as in
tuação de península da Europa". sustaram os habitantes de Se- formações veiculadas no exte-

ven Counties, na parte norte rior, segundo as quais o go
ocidental de Illinois, onde se vêrno soviético teria confisca
verificaram poucos danos, se- do as propriedades japonesas
gundo foi anuncíado.. Ligeiro e proibido aos adidos militares
tremor de terra se registou em dessa nacionalidade as visitas
Henry Country, a 160 quilôme- à linha de frente.
tros a oéste de Chicago, perto
da divisa do Estado de Yowa.

Os sismógrafos da Universi
dade de Loyola, nesta cidade,
oscilaram durante vários se-I
gundos, por ocasião dos tre
mores de terra.

Os habitantes de Seven
Counties declaram que estre
meceram as construções, bate
ram fortemente as janelas das

30vs- 9 casas e os quadros das paredes
.------------- foram ao chão, ao verificar-se

Voluntários poloneses para as o 'g>Sa��cnicos da Universidade

forcas sovíétlcas de Loyola declararam que êsse
;, I abalo foi o maior verificado.

no Estado de Illinois, desde
1912.

N. 8480

o prazer da petizada,.
E orgulho dos conteítejros,
São os doces trabalhados. ICo'o bom Fermento Mf'deiros.

Reorganizada a
indústria bélica alemã
Zurique,4 (R.) - A impren

sa alemã iniciou uma campa
nha para persuadir os operá
rios germânicos de que a der
rota somente poderá ser evita
da "caso seja efetuado extraor
dinário esforço nas próximas
semanas e meses para aumen

tar a produção das indústrias
armamentistas" ,

De acordo com as meSP13 s

infor:nacões a indústria beli
ca alemã foi' inteiramente reor

ganizada nas últimas semanas

CONVITE
O Interventor Federal no

Estado e a Comissão abaixo
têm a satisfação de eonvídar a

todos quantos se ínteressam
pela criação da filial da CRUZ
VER1UELHA. BRASILEIRA. em
Santa Catarina para a sessão
de instalação (la mesma filial
que se realizará às 20 horas
(]o dia 4 de março próximo nos

salões (10 Clube Doze de Agôsto,
NERÊU RAMOS
ANTôNIO 'MONIZ DE ARAGÃO
.TOCEI�IN FRAGA
OSVAI.DO R. CABRAI�

Casamento da ex-esposa do
sr. James Roosevelt

Nova Iorque, 4 (R.) - A sra.

Bethey Cushing Roosevelt, ex

esposa do sr. James R'oo?evelt,
filho mais velho do presidente
dos Estados Unidos, casou-se
com o sr. John Bay Witney,
um dos homens mais ricos dos
Estados Unidos.
A sra. Cushing Roosevelt, que

obtivera o divórcio há um ano,
é filha do dr. Harven william
Cushíng, especialista em mo,

léstias mentais, de renome uni
versal, falecido em 1939.
O sr, John Bay Witney é co

nhecido esportista e proprietá
rio de cavalos de corrida.

i
I

�

tnogtu us

golpe

TOSSE.� BRONCHIT'eS?, .. ..

A indep,endência
da India

Poderoso remédio para tratamento da
DIABETES.

À venda em todas as farmàcias.

Agente-represefitante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianópolis
, ELIMINA , FO�TAlECE'. '.

Lucnou (Índia), 4 (R.)
O Conselho Hindú aprovou
uma resolução solicitando ao

govêrno britânico que conceda
completa independência à Ín
dia, dando-lhe uma participa
ção de igualdade na comuni
dade britânica. A referida re

solução diz: "Os trágicos r�

véses no Extremo Oriente P')
deriam ser impedidos pela Ín
dia, se a Inglaterra nos con

cedesse independência políti
ca, pois assim a Índia sentiria
que, lutando ao lado da Ingla
terra, estaria lutando pela
própria independência".
Está. triste, me. amar '1
Tell. brollqllite? E.tá coa tos•.,'
:a lei de N0••0 8ellllorl
B6 te sal.... o CONTBAT088••

Curioso achado
Dublin, 4 (R.) - Foi desco

berta em Dublin, em um cam

po de turfa, uma lâmina de
barbear que data de 2.500
anos e que consiste em uma

peça de bronze do tamanho
aproximado de uma folha de
freixo, a qual foi levada para
o Musêu Nacional de Dublin .

A lâmina podia ainda bar
bear, e a pessôa que tentou fa
zê-lo disse que, quando nOV;1"

devia ser tão boa quanto a me
lhor Iâmina produzida pela
complicada indústria moderna.

Os súditos do «eixo» residentes
na costa ocidental

S. Francisco (Califórnia), 4
(H.· T. M.) - O tenente-gene
ral Dewwitt, comandante do 4')
Exército, encarregado da defe
sa na região ocidental, decla
rou que a necessidade mílítar
e não o clamor público, decidi
rá sôbre o que deverá ser terto
com relação à retirada da re

gião ocidental do país, de , ..•

200.000 nacionais do "eixo".
Declarou ainda que os pre

parativos a serem completados
incluirão medidas que têm por
objetivo salvaguardar tanto
quanto possível a propriedade
e os direitos de propriedade e
evitar o efeito depressivo das
rendas forçadas e torna!' de
modo geral, mínimos os resul
tados dêsses deslocamentos e
conômicos,

da

Sub-.gente. no. princip.1I
muncípio. do Elt.do.

17P.

ótava, 4 (R.) - O ministro do Exterior do govêrno polo
nês, com séde em Londres, anunciou que grandes contingen
tes de soldados poloneses se unirão aos russos na próxima ofen
siva da primavera.

O conde Raczynski frizou que os soldados poloneses foram
feitos prisioneiros pelos russos, os quais, entretanto, não os

impediram de se alistar voluntariamente na luta contra o na

zismo.
Acrescentou o ministro polonês que os civís de seu país

são tratados ímpiedosamente pelos nazistas, que já executa
ram mais de 80 mil poloneses, inclusive 20 mil mulheres, des
de que a Polônia foi reduzida à condição de colônia do "Reich".
CASA MISCELANEA, distri-

J
Camisas, Gravatas, Pijames,

nuidora dos Rádios R.C.A, Vi- Meias das melhores, pelos me'

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

As destruições em Java
Batávia, 4 (R.) - Os campos petrolíferos e as refinarias

de Tjapos foram destruidos pelos holandeses, logo em segui
da ao início da invasão da ilha de Java, pelos japoneses. Ês
tes, desembarcando, procuram logo, com os ciclistas e carros

blindados leves, seguir a tática de infiltração.
Em numerosos pontos foram infligidas pesadas perdas

aos japoneses. ,.

As destruições necessárias nos pontos vitais, que são amea

çados pelo avanço japonês, são executadas inflexivelmente.
, A despeito das severas perdas infligidas pelos aliados,

nas proximidades de Indramjos, grande parte da planície j f!
Rangang já se encontra nas mãos dos japoneses. Um dos
pontos ocupados nessa área é Soebang, cidade situada a 60
quilômetros de Bandoeng.

Falecimento· do gral •
Vanderbilt

Miami, 4 (U. P.) - Com a
idade de 69 anos, faleceu o ge
neral Cornelíus Vanderbilt,
herói da guerra mundial pas
sada.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.ix. pOlt.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Atos de terrorismo contra as

forças de ocupação
Vichí, 4 (U. P." - Conti

nuam a verificar-se atos de ter
rorismo contra as forças ale
mãs de ocupação. Mais alguns
soldados do "Reich " foram
vítimas de atentados, temend .)

se, porisso, que as autoridades
de ocupação determinem no
vas medidas de represália.

Comprai na CP. SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

A explosão poude
ser evitada

Vichí, 4 (H. T. M.) - Pro
duziu-se em Paris novo aten
tado contra membros do Exér
cito Alemão: Ás 9 e 35, 4 in
divíduos atacaram o posto ale
mão instalado na rua Tanger,
41, tendo sido morta uma sen
tinela, a tiros de revólver.
Foi colocado um engenho

explosivo de gande potência,
cuja explosão, no entanto;
l·o!,-.de ser evitada.

