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a Noruega ao França
NOVA IORQUE, 5 (UNITE D) -- A C. B. SR CAPTOU UMA IRRADIAÇÃO DA B� B. C. IN

FORMANDO QUE CÊRCA D,(\ METADE DA FôRÇA AÉREA ALEMÃ ESTÁ CONCENTRADA DES
DE O NORTE DA NORUEGJ\ ATÉ O SUL DA FRANÇA, BEM COMO NO MEDITERRÂNEO.
ACRESCENTA A INFORN1AÇÃO QlJE AS FERROVIAS NORU'EGUESAS FORAM RESERVA-

DAS EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE TROPAS.

I------------ _. .._----

Contra' o Japão, agora, só o ataque direto
Londres, ii (United) - O mais dignos de crédito, os re- faltam à Alemanha. Parece

1Ilinistt·o da guerra economica, cursos de que dispunha o Ja- existir o pertgo concreto de
Hugh Dalton, em declarações pão durariam aproxímadamen- que, ambos eonsígam unir as
a Imprensa, advertiu que IlS te 14 meses. suas rotas comerciais. Logíca
l'ápidas conquistas do Japão, "Já não podemos - disse mente, o Japão teria de Iorne
n? Pacífico, colocam o Japão, Dalton - ter esperança de cer a maior parte dos porões.
vlrtuahnente, em posição eco- vencer o Japão com. 'tJ, guerra

/'
Em troca de materiais que o

nômicn autárquica, para os econômica. Devemos, por eon- Japão poderia dar à Alema
�

'"" fins de guerra, em contraposí- seguinte, pensar em um ata- nha, esta poderia entregar ma
l ção com a situação em que es- que direto, por terra, mar e ar. quínárIas, ferramentas, Instm
), tava ao irromper da guerra no O Jiapão dispõe, agora, de mentos de diversas classes e

Pacífico, numa época em que, I grandes excedentes de muitos outros artigos muito impor
segl.tndo os peritos financeiros materiais vitais à. guerra, que tantes",

Não hã bases do eixo

Ina Baixa Califórnia

San Diego, 5 (Reuters) - O
general Lazaro Cárdenas decla
rou que não há nenhuma base
inimiga na baixa Califórnia,
de onde os aparelhos nipônicos
pudessem atacar Los Angeles,
como o fizeram há alguns dias,
Acrescentou o general Cár

denas que as informações sô
bre bases inimigas ocultas nes

sa região somente poderiam
ter sido difundidas por pessoas
ignorantes da situação do país,
ou pelos que têm interesse em

I causar desconfianças entre o

México e os Estados Unidos.
EstAs tr18te, me. am8r T
Tenl bronquJt�? ElltA!!I com to••fJ'
111 lei de NO.lo Senhorl
S6 te eaÍn o CONTRATOSSB.

de coqueluche com raios
infra-vermelhos

Rio, 5 (Meridional) - A pro
pósito da notícia vinda do es
trangeiro, afirmando que um
médico europeu descobriu a
cura rápida da coqueluche,
com aplicações de raios infra
vermelhos, um vespertino ou
viu o major médico do Exérci
to, Luiz França Sousa Leite,
que afirmou ser, êsse processo,
brasileiro, pois desde 1926 vem
sendo empregado, primeira
mente na sua clínica particu
lar, e depois na Policlínica do
Exército.
Adiantou que sobem a cen

tenas os casos de cura com rs
se processo, o qual já não cons
titue novidade, De todos os pro-
Jcessos que conhece para cura
ida coqueluche, êsse é o mais
simples e mais rápido,

Cura

Washington, 5 (United) - rntorma-se oficialmente que
unidades navais japonesas iniciaram o bombardeio dos portos
de três ilhas filipinas, com o objetivo de ampliar a extensão
ocupada pelas forças nipônicas. ,. .

Washington, 5 (Reuters) - O Departamento de Guerra RIO,.5 (Men?lOnal) - U�
acaba de anunciar que as tropas japonesas estão sendo desem- vespertino publica a fotografia
barcadas de quatro transportes, escoltados por um cruzador, da menina Elizabeth B�ígida
no extremo sudoéste da ilha de Mindanáo, nas Filipinas. Barbosa, de 5 8:nos de Idade,

que pesa 60 quilos e 500 gra
mas.

Sul da

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORES

1=lorianópolis - Quinta ..feira, 5 de Março de 1942 N. 8481ANO XXVII

Os nazistas exigem maiores vexames
para ,0 povo francês A espada de ouro

Zurique, 5 (Reuters) - O desagrado alemão pela fórma estaria em poder, de Hitler �
com que se vêm desenrolando os trabalhos do Tribunal de :-
Riom, está claramente refletido nos artigos dos jornais. As- Bogotá, 5 (U. P.) _ O jornal "El Liberal" publica despachosim, o próprio jornal do fuehrer, "Voelkischer Beobachter" , 'A

•

escreve: "Nenhuma palavra foi ainda pronunciada para ex- do seu correspondente em Medellm, em que este dIZ que a espada
plicar por que motivo Daladier e seus satélites cometeram I de ouro,com o punho cravejado de pedras preciosas, do prócer co
êsse monstruoso crime de declarar guerra, sem nenhum mo- lombiano Pedro Alcântara Herran, estaria, atualmente, em poder
tivo plausível, embora o Reich, repetidas vezes, tivesse de- do ditador alemão Adolfo Hitler. A preciosa jóia segundo infor-
monstrado seu ardente desejo de viver em paz com a França. -

lhid M d li' f' bt id d 'I -

d t
Assim, tanto a nação francesa como o resto do mundo têm o maçoe� co I as em e e m, OI ,su rai a e _uma co eçao a .ne a

direito de aguardar uma resposta a essa pergunta". do procer e vendida a um colecionador alemao, que a depositou,
Por sua vez, o jornal "Boersen-Zeitung", pergunta por por algum tempo, em um banco alemão, e, mais tarde, retirando-a

que motivo não se tocou ainda na questão de saber se a guer- secretamente, levou-a para a Alemanha, ofertando ao ditador na

ra era necessária à França, dizendo: "Até agora nmguem zista depois da queda da Franca.
perguntou a Daladier por que motivo declarou guerra à Ale- __

' •

_

manha, nem por que motivo se esqueceu, de fórma tão com- Desembarcando sempre'pleta, das declarações de paz, feitas entre a França e o Reich". • Até quando �

Poderoso remédio para tratamento da
DIABETES.

A venda em todas as farmàcias.

CASA MISCELANEA, distri
ouidora dos Rádios RC.A. Vi
ctor, Vávulas e Piscoso - Rua
Trajano. 12

Senhora I Para as
bremesas prefira o

MEDEIROS. sabôres
sos e dírerentes.

suas soo

PUDIM
delicio-

Estes nao
-

serao torpedeados , , ,

Rio, 5 (Meridional) - Começam a concentrar-se no Rio os

representantes do "eixo", junto com suas legações, afim de segui- Irem viagem para a Europa. Segundo informa um vespertino, na

da menos de 800 funcionários distribuidos entre as embaixadas da
Alemanha, Itália e Japão, aprestam-se para seguir a bordo do
"Bagé" e do "Almirante Jaceguay ",

Além dos embaixadores, suas famílias, adidos militares e fun
cionários de legações, concentrar-se-âo nesta capital todos os côn
sules, funcionários consulares, cientistas, jornalistas e professores
universitários. O número de alemães que viajarão sobe a 355, se

guindo-se os italianos e japoneses, respectivamente com 273 e 164.

Inoglukus

*RAULu M PRODUTO LEITE*

Tribo fiel aos
norte-americanos

Washington, 5 (United)
O comandante em chefe nas

Filipinas, general Mac Arthur,
recebeu dos líderes das tribos
guerreiras dos Moras, da pro
víncia de Laneo, na ilha de
Mindanau, uma mensagem de
completa aliança e fidelidade
aos Estados Unidos na impla
cável resistência contra a in
vasão japonesa, segundo infor
ma um comunicado de guerra.
A mensagem está assim redigi
da: "Lutaremos com toda a
nossa força contra os japone
ses e outros inimigos dos Esta
dos Unidos e das Filipinas, sem
levar em conta as diferencas
de credos religiosos, e comba
teremos unidos como um só
povo".

Mechado & Cia.
Agências e

Representações
Caixa pOltol - 37

Rua Joio Pinto - 5

FlORI.ANÚPOLlS
Sub-agent.. n08 principal.

muncípiol do Ettado.
17P.

Uma belezinha de
60 quilOS

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Trajano. 12,
Resolveu pagar os

6 mil contos
Rio, 5 (Meridional) - A

Standard Oil desistiu da apela
ção ao Supremo Tribunal Fe
deral, afim de não pagar cer
ca de 6 mil contos de imposto
à União.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comece hoje mesmo

a usar Regulador·Gesteira
----�---------------------------------------------------

Rádios especiais.
a remessa.