.

. ..__

CURSO DE HUMINIDADES
(Madureza).

-- Trajano, 36 --

MATRiCULA: aberta de 2 a 16 de Março. Os interessados deve
rão dirigir-se à rua Ferroando Machado, 5, das 17 às 19 horas.

MENSALIDADES: 3a Série - 40$000
4" Série - 40$000
5" Série - 50$000

PAGAMENTO: O pagamento da taxa de matrícula (20$000) e o'

da mensalidade de março deverão efetuar- se no momento

inscrição.
AULAS: O início das aulas se verificará a 16 de Março.

As evasivas dos . italianosAngora, 4 (R.) - Informações fidedignas aquí recebidas
adiantam que os italianos se servem da desculpa de, "manter
20% dos seus efetivos na Eslovânia, Croácia, Dalmácia e no

Montenegro", escusando-se a fornecer as novas divisões que
Hitler exige para sua anunciada ofensiva de Primavera.

Essas mesmas informações adiantam que o total das for
ças italianas no Montenegro sobem a 5 divisões completas isto
é, na proporção de quase um soldado para cada monten'egrino adulto.

Nossos aviadores civisRio, 4 ("Estado") - Prossegue no Ministério da Aeronáutica a

apresentação dos avia�ores civís l)ar� efeito de organização do fichá
rIO da nossa reserva aerea. Atendem eles ao convite do diretor do Pes
soal,. em cumpr irncnto de determ imação do ministro Salgado Filho, e o

movll�ento, �u� vai crescendo, bem demonstra o espírito de cooperação
do� pilotos CI�IS,_ cham�dos para estarem prontos a prestar serviços ao
pais, quando esses servrços se tornarem necessarios. Hoje além de ou
tros, apresentaram-se o comandante Rúi da Costa Gama um dos dire
tores da Cia. N�cional. d.e Navegação Aére�, o industrial 'Inácio Nogueí
r�. e, o engenheiro AlOISIO Fontenele, presidente do Instituto dos Aero
vrarros,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o «homem
miraculoso» : ..

Rio, (V. A.) - o procurador
Clóvis Kruel de Morais apre
sentou denúncia contra Geral
do Pedro de Sousa, dando o co
mo incurso nas penas do art.
3°, inciso 111, do decreto-lei '1-
869.

O inquérito foi procedido em
Minas e o acusado, dizendo-se
comerciante e vendedor arnbn
lante, oferecia, à venela, pela
quantia ele 5�000, orações que
classificava de milagrosas, com
cartão de bonificação ela "Ca
sa ele Orações", que distribui a
prêmios no valor de 30S000 até
250S000. F3 zenclo tal comércio,
esteve em várias cidades elo in
terior, até que, achando-se em

Dívinópolís, alí foi detielo pelo
delegado regional, que apurou
os fatos convenientemente. O
material ele seu comércio foi
apreendido pela polícia. No de ..

correr do inquérito, declarou
que desconhecia qualquer "Ca
sa de Orações", com sede em
Pôrto Alegre, e que os cartões
os obtivéra de terceiros, pa
gando 50$000. O processo to- I
mou o n. 1.894 e foi dístríbuldo
ao juiz que o julgará em pri
meira instância.

FOTO-IDEAL
de

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

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

pliações a crayon e

óleo. Perfeiçpo e rapi
dez, só no FOTO IDEAL.
Atende diariamente a

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.
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«O mais arriscado de todos os serviços»

Oficiais e marinheiros do submarino inglês "Sea Wolf'
(Lobo do Mar) chegando a bordo dessa unidade depois de
um período de descanso em terra, durante o qual o subma
rino foi revistado, re-aprovisionado e preparado para nova

aventura em alto mar. Ainda recentemente, o primeiro
ministro, Winston Churchill, prestou entusiástico tributo ao

trabalho dos submarinos ingleses, que já conseguiram afun
dar ou danificar dezenas de navios-de-guerra do Eixo e des
truir dezenas e dezenas dos seus navios de abastecimentos.
" Esse é o mais arriscado de todos os serviços. Talvez seja
êsse o motivo pelo qual a entrada para êsse serviço é tão
procurada por oficiais e marujos" - afirmou o primeiro
ministro. O" Sea Wolf", do qual se vê boa parte na gra
vura acima, tem o deslocamento de 670 toneladas e leva
a tripulação de 40 homens. Durante a invasão da Noruega,
o "Sea Wolf" conseguiu afundar 8.000 toneladas de nave

gação alemã de abastecimentos. (Foto British News Service).

14- Batalhão de Cacadores"

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 reo.líac r-se-ci no dia 6 (seis) de Março,
às 14 horas, no quartel desta Corporação.

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

Fortunato Ferraz Gominho
2° Ten. Secretário.

AVISO
o baile de Sábado de Ale
luia, que o Lire Tênis Clube,
patrocinado pelo ({ ESTADO»,
daria em benefício da truz
Vermelha Brasileira, fica
transferido para o próximo �mês de Abril, quando da

irealização do Congresso
Rotary, nesta capital.

JUNTA O.\1l-<.RCIAL. - Ar q ui
varnvnro de contratos - Re
gístr» de firmas Autenticação
de livro!'- e rttdõ es-> Blll'cas
etc. Procu-e li OrgHoizaçl1o
Com o r e.ia l Cs t s rinf'n�f'.

PIANO de ocasião
PM motivo de mudança v ... n

de-se um Piano em bom es

tado, por (f S.) 600$000.
Ver e tratar à rua Aivaro de
Carvalho, nO 6.
114 Svs-5
------

S a ng uBnol
CONTEM

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

ETC.
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauperldos,
Esqotados, Anêmicos, Mãe.
que criam Ma,grol, Criança.
r.quílica., reciberão I toni-
ficação gerei do ofgani,mo

com o

58 nuue n 01
Llc. D.N S.P. rr 199, da 1921

Indicador médic
�r, Antônio Moniz

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULT6RIo:
Rua Trajano" 33.

Diariamente das 15 às

I R1i�I����iA:
AV. Hereilio Luz, 189.'

Telefone n. 751.

MiM

OH. RICARDO
GOTTSMANtI

Ex-chefe de cl'
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burknardt
e R. Krenter)

Especialista em

LÜ'urgia Geral»

I Alta cirurgia, gyne

I
cología (doenças de
senhoras) e partos.
Cirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíca,
Coneulrorto ií rue Trele
DO, 18 (das 10 68 12, e
dae ló ás 16,bO) Te e

phone - 1.285

I
Besíde ,da á rua Rs
tevea J uníor, 20. �-

TeIephone .... 1.1jl

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prátloa nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pedlatrta,
doenças do sistema nervos!', apare-

lho geníto-urlnarfo do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Otínlca com o
dr. Manocl de Abreu Cam oan-rto
São Paulo). Especializado êrn Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
aidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
aparêího moderno SIEMENS para
díaguôstlcos das doencas internal'!
Ooração, pulmões; vesícula biliar

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clínica

IDiagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

eíétrícos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI dltúrbios das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
raíos Infra-vermelho e 'eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
exames de sangue para diagnóstico
da smus diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de . gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano e
qualquer pesqulza para elueídação

de diagnóstico.
Rua Fernando Machado, II

Telefone 1.195
flORJANOPOLIS

"

, A «RAF» em operações na Rússia ��

I Dr. ARAUJO ...OLHOS, OUVIDOS.
NARIZ, GARGANTA

Uma formação da RAF, pertencento ao Coman-
do de Caças, está operando na Rússia, sob o comando
do Brigadeiro do Ar, G. R. Isherwood. Êsse oficial bri
tânico 'realiza constantes conferências com os seus cole
gas soviéticos, na zona onde operam as aviações aliadas,
numa elevação conhecida entre os pilotos sob o nome de
«Colina de Observação», de onde o comandante das es

quadrilhas da RAF em atividades na frente oriental
transmite as necessárias instruções aos seus comanda
dos, por meio de telefone de campanha, o que bem de�
monstra o caráter extremamento variável da luta que
alí se trava. Agindo de comum acordo, os oficiais da
aviação russa e o comandante da formação da RAF
estudam em conjunto os mapas da região e tomam as

suas decisões sobre os vôos e ataques que as duas for
ças aéreas levam a efeito contra o inimigo comum. A
gravura nos mostra exatamente o comandante da for-

I
mação russa, quo opera em conjunção com as esquadri
lhas da RAF na frente oriental, cercado de vários ofi
ciais aviadores soviéticos e do comandante Isherwood,
estudando detidamente um mapa das operações na "Co:lina de Observação'" (Fóto de British News Service).
SINDICALIZAÇÃO - Mede

los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari
nense.

PUDIM MEDEIROS, 8 80 ..

bremesa Inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Con.ultas ..
Pela manhã, das 10 às 12

;li A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

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

Geral
CONSULTORtO:

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Dr. MADEIRA NEVES - médico especieliste em

DOENÇAS DOS OLHOS

1\ Grã-Bretanha não acredita nisso • • •

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíca no Rio de Janeiro

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

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Estocolmo, 2 (U. P.) - Referindo-se as últimas incursões
da aviação britânica contra a Alemanha, os peritos militares
do "Reich" fizeram as seguintes declarações ao corresponden
te do diário "Tidningen", em Berlim:

"Nenhuma incursão inglesa contra qualquer cidade ale
mã, mesmo contra Berlim, nos levará a ação análoga contra os
centros britânicos. A Alemanha abandonou, há tempos, a in
tenção de "coventrizar" a Grã-Bretanha. (O termo "coventri
zar" surgiu logo depois da completa destruição de Coveirtry
pelas unidades da "Luftwaffe").

Acrescentaram que se tornou evidente que os bombardeios
de cidades não produzem resultados decisivos. Não é aconse
lhável expôr aviões valiósos e pilotos experimentados em ope
rações cujos resultados são duvidosos, principalmente quando
a aviação póde ser melhor utilizada em outros fins, como, por
exemplo, contra a navegação".

Londres, 2 (U. P.) - Os círculos autorizados não tomam
em consideração a suposta declaração de que o alto comando
alemão resolveu abandonar o bombardeio aéreo das cidades in
glesas.

Acrescentam que a Grã-Bretanha continuará procedendo
como se essa declaração fôsse destinada a criar uma falsa sen

sação de segurança, para que as autoridades abandonem a vi
gilância e as medidas de precaução.

IFarmácia «Esperança»do
Farmacêutico NILO LAUSJosephi:ia Schweidson

MEDICA
Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às n horas
Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

Perfumarias.---Artigos de borr�chd.
Garante-se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço

Dr. ARMINIO TAVARES
_ (Assistente do prof. ôanson)

ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar I
I
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. t461.-Residência 145ó

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de CaridadeEx-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário do:>Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cous: Vítor Meireles, 28.-Das 16 às t 8 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIAN6pOLIS.

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do
Mercado! frente à Casa Hcepcke),

FONE 1.642

18 mil melros quadradosPaterson, (Nova Jersey, Estados Unidos), 3 (U. P.) - A
fábrica de motores de aviacão do Brasil será instalada na Bai
xada Fluminense e terá superfície útil de 180.000 metros qua
drados, compreendendo as oficinas de fundição, usinas de for
necimento de energia e calor, postos de revestimento metáli-

I
co, edifícios de administração e hospital. Ás oficinas das máqui
nas serão anexados quatro compartimentos à prova de ruído,
A fábrica construirá casas para operários, segundo desenhos
aplicados nos Estados Unidos.

.

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudos. Mensalidade míntrna. r'recíso de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escr. va à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.
��iU""'W$����
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Devemos repelir o insulto
Rio (Comentário da Inter-A- em relação ao nosso povo. Na

mericana). - A guerra que os calada da noite, um navio bra
quinta-colunistas afirmavam síleíro, no livre direito do seu
estar longe das nossas frontei- trânsito comercial entre águas
IaS já bateu às portas do Bra- amigas, foi torpedeado bárbara
sil. Um navio, aesfraldando a e covardemente, sem qualquer
bandeira nacional, foi covarde- aviso, embora, bem vis IVeis no
mente apunhalado na calada seu costado, se ostentassem as
da noite por um submarino do côres do pavilhão nacional.
Eixo. A náo existência de mui- Os quinta-colunistas que -

tas vítimas pessoais não dimi- pelo proceso por demais conhe
nue a gravidade do insulto, cido de enganar, sussurrando
nem a�enua a circunstância da palavras de amizade, - tenta
brutalidade do ataque, feiti, vam convencer a opinião pú
segundo se supõe, como uma blica do nosso país que a guer
represália contra o ato do nos- ra nunca viria ao nosso conti
so govêrno, rompendo relações nente, tiveram, no torpedea
dípiomátícas com as potências mento do "BUARQUE", o se
do mal. gundo desmentido às suas afir-
Já ninguem póde ter dúví- mações capciosas. O primeiro

das sôbre a qualidade do íní- desmentido foi a sangrenta
migo que temos de enfrentar. madrugada, de 7 de dezembro
Para êle não existe lei. Para êle do ano passado, sôbre Pearl
nada valem as conquistas dos Harbour.

.

povos livres. Para êle nada re- A hora é de gravidade para
presentam as instituições que a defesa nacional e o governo
regem as relações das naçóes do presidente Getúlio Vargas
civílízadas. O direito da força, exige de todos os brasileiros
da violência e da brutalidade uma atitude vigilante e enér
consubstancia moral política g!ca contra os elementos de
dos apóstolos da "Nova Or- destruição, que tramam, na
dem" do mundo. Ou um país é sombra, a ruína da nossa inte
forte e age pela força contra as grídade.
suas investidas criminosas, ou Já passou o tempo das con
é fraco e têm de se curvar às temporizacôes e das transígên
imposições da ganância de Hi- cias. Ao lado do Chefe do Go
tler. vérno dE"(')".'.10S cerrar fileiras,

O Brasil, cuja política exter- para repelir, pela força, o in
na sempre !oi modelo para to- s.ilto das potências do Eixo,
das as naçoes do mundo, teve, 1 uma der.umstração clara e e

agora, a prova cruel da "Amí- .oquente da nossa dignidade
zade" que as potências do Eixo de povo L; vre, amante da Iíber
sempre afirmaram alimentar (�ade e iYi'migo da vi.olência·

JINHA TONTURAS1I

Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Sebastíão Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma 1 ua, de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansa va, ao subir u

ma escada.
Começou a tomar as gotas

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

iodopeptona, impede e com
bate a artertosclerose, pro
longa a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE a tomar BU·
COlODINA e víver

í

muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

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

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

No Estreito
Vende-se um Café, com ple
Lamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdir Losso, no
mesmo Café. 20vs- 8

Negócio à venda I
Vende-se a casa de negó

cio no largo General Osório-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré.
dio. Trat-ar no locul.

30v-l1

RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS
FERRAMENTAS - FERRAGENS
CUTELARIA - APARELHOS

Fírma de primeira ordem aceita representação de pequenas e grandes
indústrias. Cartas para Caixa Postal. 1%3 -- Rio de Janeiro.