Repetidos ataques à
navegacão turca

,
-

'.1 ..

•
'

. 'c--r

Istambul, 4 (H. T. M.) - O
torpedeamento do navio-motor
"Cancaia" chamou a atenção
do público para o desapareci
mento de outra embarcação do
mesmo geuero, o "Tepe", que,
servido por uma tripulação de
cinco homens, partiu no dia 5
de dezembro último para a

Bulgária, pelo Mar Negro, não
tornando a dar, desde então,
sinal de vida.
Acredita-se que tenha sido

Ivítima dos submarinos "des
conhecidos" , que, desde no

vembro, atacam a navegação
turca no Mar Negro.

Os alemães dominam
as ferrovias rumenas
Angora, 4 (R.) - Informa

ções procedentes da fronteira
adiantam que os alemães as

sumiram o completo domínio
idas fer;rovias rumenas, que
serão utilizadas no transporte
exclusivo de tropas e material
de guerra para a frente orien
tal. Nesses transportes serão
empregados cerca de 800 trens.

Indicado r 'dae ICO

�r. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULtORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às .

17 boras.
RESIDÊNCIA:

AV. Hercílio Luz, 189.
Telefone n. 75l.I

-

DR. RICARDO
GOTTSMANN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernbt)rg

(Profs. L. Burkhardt
e E. Kr�uter)

Especialista em

Li1"u,rgia Gel'a,L';

I Alta cirurgia., gyne

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

de pIssUes.
CODsultorlo li r.DO TraJa
DO, 18 (das 10 68 12, e
das ló ás 16,50) Te,e

pbone - 1.285

I
Reslde"Jr1a â rua Es
teves J un1oi', 20. --

Telephone maD 1.1jl

f'specialista; assistente do Professor Sanson
d,o Rio de Janeiro.

ImSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Unlve;"sldade de

Genebra (Sulça)
Com prâtlcà nos hospitais euro:peu�
Clínica médica em geral, pedlatrili,
doenças do sistema nerVORO, aparE'-

lho genito-urluarlo do homeD1
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínlcl com o
dr. Manocl de Abreu Cam oauHlo
São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Unlver.
sidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS parB
dlagnóRtlcos das dOfncas Internas
Coração, pulmões; vesícula biliar

e8tômagos, etc
Radiografias óssea" e radlograllas

dentárlat' t)
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determlnaçl!.o dOIl dltúrblos das
glândulas de sccreçllo interna)

Sondagem Duodenal
Exame qufm1co e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Onda8 curtas, ralos ultra-violetas,
'aios Infra-verMelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
gxames de sangue para diagnóstico
da sUlIls diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, treaçAo de
Aschein ZQndeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame d�
puz, escarr08, líquido raquia.no e

quaiquer pcsqulza para elucidação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

flORIANOPOLIS

Representantes Inspetores e Agentes
luiportante CH:!. Nacional, ttscatiz ada 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

Iuturo. Escrever à Caixa Postal, 3717 -, S. Paulo - «Cia
Nacional».

Vida EsportivaAVISO
o baile de Sábado de Ale"
lula, que o Lira Tênis Clube,
patrocinado pelo {( ESTADO»,
daria em benefício da Cruz
Vermelha Brasileira, fica
transferido para o próximo
mês de Abril, quando da
realização do Congresso

Rotary, nesta capital.

o TORNEIO·INICIO l�[ SÃO ]'.\"GLO
São Paulo, (Pelo Correio) - A Fede

ração Pnutista de !i'utehól realizou do
mmgo o "]11(:>-1ho1' de todos os torneios-iní
cios já efetuados. Viil'ios 1110tlVOS nos Ie
varn a fazer tal af'-I'lnativa. Pr-unetro, O
fáto de quase todos os clubes apresenta
r-em seus conjuntos consti1uidos pela to
ta lidade de seus titulares; segunuo, pela
afluência de público nUIHCl'OSO, que en
cheu as arquibancadas e gerais do Estú
dio do Pacaembú, Jazendo passar pejas
bilheterias a apr-eciá vel r-enda de , .....

8:l:Sa5$OOO; tercen-o, porque os quadros
fiZCI'�l1ll boas demonstrações, propoi-cío
nHU(}Q ao púbhco momentos de intenso
entusiasmo; por últ ímo, por-que a disci
plina foi ger-al durante todo o transcurso
do campeonato da tarde.