I

.

amanhãIloj(\� e sempre a
será a preferida, 'porque BOM, BONITO e

Variado e modernissimo sortimento de
SEDAS Faiasx mer carízadas mt. 2$000

Seda(i'oLaq'ué xadrez e listado mt. 5$900 Fió, metro 3$5uo e 3$800
� Laqué, liso, mt. 4$400 Rendão (novidade), mt. 6$300
• Façonné 3$800 Odala lisa, de 2$, 2$5 e 3$000
» Grauité, bom artigo t$óoo Opala estampada, largo 80 mt. 3$000
» Granité, especial 8$000 Cambraia Iínisslma, largo 80 mt. 4$500
• Crepe Romano 7$000 Zephir listado, de J $5, 2$ .e 2$500
}} Givré superior 10$500 Tricolíne, de 5$, 3$5, 4$5 e 6$000
}} Frisotine da melhor qualidade 10$500 Tricoline listada para Pyjamas. mt. �j$500
» Erisotíue diagonal (novidade) 12$000 Tricoline lisa, mt. 4$000
}; Ajour de 6$000 e '('$000 Chitão superior 1$800
» Língerle estampada, de 7$500 8$500 Cretone estampado 2$500
• com bolas 9$000 Reps para cortina, largo 80 3$900
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, mt. 1$600
» Tafetá xadrez 7$000

I
Pecido r.endado para cortina, largo 1,40 6$000

» Tafetá Escoceza, de 7$5(;)0 e 9$000 Eano para Cópa, bem encorpado, mt. 2$300
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$500 TSCOCla, mt, 1$800
» Tafetá liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brins a com eçar de 1 $800
» Tafetá Moiré 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500
» Listada para Camisas 8$500 Brim. branco e azul marinho, para co-
» Listada para Vestidos 9$500 legiaes, mt. 2$500
)). Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt. 3$000
p Estampada moderna 11 $000 Pelucia Iustão em diversas cores, mt. 3$000
l> estampada (novidade) 12$000 Pelucia lisa, me 2$000
}} Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000
)) Lumtere Lavrada, Iarg. SO mt. 10$000
» Lumiere Liso, largo 80 mt. h$ooo
l> Lumíere Liso. largo 90 (artigo já
bem conhecido) mt. 12$000

» Veludo Chilou Reclame mt. 50$000
» Organza lisa, finíssima. mt. 9$500
) Organzu estampada, de 10$000 e 12$000
» Jersey, larg. 1.40 12$000

E mais uma imensidade de outras Se
das, que estamos vendendo a pre
ços baratlssímos.

TECIDOS'
Luisine, metro
Linon, metro
Linho estampado para praia
Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e

'I'obralco estampado, de 3$ e

Cambraia em desenhos modernos, de
4$800, 5$500 e (;$000

Fustão estampado (novidade) 4$800
Fustão liso, de 3$500 e 4$800
Setim estampado, metro 4$000
Organdy em todas as cores, mt 4$000
Crepom para Kimonos, de 3$ e 3$500
Merinó preto largo 80 3${l00

MESA e QUARTO

1$500
1$500
2$500
4$000
D$500

Graníté, larg. ),M mt. 9$500
Pano para colchão mt. 1$800
Puno enfestado para colchão, mt. 4$200
Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900
Cretone meio linho branco, lar g. 1,40 4$800
Cretone meio linho branco, larg. 2.00 7$500
Cretone meio linbo branco, Iarg, 2,:W 7$500
Cretune meio linho em cores, largo 1,40 6$000
Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500
Algodão boro, peça de 10 mts. 14$000
Algodão largo 75, peça de 10 mts, 16$500
Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500
Algodão superior, larg, 1,50, peça de

10 metros 43$000
Algodão Mariposa.para mesa, largo
1,40 peça de 10 mls.· 40$200

Morim especial, bem larg. peça de
10 jardas 15$000

Morim de cor, merceizado mt. 2$300
Morím de cor, tipo cambraia, mt. 2$500
Cambraia mercerizada, enfestada,
peça de 10 jardas
Toalhas Adamascadas para mesa,
2,00 x 1,40

23$000

30$000

com

a carga
ENCERADOS AYMORÉ

3

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 resistencia.

Estão sendo empregados com

excellentes resultados em es

tradas de ferro, auto - cami

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

de, cinza ou kaki

Encerados Aymoré

•

producfo do MOINHO INGLEZ I
CASA ORIENTAL

Blusas Olimpicas para moças 6$000
Véos de filó de sêda para noivas 14$<>00
Grinaldas para noivas a começar de 5$000
Gramplnhos, caixa de 1 groza 4$500
Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
Lima para unhas 1$500
Porta escoV"8. de dois lugares 2$000
Fita metrica 2$500
Camisetas de Iísíca para bomens 2$500
Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
Camisas Socega Leão, para homens 5$000
Camisas novidade para jcomeçar 8$000
Cuecas para homens a começar de 4$000
Pijamas para homens a começar de 25$000
Ternos de Casimira para homens a co-

meçar de ;)5$006
Ternos de Brim para homens a come-

çar de 39$000
Calções de banhos de 6$000 e 10$000
Cintos de banho 2$500
Blusas de jersey para moças, de 10$ e lH$ooo
Bonés para rapaz 3$500
A botoaduras a começar de. 1$000
Pasta de couro para colegiaes 11 $000
Grande sortimento em Roupas de Banho

14$OOfl

Leite de Colonia
Batom Michel, Zande e Tangee
Batom Colga te 2$500 e
Batem Tentação e Murjany
Rouge Tentação
Rouge Realce, com pluma
Rouge Adoração
Rouge Royal Briar
Sabonete Realce, Godívs,
ramy e Palmolive
Sabonete Lifebuoy. Lever,
molive
Talco Malvu 2$900 e
Talco Ross 2$900 e
PÓ de Arroz Reny e Realce
Talco Realce
Pó de Adoração 2$000 e
PÓ de Arroz Royal Bríar
Pó de Arroz Gally
Pó de Arr. z Malva 3$000 e
Pó de Arroz Coty
Pasta Colgate

5$800
2$800
3$500
1$500
1$200
1$700
2$000
4$000

Colgate, Cbe-.

t$JOO
Gessy tl Pal-

,
J $400
3$900
3$900
1$000

3$000 e 4$000
3$000
3$000

:- õ$500
5$000
5$500
3$000

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

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

Aproveíte bem seu dinheiro, comprando na Casa Oriental, a única que possue a marca três B ..

BOM, BONITO E BARATO!
Vendas só a dinheiro OASA Q,RIENTAL Rua C� Mafra, 15-Florianópolis

*

BARATO, todos os seus artíges,
sedas,Pasta Gessy e Euc alol

Pasta Kolinos, Lever e Odol
Ole o Dyrce e Realce
'I'oalhas Higienicas, dz.
Toalhas de rosto, de 1$4, !$8, 2$,
2$5 e 4$500

'I'oalhas de banbo, legitimas alagoanas 7$500
Toalhas de banho, em cores 9$500
Toalhas de banho, temos grandes
sortimento.
Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000
Colchas para casal, reclame 14$500
Colchas Iustão para casal 18$000
Colchas mercerlzades para casal 20$000
Colchas estrela para casal 20$000
Colchas de veludo para casal 24$000
COlchas Iustão para soltelro 13$000
Colchas mercertzadas para solteiro 12$000
Colchas Iustão mercerisadas para
solteiro

Colchas brancas, meio linho para
solteiro , 17$000

Colchas brancas, meio linbo para casal 27$000
Colchas brancas para casal 15$000
Colchas de s êda com franja para
casal 45$000

Colchas de pura sê da com franja para
casal 70$000

Guarnições para chá, com 6 guarda m

napos 15$000
Guarnições pintadas para chã, com 6
guardanapos 30$000
Cobertores para bêbê 7$000
Cobertores desenhados para solteiro 13$500
Cobertores desenhados para casal 17$floo
Cobertores xadrez para solteiro 19$500
Cobertores xadrez para casal 25$500
Cobertores Argentinos para casal 39$000
Cobertores para casal 6$500

Suspensorios para rapar 2$500 e 4$000
Suspenso rios de couro para bomens 7$000
Jogos de couro para h »mens de 10$ e 12$000
Jogos de batizados a começar de 15$000
Jogos de malha para crianças J 1$000
Babadores 2$000
Capas para recem-nascídos, 9$500 e 10$500
Capas felpudas para recem-nuscídoa 12$500
Casaquinhos de malha para bêbês 4$000

-

sao

a sem concurrência.preços 2$500
3$200
1$200
7$000

PERFUMARIAS

DIVERSOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bandeirante Basquete

AVISO

o
.

Brasil vai falar ao n, oRio, Pelo correio (Serviço es
pecial da Inter-americana) -

"Com uma antena dirigida pa
ra a Ásia, 2 para a Europa e 2
para os Estados Unidos, e com
a sua formidável potência de
50 "kilowats", a estação de on
das curtas que vamos inaugu
rar agora, em março, será uma
das cinco maiores do mundo.
'''Quem fala assim ao jornalis
ta não é um magnata do rádio
estadunidense que pretendesse
montar' uma sucursal de suas
emissoras em plena América
do Sul. E' um brasileiro: o dr.
Gilberto de Andrade, diretor da
Rádio Nacional, com sede no
Rio de Janeiro.
Fala-nos assim da iniciativa

que aquela emíssora carioca es
tá levando avante, graças à
clarividência de administrado
res

. nacionais e à cooperação
inestimável da técnica norte
americana.
Silenciosamente, sem alar

des, com a segurança de quem
se sabe no bom caminho, os res-
8 estão dotando o Brasil do
meio de que necessitava para
lançar ao mundo sua palavra,
é de levar aos' outros povos ci
vilizados a prova de nossa cul
tura e de nosso progresso.

assim, perfeito controle do pe
ríodo de reverberação. Domi
nando o salão principal de
transmissões e o auditório, foi
construida a cabine de controle
geral que fará as ligações com
os estúdios superiores, isto é,
com as salas do 22° aandar.
Um detalhe interessante: o

vidro que separa os artistas do
público é o maior já importado,
por qualquer nação da Améri
ca do Sul, - tem seis metros e
50 centimetros de comprimen
to, por 3 de altura.

Atráz dos estúdios serão 10- I gião a que se destinarem. Atua
calizados os escritórios e o ga- rão locutores que falarão a lín
binete do diretor e de seus au- gua do país visado. Serão di
xiliares principais, os camarins vulgadas as criações da música
dos artistas, um pequeno bar, brasileira, desde a popular à
a sala de ensaios e, finalmente, de classe, nas suas fórmas mais
o salão nobre, o primeiro que diversas: opera, de câmera,
possue uma emissora brasilei- sinfônica, etc. Nos intervalos,
ra. será feita propaganda dos pro-

dutos brasileiros de exportação.
A INAUGVRAÇÃO Assim, a palavra do Brasil

- A primeira inauguração vai ser ouvida no mundo. E no
- informa-nos o dr. Gilberto momento não podia ser mais
de Andrade - será a dos estú- oportuno. Ameaçada a Améri
dios, em março. A estação de ca e unidas as nações que a ín
ondas curtas, propriamente di- tegram poderemos fazer-nos
ta, será inaugurada, logo de- ouvir pelos nossos irmãos do
pois, em junho, possivelmente. Continente, levando-lhe nosso

O plano geral das irradiações coração nas criações dos nossos
- prossegue o diretor da RÁ- músicos e a certeza de nossa
DIO NACIONAL - compreen- solidariedade na. palavra de
derá programas especiais, or- nossos homens públicos e inte
ganizados de acôrdo corri a re- lIectuaís representativos ..

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotauos. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crrunças Ra quíucas rece
berão ti touíncação geral

do organtsmo com o

O AUDITóRIO E AS DEMAIS
INSTALAÇõES

O grande auditório construi
do em declive poderá abrigar
550 pessôas sentadas e 1,000
em pé. Recebeu, também, tra
tamento acústico especial.

Clube
Convoco, por meio dêste, os srs. SOCIOS e membros

da Diretoria do c 'Bandeirante Basquete Clube", para
uma sessão ordinária, a realizar-se dia 5 (quinta-fei
ra,) às 19 horas, na séde da Associação Cultural "Luiz
Delfino" .

Florianópolis, 2 de março de 1942.
DARCY PEREIRA, Secretário Geral.

----IMOÇO VELHO?
Velho moço é aquele que sempre é
moço por ter saúde. Moço velho é o
velho precoce por não ter saude. Se é
velho, tenha velhice sadia, se é moço

v armazene forças para_a idade madu-
ra, tomando a EMULSAO DE SCOTT
que dá vigor, novas forças. Não é
mero estimulante, mas tônico nutritivo!

H8Tfl C[NTRAl•

A ESTAÇÃO
Num recanto da Baixada

Fluminense, bem próximo aos
arredores da Capital Federal,
está sendo construido um pré
dio de três pavimentos que se
destina a anrigar a aparelha
gem da estação. Igual em força
as emissoras de ondas curtas
da NBC e da CBS - dos Esta
dos Unidos -·a estação brasi
leira terá 6 torres, com 8 ante
nas. Dessas 5 serão "dirigidas"
- como se diz na técnica ra
diofônica - e 3 "não dirigi
das", Das "dirigidas", 2 serão
para os Estados Unidos, com a

frequência de 17.850 quiloci
elos, 2 para a Europa, com a

frequência d� 11.720 quilociclos
e uma para a Ásia, com fre
quência idêntica à anterior. As
emissões pelas antenas "não
dirigidas" cobrirão, pratica
mente, toda a América do Sul.
Sendo um dos maiores do

sileiro é indubitavelmente o
mais formidável da América do
Sul.
Aliás, basta dizer que a com

pra do material à RCA Vi\l;or
foi o maior negócio já realiza
do, no Brasil, em matéria de
rádio 4.135: 000$000, abrangen
do a aquisição do aparelha
mento para 4 estúdios padro
nizados e a reforma de dois ou
tros já existentes. Uma cara
cterística interessante do
transmissor é o tipo de válvu
las que possue para os ampli
ficadores finais. O preço de ca
da uma dessas válvulas é de 25
contos e a estação possuirá 6
delas.
I.

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

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.
EMULSÃO DE SCOTT

!Tôn-ico- CÚUJ� HOTEL CENTRAL
Terrenos no Balneário'A maíer gl'iDerraEscolha já o seu lote de ter- II
reno no Balneário da Ponta do Nova Iorque, 3 (Associated Press) - Num discurso pro-
do Leal. As construções aurnen- nunciado pelo rádio, o cel. Frank Knox, secretário da �arinh::,tam. A planta dos terrenos acha- disse: "Sem pretender ofuscar o valor dos nossos heróicos f_el
se com o sr. Ari Santos Pereira tos do passado, julguei razoável dizer que, por comparaçao,
que SE acha encarregado da êste país está agora empenhado na maior guerra naval de sua
venda dos lotes. : história. Todas as nossas proezas militares do passado pódem

'ser . consideradas meras escaramuças, comparadas com o
------------- enorme trabalho que pesa sôbre nossas cabeças".

naval Rua Coriselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

- I------------------------------------------...
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ABREM
CAMINHO

�f;/', ',-,_,_ --.-....
REGULAM �UNCÃO INTESTINAL---_ ....�-�---- --...-_

DESPERTE A BaLIS
DO SEU· FIGADO I P�P[�:VA:���:::rs �.�S:��:�69pD�.'I'HI:DITAL DE PRIMEIRA PIl.AÇA

. - .

bl' O Doutor Alvaro de Abreu Rego,�aDte ':ls repurttç?es pu 1?�8 Juiz Substituto, em exercício do
Iederais, esta duais e m um cJ-1 cargo de Juiz de Direito c]._" la.
pais: Procure a Organização Vara da Comarca de Flordnópolis,
Comercial Oatarínense, Estado de Santa Catarina, na rór·

ma da lei etc.
Faz saber aos que o presente

edital com o prazo de vinte dias
virem, ou dele conhecimento tive
rem que, no dia 19 de março pro
ximo vindouro, às quatorze horas,
à frente do edifício do Palácio tia
Justiça, à Praça Pereira de Olivei
ra, o porteiro dos auditórios deste
Juizo, trará a público pregão de
venda e arrematação a quem mais
dér e maior lanço oferecer, sôbre
a respectiva avaliação, o seguinte:
- n. 1 - Uma parte da casa edi
ficada à rua Presidente Taunay,

•••••••••••• nesta capital, construida de alvena-� .,•• 11H;==== 1==: :=�: II:: I:;;��.:�;;ilUl=: II:: I:::: �=�: =;;= ••••••••••••
. 1.znt MI•• Ci2C1i••••III••• !usl, •••IO.II s : lil=:=:===:=== �a, coberta de telhas, forrada, as-UlaICS 1iI alllll!lll ••r.