O Palestra, pondo em campo seu. qua
dro principal, COJU exceção de Amér-Ico,
seu novo cen u-o-médío, logrou vencer o

torneio, depois de levar a melhor sõbre
o .Iuventus, Portuguesa de Esportes e
Santos. Ern segundo lugar, colocou-se a
tui-ma de Yila Betmiro c, honra seja: fei
ta, a sua derrota na parue final não se
deu por infe r-lor-rdade de seus defensores
e, sím, por UIU gólpe feliz de Cabeção,
ao desfrutar tuna oportunidade logo no
pr-írnen-o minuto do encon tro. Devemos
até, POI' dever de justiça, af'n-mar que o

Santos, no úttimo embate da tarde, foi
sensivelmente supertor ao seu contendor,
prfnctpalmente na pz-Imeu-a fase, quando
uomínou tnreu-arnen te o terreno.
Sem dúvida, foi O Santos que apresen

tou o conjunto que mais ímpressíonou
.naquela tarde. Quer n a retaguarda, quer
na lin ha de frente, o onze santísta está
bem servido de vulores, e 110 torneio que
se iniciará dentro eU1 breve, será con
tender r-espeitá vel para os mais fortes
clubes pautistanos. O Palestra também
não ficou atrás. Está senhor de uma tur
nra que dar-á que falar 110 campeonato
dêste ano. Com a inclusão de Cláudio e
de Arnôrico , o potencial do conjunto au
nienturú 11lUitO, dando-lhe amplas possi
bilidades para vil' a reconquistar o títu
lo de campeão paulista.
Afóra êsses <lois onze concorrentes, te.

1110S a assinalar a boa figl�l'a feita pelo
Corinthians, Porrugnesu de Esportes, Ipí
runga e Espanha, q ue não sofreram eíí
nunaçâo nas suas partidas iniciais. Os
restantes, Comer-clal, Portuguesa de San
tos, São Paulo, .Juven tus e S. 1'. H. foram
postos à margem 110S pi-ímen-os jogos.
Os Iusos prníanos roram eliminados por
erro do ál'bitl'o, ·que consignou o terceiro
ponto do Ipn-anga, feito em visível impedimento.
Sómente o São Paulo lião apresentouem campo seu mâxnno conjunto. Deixa

r.un de atuar Vil'gílio, Silva, Luizinho,"aldema]", Hemo, Paulo e Pardal, :f::sse
I{lto foi muito comentado en tre os que
se achavam presentes 110 estádio, cne
gando a provocar amai-gus censuras à
direção técnica do tricolor. No entanto,
os adeptos do clube procuraram jUi'tiJ'i.
cal' a atitude dos responsáveis pelo cru
be, COIU o tor'neto Rio-São Paulo a iniciar.
se sábado. Alegação illJprocedente. uma
vez que no rerertdo certame tomar-ão
parte também o Coi-mthfans e o Pales
tra, e êsses clubes Ievm-am a campo lo.
dos os seus titulares, com exceção de
Br-andão, na turma atví-negra.Foram êstes os resultados dos joo'os:Ipn-anga :l x Portuguesa de Santos 2' !:IEs'
panha a x Comercial 2; Santos 1 x S. P.
H. O; Portuguesa de Esportes 1 x 3. Paulo
O; Palestr-a 2 x Juventus 1; Coriuthiaus
2 x Jpfranga 1; Santos 1 x Espauha 1);Palestra 2 x POl'tuguesa <le Esportes 1;Santos 1 x Corinthians O; Palestril J x
Santos O.

Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos orgãos internos

Certos orgãos internos das mu

lheres congestionam-se e inflamam
se' com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo forte, uma queda, uma raiva,
uma comoção violenta, uma noticia
má ou triste, molhar os pés, um

resfriamento ou alguma imprudencia.

as:;�éstias graves podem começar

'jJustamente os orgãos mais impor-
. tantes são os que se congestionam

e inflamam mais depressa, sem que a mulher sinta nada no começo.
Nada sentindo no cornêço da congestão interna ou da inflama

ção, a mulher não se trata a tempo de evitar que a doença se

agrave e vá peiorando cada vez mais.
E esta' a causa das .moléstias mais perigosas !
Para tratar as congestões e as inflamações úteroovarianas, use

Regulador-Gesteira sem demora.

Regulador-Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidospelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôr es, cólicas e perturbações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a homrragias,provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e desânimo
proveniente do mau funcionamento dos orgãos útero-ovarianos,tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de cabeça,enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer qualquertrabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde causadas
pelas congestões e inflamações do útero.
Regulador-Gesteira trata estas congestões e inflamações internas

e as complicações provenientes destas inflamações.