_

•••!.I.IIiii! .oalhada e envidraçada, com di
n;� versos compartimentos, edificada
:::: em um terreno que méde 43m,60
EH; de frente, por 87 metros ao sul que

I··· extrema com herdeiros do Dr. Her-...

=1: cílio Luz, confrontando pelo norte,iE!! onde méde 46 metros, com terras
iii: do Desembargador Mileto Tavares,
:::: extremando aos fundos com pro
!ai! priedade de quem de direito, onde
cei! méde 34m,5. Todo o imóvel foi a

� valiado por 25: 000$000 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-

• cutíva cambial que lhe move d,
a Ana Nicolich do Livramento. E,

para que chegue ao conhecimento
• de todos. mandou expedir o pre-

• sente edital que será afixado no
íogar do costume e publicado na

" Iórrna da lei, ficando por êste meio
• citada a Prefeitura Municipal de

Florianópolis. Dado c passado nes-
• ta cidade de Florianópolis, aos vm

e te e um dias do mês de fevereiro
do ano de mil novecentos e qua-• renta e dois. Eu, Hygino Luiz Gon-

• zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos
a final. (As.) Alvaro de Abreu He-

• qo, Juiz Substituto em exercício.
• Está conforme.

l1ygil1o Luiz Gonzaga• Escrivão
I
•

AVISO AO POVO CATARINE; ,SE
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
SetI figado deve derramar. diariamente.

no estomago, um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alime.rtos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham ()

estomago, Sobrevêm a prisão de ventre.
Você sen'..e .. se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
Uma simples evacuação não tocará a

cama. Nada ha como as famosas Plllulas
CARTERS para. o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílís, e você sente .. se disposto para tudo.
Não causam damno ; são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a biJis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Figado. Não acceite imitacõel.
P,reçe 3$000

Alegre-- florianépolisdireta Portolinha

Empre:Hl Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianonohs

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sacados e domingos

I Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA
PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

.
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OS NOVOSESTÚDIOS ii:!&:11111"

Para atender às exigências !!iitécnicas que impõe a transmis- ::==
sao radíoroníca em ondas cur- i:::

, ====tas a Rádio Nacional esta cons-
o."itruindo 4 novos estúdios, no UI
=;;1

21c andar do edifício de 'CA ::::
NOITE". ESa!
Obedecendo ao sistema deno- •

minado "flutuante" - que se •adota pela primeira vez na A-
•mérica do Sul - as salas esta

rão, sustentadas por molas de •
aço que isolarão, das vibrações •
do prédio, o chão do estúdio. •
Obter-se-á, assim, uma alta fi- •delidade -para a reprodução dos •sons, o que contribuirá muito
para o êxito das transmissões •
em ondas curtas. •
As paredes t o chão. de cada •

um dos 4 estúdios são feitas de •material denominado "izo-be- •tom", que proporciona comple
to isolamento dos ruidos exte- •
riores, bem como a absorção to- •
tal das reverberações interio- •
res. O compartimento interno •de cada estudio constitue uma •sala flutuante separada, com- 1:11
pletamente independente do litéto. Este, também, suspenso :;;isôbre molas, tem tratamento !!!:
acustico especial. O chão é re- L.!!II"coberto de placas de "celotex". iu
Outra característica do estú- li!i••••

dia principal - que têm capa- 55i5,. . ,. ....
cidade para 80 mUSlCOS - e o ;m

'dispositivo regulador de absor- ;;;;ção do som, colocado na parede ;::.do fundo e manobrado da ca- .iil
,pine do operador, assegurando, I UPJUIDUU.rill.lilDi_HliiiDDOIiOim .

Z
E
N
I
T
H

1
9
4
I

o Rádio de grande alcance.-Faixa amnlíada em aparelha de baIXO preço.
SONORlDADE-BELEZA-DURABILIDADE

VENDAS A LONGO PRAZO- ...Distribuidores: JOÃO GOMES & (ia.

CASA RADIOLAR R. ��R�JN��?t36
•••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o fiSTIDO":"Ouarta ·felra, 4 de \tarco de 1042 5

De t· 30 de Março:a
Grand. sven as de artigos de Verão

Artigos de banho
MAILLOTS DE LÃ, desde
ROUPÕES, belissimos, desde
TOUCAS de borracha a

CALÇÕES »
- Blusas - Tailleurs -

VESTIDOS
Blusas de seda, Jersey, a

Blusas "Esge" alta novidade, de 50$ por ,/

Sweters de veludo de Jersey, medernissimas,
de 75$ por

TAILLEURS, acabamento perfeito e elegante a

VESTIDOS de seda, modelos de alto gosto,
liquidamos a

I

�OO.L.a
Conforme praxe, só fazemos duas liquidações ao ano: dos artigos de verão, em Março, e dos artigos de inverno,
em Agosto. O

í

nvaj dvel e real sucesso dessas grandes vendas extraordinárias, é bem o justo reconhecimento da
digna população do critério que orienta essas vendas: TUDO PELO CUSTO EXATO, para não permanecerem em

stock, de estação a estação, artigos sujeitos às variações da moda !

VENDAS EXCLUSIVAMENTE Ã VISTA

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

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

180$ por
Ternos, finos, forrados a seda, de 220$ por
Blusões «sport» a

135$000
155$000
16$000

14$500
34$000

47$500
43$000

115$000 !

LINHOS INGLESES
TROPICAIS DE ALTO GOSTO, TUSSORS

VENDEMOS COM GRANDE DESCONTO

CAPAS DUPLAS, para chuva e frio, acabamos
de receber grande variedade.

Recebemos ARTIGOS PARA ENXOVAIS:
Linhos para lençóis
Guarnições de mesa da Ilha da Madeira
Guarnições de cama, bordadas.
Jogos de roupa branca de finissima Lingerie

CRETONES Tipo linho em todas as côres .

.

SEl)AS
A nossa recém-criada secção de sedas, dispondo de um dos mais belos sortimento de
padrões, contribuirá de maneira eficiente, para augmentar o sucesso dessa VENDA
EXTRAORDINARIA !
As mais variadas e delicadas criações de desenhos e as mais suaves combinações de
tons representam o caraterístico inconfundivel das nossas sedas !

!

Preços de ·Ienlar ! Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !
DIÁ.RIO VESPERTINO

Re�'lção e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

Tel. 1022 - 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
Trimestre ..•••. 20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

,!li> nos artigos assinados
.... �

DESPEDIDAS
Impossibilitado de despedir

me, pessoalmente, de todos os

meus parentes e amigos, por
seguir, amanhã, para o Rio, onde
Vou ingressar no Curso de Ofi
ciais, faço-o pelo presente, dese
jando, a todos, venturas sem

par.
.

Sgto, Leandro José da Silva.
Fpolis., 27-2-1942.'

3 vs. - 3
----------------- ---

'VENDE-SE
Um autom6vel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
:ESTADO, 30vs·lt

�as aluga-se uma, com
" a sala devisitas. idem

_
de jantar, 3 quartos, banhei

f -')ro, cozinha. Terreno ajardí
\ '\nado. Construção recente (a
i inda não foi habitada). Tra-

tar ao Largo Benjamim Cens
tant, 9. íuvs- 8

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

CURSO ANTONIETA DE BARROS· .,
..

S. O IA. S
· I EXTERNATO FUNDADO EM 1922

• ' I FERNANDO MACHAD9· D2 FONE 1.516

• . j
. .: Alfabetiza e prepara para os examesOSde• admissão aos GINÁSIOS e INSTiTUT

• • MATRÍCULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia i6,
só para OS alunos que já frequentam o Curso .

••. padrões maravilhosos, finíssimo acabamento •• ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.
43 15 v. alt. -15

: das melhores· fábricas do país, são :
�

.

• encontradas nos balcões da =: Produtos CATEDRAL
• • ávendanaFARMACIA ESPERANÇA: Casa ·SAN.,A BOSA : Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 - FONE 1.6�

i i (Defronte à casa Hcepcke)
• •
• Díáríamente recebemos novidades •
• •

: Rua felipe Scbmidt, 54-fone 1514 :• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••--------------------- ------------------------_.-----------------

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades VENDE-SEBan(o de ('édit�P��Ular e Agrí(ola I Mobilia de quarto. para casal,
com 5 peças. Ver e tratar à.

de Santa Catarina rua Joinville nO 10
115 õvs-õ

� _....

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

5 DE FEVEREIRO

I Foi entregue a prestamísta Hermelina Schmidt, resi
dente em João Pessôa (Coqueiros), possuidora da ca-

I derneta n. 7.433, o prêmio que lhe coube em
mercadorias, no valor de rs,

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

Rua Trajano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certllicado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
I 'f· BANCRE 3 quartos com janelas deEndereço te egra ICO: POlA frente e entrada Independen-Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição te. Prefere-se casal sem filhos.FLORIANOPOLIS Ver e tratar à rua João

E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES Pinto n. 29 (sob.), 15v .. 1S
Emprestimos - Descontos - Cobranças /----------. e ordens de pagamento.

ITem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Económica Federal para a venda

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

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

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

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em �o
das as Reparticões Federais. Estaduais e Municipai!;.
CASA MISCELANEA, distri-

J
Camisas, Gravatas, Pijames,

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

ctor, Vávulas e Discos. - Rua nores, preços só na CASA M IS
T raiano, 12 CELANEA. - Rua Traiano, 12

ALUGAM-SE
----------------------------------------

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

com prêmios no valor de

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

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

Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33
FLORIANvPOLlS
�Atende das 9 às 12 horas I ---------------------------�-----------

Não vacile, adquira já, uma

caderneta na

Crédito Mútuo Predial

Cia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.

Acionistas, no escritorio desta
I

Companhia, os documentos de I

que trata o art. 99 do deere-
i I

tc-lei n. 2.627, de 26 de Se· Ii Itembro de 1940. .

A Diretoria IIII!I!III_...... ..

Mensalidade, apenas, 21000
Co.,�ulta Médica Grátis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 4 de Março de 1942

IVida Social
o PENSAIUENTO DO DIA
"Vencer sem perigo é triunfar

sem glória". - Corneille.
.

A ANEDOTA DO DIA
N a redação de um jornal

"grande" informação:
- Que notícias há ? - pergun

tou o diretor ao reporter.
- Nada de sensacional. Um

homem que foi conduzido ao

hospital, por estar deitando gran
de quantidade de sangue pelo
nariz.

- E que mais?
- Um pequeno incêndio, num

casebre dos subúrbios.
- Está bem: então escreva

uma notinha desenvolvida com

êste título: "A cidade em san

gue e em fogo"! ...
.

o PRATO DO DIA
GELÉIA DE MORANGOS

Lave' bem 1 quilo de morangos.
Pese igual quantidade de açúcar
e arrume na panela de barro
uma camada de morangos, outra
de açúcar, novamente morangos
e açúcar, até terminar os moran
gos e açúcar. Leve ao forno
brando até tomar consistência
de geléia.
Fazem anos hoje:

O estimado comerciante de
nossa praça sr. Hercílio Daura,
co-proprietário da Casa Daura,
acatado estabelecimento de co

mércio varegista;
- a'srita, Jacira Amaral, filha

do sr. Jorge Amaral;
- a srita. Hilda Teodora;
- a srita. Marta Obrice Lo-

pes;
- a srita. Alaíde Cecí Diber

nardi.

Viajantes:
Encontra-se entre nós o bri

lhante clínico compatrício sr. dr.
Túlio Ramos.

Enfermos: .
Na «Casa de Saúde São Se

bastião», foi operad a pelo sr.

dr. Ricardo Gottsmann a ex

ma. sra. d. Labibe Massad. A
veneranda sra, està ocupando
alí um quarto de la. classe.
-Acha-se enfermo e recolhido

o quarto especial da «Casa de
Saúde São Sebastião» o jovem
Ênio Flores, contador da admi
nistração dêste diário.
-Foi operado na "Casa de

Saúde São Sebastião", onde o

cupa um apartamento, o jovem
Luiz Eduardo Santos, tilho do
sr , farmacêutico Eduardo San
tos, proprietário da «Farmácia
Moderna». O operador foi o sr.

dr. Armínio Tavares.
- Foi submetido a delicada in

tervenção cirúrgica o sr. Celso
Veiga Pamplona. ,

Agradecimentos:
Os srs. Arnoldo Suarez Cúneo

e família, bem como a família
Grillo, enviaram-nos seus agra
decimentos pela nota com res

peito ao .falecimento de seu

venerando pai, esposo e avô,
sr. Francisco Grillo.

Representantes:
MACHADO & Cia.

zona.

promocão do general
Bennett

Melbourne, 4 (R.) - Rumo
res ainda não confirmados re

velam que o major general
Gordon Bennett será nomeado
dentro em breve para elevado

pOl?to no exército australiano.

o ({Clube Germânia» foi ontem fechado por ordem da
Delegacia de Ordem Política e Social, criteriosamente a cargo do

, sr. capm. tara Ribas.
r Êsse clube, que fôra fundado em 1866 com o nome de

desde
. I. 1871, logo após à vitória da Prússia sobre a França.

De acordo com as novas diretrizes nacionalistas brasilei
ras, foi a sua atual diretoria intimada a mudar-lhe o nome. Co-

I

I
mo até agora o não o fizera, ou, pelo menos, não declarara pu-
blicamente havê-lo feito, foi o Clube fechado.

o maior bombardeio de
todos os tempos

,
,

Por motivo da aproxim�ção

Se V. S, desejar ter bôa renda mensal com pouco trabalho,
procure colher informações à Praça 15 de Novembro

n. 23 - 10 andar r Sala 4, das 15,30 às 17 horas.

IIIII� A partida do pessoall consular do «Reicb»

'Está
noticiada a próxima partida, do Rio, (le um vapor

hrasileiro, que se destina à Europa, afim de

.COll(lUZir,
especial

'mente os funcionários diplomáticos e consulares do "eixo".
Hoje, de ônibus, seguiram para a capital federal diversos

, ag'e.ntes consulares.
do ReicIl, com os respectivos auxílíures, fi

gurando entre êles:
Dr. Gustav Adolf Reíchel, cônsul em Florianópolis, e Paul

Lentzon, secretário; Bruno lUeckiell e Emil Dneríng, de Blu
menau ;

I Leopoldo Ríehter, de Joínvílle:
Siegfried Fritz August Krappe, de S. Prancísco.
Quase todos êles levam em sua companhía pessoas de suas

famílias.
Nota interessante é a seguínte s Johannes Hahmann, in

dustríal em Joínvílle, SOgTO do více-eônsul Leopoldo Ríchter,
dalí, não se conformando com a medida do Govêrno hrasiJeiro,
que nttngía a seu referido genro, resolveu Iíquídar seus negó
cios naquela cidade e seguir com toda a família para a Ale
manha.

Amanhã segulrão e

Karl Gaisser, cônsul do Cruzeiro; e

Paul :illal'quardt, do Rio do Sul.
Estes seguirão de automóvel.

do Inverno

Fechado o Clube «Germânia»·

-- -

A (ASA TRÊS IRMÃOS
resolveu liquidar todos o seu stock de SEDAS,

TROPICAIS, UNHOS (irlandeses e nacionais),
por preços jamais vistos!

Para que a nossa amável freguesia se possa certificar, basta
uma visita aos nossos balcões, onde encontrará os

artigos remarcados aos mínimos preços I

Igual liquidação de gravatas
e perfumarias

Previdência Nacional. Ltd,
Resultado do sorteio de 25 de fevereiro
Prêmio maior: 200659: 30:000$000Procure agora mesmo o nosso corretor e subscreva

nossos títulos.
Informações: Praça 15 de Novembro (Ed, Búbi, l' andar)

Svs-l

Agradecimento e Missa

Edital de Praça. com o prazo
de 20 dias

O DOUTOR OSMUNDO
Foi designado para represen- WANDERLEY DA NOBREGA,

tar os interesses da "Revista do Juiz de Direito da Comarca de
Tijucas, na forma da lei, etc. etc.
Faz saber aos que o presente

edital de praça, com o prazo de
20 dias, virem, ou dele conhe
cimento tiverem, que no dia 28
do mês de março corrente, às
10 horas, o Oficial de Justiça,
servindo de porteiro dos audi
tórios, dêste Juizo, na sala das
audiencias, que funciona no edi
ficio da Prefeitura Municipal,
desta cidade, levará em hasta
pública o pregão de venda e

arrematação a quem mais der e

maior lance oferecer, os bens
percencentes ao espólio de Joãocostume, mais um de seus sor-
José Soares, descrito no respeteias. ctivo inventario, pela inventa-
riante D. Izabel Maria Soares,
que vão à praça para pagamento
da divida requerida por Carlos
Hoepcke S.A. de Florianópolis,
da quantia de dezeseis contos
tresentos e oitenta e cinco mil
réis (15:385$000), cuiosubens são
os seguintes: Stock da casa co

mercial, compreendido fazendas.
armarinhos, ferragens, cereaes,
etc. conforme balanço procedido
pelos peritos nomeados, no valor
de dezeseis contos trezentos e

oitenta e cinco mil e setecentos
réis (16:385$700). E para que
chegue ao conhecimento de to
dos, mandei passar o presente
edital que será afixado no lugar
de costume e publicado pela
imprensa. Dado e passado nesta
cidade de Tijucas, aos quatro
dias do mês de março de 1942.
Eu, Rodolfo Luiz Büchele, escri
vão que dactilografei e subscrevo.
Ass. Osmundo Wanderley da
Nobrega, Juiz de Direito, sobre

20 _ Continuação do seríado:
.» selos estaduais no valor de

A Volta' do Bezouro Verde Foi recomendada ao Monte- 3$000, inclusive taxa de educa-
pio estadual a elaboração de ção e saúde, devidamente inu

Complemento nacional D.F.B. um projeto de decreto-lei para tilizados. Eu, Rodolfo Luiz Bü· )1'sanar os inconvenientes que a chele, Escrivão, que o dactilogra
estrita interpretação do art.

'Ifei
e subscrevo.

13 § 3° do decreto n. 31 vem Confere. Rodolfo Luiz Büchele,
ocasionando. Escrívão,

Chácara na
Trindade

Vende-se uma, em óti
mas condições. Infor
mações na Redação do
ESTADO.

CASA Precisa-se alugar uma,
pequen, com dois (2)
Informações nesta reda-

5v.-1

Previdência Nacional Lida,

Aviões do «eixo» destruidos no
mês de fevereiro

t-.lk!!5iO;::""�"" Edmundo Simone e família, João de
Assis e família, Edgar Simone e família
(ausente), Gilberto Gheur e família, Gil
berto Cunha e família (ausente), Ida Si

mone, Raul Pereira e' família (ausente), profundamente abalados
com a morte de sua querida e sempre lembrada mãe, sogra e

avó, Eugênia Gallois Simoncs, falecida no dia 2, em São Paulo,
convidam aos parentes e pessoas amigas para assistirem a missa
de 7.° dia que por sua alma mandam celebrar, na Catedral Me
tropolitana, sábado, 7 do corrente, às 8 horas, no altar de Nossa
Senhora de Lourdes.

Curso Catarinense
Matrícula

de Madureza quartos.
ção.

Novas convocavõesAngora, 4 (R.) - Notícias
de Berlim dizem que estão
sendo chamados às armas, nos
países europeus do "eixo" .

novos contingentes de solda
dos para a anunciada ofensiva
da Primavera.

Juizo de Direito da
Comarca de Tijuéas

Está aherta a matrícula aos

candidatos ao curso ginasial, de
acôrdo com o Decreto n. 21.241.

O diretor do Curso tem diploma registrado, e todos os

demais professores são, também, diplomados, com prá
tica de ensino.

Os interessados serão atendidos, diariamente, das 8
às 17 horas, na séde provisoria do Curso, à rua Salda
nha Marinho, 3. . V-I

Cartazes do

Os enredos de papai O' gavl-a""o doCOM JULIAN SOLER E
MANÁ ORTIZ

'

marComplemento nacional O,F.B.

Atualidades Pathé News
(Jornal da Guerra)

Preços: 2$000 1$500 e 1$000
�

Imp. até 14 anos.

COM ERROL FLYNN E
BRENDA MARSHALL

Complemento nacional D,F.B
Desfile de Modas (Tecnicolor)

Preços: 3$000 e 2$000
. Imp, até lo anos

dia

10 Impondo a lei
COM v IRGlNIA VALI: E

GEORGE O'BRIEN

Preços: 1$500 e l$too

Livre de Censura

Londres, 4 (R.) - De acôr
do com. as estatísticas oficiais
elaboradas nesta capital, as

perdas da aviação do "eixo"
durante o mês de fevereiro
último, em todas as frentes de
batalha, elevaram-se a 1.051
aviões.

Ecos e Notícias

M· t b I "txXmJD�iiõlE""""'_'�"W""""""'4a::;errã�"""'''''''��H�'1CXXXXlOOais ou ra e onave <aJaXlDDOOOOD<DJCXXXXX1<XJ�<XlDDDCX>C__���CDCDO<Xa>Da)��'_"'_�-.-xx>�C<XXXXXlO
Nova Iorque, 3 - .Foi lança- CINE ODEON I CINE REX I IMPERIALdo ao mar .outro navio de.gue:'· - FONE 1602 -

- FONE 1581 - - FONE 1581 _

ra construido num estaleiro SI·
A's 7 30 horas A's � 30 horas A's 5 1/2 e 7 1/2 horastuado em um porto do Golfo' "

do México. Desde a guerra ci
víl americana, esta é a primei
ra belonave construida nessa

GraefL Essa
revista, outrossim bastante di
vulgada em nosso meio, traz
em seus números variado noti
ciário, com respeito à legislação
trabalhista e informações sociais.

*

Hoje, "às 20 horas, haverá
sessão doutrinária no Centro
Espírita "Amor e Humildade do
Apóstolo" .

*
A acreditada ernprêsa de soro

teias (ICrédíto Mútuo Predial»
efetuará, hoje, no horário de

A Diretoria de Assistência
Municipal, anexa à Prefeitura
dêste município, enviem-Dos seu

relatório referente ao mês de
fevereiro findo.

O Executivo Municipal de
Campos Novos foi autoriza h
, abrir o crédito especial de
10 contos de réis, por conta ;16
remanescente do saldo econô
mico disponível, como auxílio
do Município à "Festa da
Uva", em realização nos dis
tritos de Perdizes e Vitória,
respectivamente, dêsse e do
município do Caçador, no cor

rente mês.

o sr. Osní Regis foi interi
namente nomeado para exer
cer o cargo de lente da Sa Sec
ção (Sociologia Educacional e

História da Educação), do
Inst. de Educação de Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