IMPORTADORA AVA - RADIOS
S. PAULO - Rua Protes, 43 - Caixa 4063

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia.
de 2 anos.
AV A - Gladíator 5 val v. 530$ - 6 valv,
551$, 7 valv. 59;:1$, para pilhas 500$
para acumulador 700$,

Catálogo grátis. 400 réis em selos para

I Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANT A

As perdas da aviação totalitária
na última semana

Londres, 4 (H. T. M.)
Anuncia-se que as potências
do "eixo" perderam pelo me-

TINH TOtJTURASnos 270 aviões durante a úl- A 11
tíma semana, em todas as
frentes.
Dois aparelhos alemães ro-'

ram abatidos sôbre o território
da Grã-Bretanha e 12 110 O Sr. Sebastião Mechado,Oriente Médio. Outro foi aba- de 43 anos, funcionário pútido pela Marinha. À Rússia blico, começou a sentir ton
anuncia a destruição de 168 turas, manchas na vista, tuaviões alemães. No Oriente, c'> do rodava ... Tlnha medo de
gundo um relatório dos co- atravessar uma I ua, de to
mandos aliados, os japoneses mar o ônibus ou o bonde. O
perderam 87 aparelhos. coração cansava, ao subir u·
A "Raf" perdeu 18 avíôes ma escada.

na Europa Ocidental e 25 no Começou a tomar as gotasOriente Médio. No Oriente, a de BUCOIODINA a conselho
"Raf" e a aviação australía- médico e tornou-se outro:
na perderam 6 aparelhos. lépido, jovem, cabeça leve,

sempre bem disposto.
BUCOlODlNA, com base de

iodopeptona, impede e com
bate a arterioacl-u-ose, pro
longa a vida.
Si tem mais de -10 anos

comece HOJE a tomar BU·
\....OlODINA e víver ã muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODlNA na sua

farmácia e Ele não encontrá
Ia escreva ao Laboratórlo
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2: 02.

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Críanças em
Geral

ICONSULTORIO : Cia. TELEFÔNICA
Rua Felipe Schmidt-Edifi- (ATARINENSE
cio Amélia Neto--Fone 1592 Acham-se à disposição dos srs.
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. Acionistas, no escritorio destaRESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186 Companhia, os documentos de

- Phone: 1392 - que trata o art. 99 do decre·

AUende a chamados to· lei n. 2.627, de 26 de Se�
14 I

tembro de 1940 •

... A Diretoria

em

Quase não podia
atravessar a rua

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

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

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

Negócio à venda
Vende·se a casa de negó

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

30v-l1

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter·

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As cons,truções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar1 Santos Pereira
que se acha encarregado d2
venda dos lotes.

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33
FLORIANvPOLlS

ADIADO O SUL·.\llIJ:RICANO
Rio, ("Esti:J.do") - o Conselho

Brasileiro de Tênis resolveu na sua
última reunião transferir para da.
ta oportuna o Campeonato Sul
Americano, que deveria reali�.r·se
dentro em breve nesta capital.
Um dos motivos foi a jalta de

ma'terial: bolas em condic'ões' e o� ,

outro, o pedido da Bolívia e Chile
para adiar a magna competição.

VAD.

Consultes: Pela manbã, das 10 às 12
A' tarde, das 3 às 6

�Atende das 9 às 12 horas

Machado & (ia.

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24 ... Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista

DOENÇAS, DOS OLHOS Agências e

Representações
C.ixa pOlt.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. princip.il

muncípiol do E.t.do.
17P.

QuAsi 'meio século de�exla
tênc1a é o melhor reclame
da prefêrencia • JUVEM1iJIlE
IlWlNDRf para limpar. for·,
titicar e reju'lenescer os

cabeloL Elimina a caspa,
faz cessar l) quéda dos
cabelos e voltar á c�r
primltlva os cabelos
brancos, sem OP tingir;
di -lhe, vigor r- mocidade.
Nio con tem sais de prata '.
usa-se como l0ç4o.

ORATli
PeÇt"Bol Imprel8o. ,011... OI cal
dados d08 cabelos. o melhor uso
da 18••••••• .&1••••••••

Vidro pot. CIOINio 8100:0 _.,
.. 'a .!MI waIor ...,.cte.

LAI. ,urur.,l. IW.IDU ,TIl.
Rn d.lIicbael.. tOl .> .. Df "'UIIO

Longa Prática DO Rio de Janeiro
Pela manhã: das 10 ás 12 horas
à tarde: das 15 às 18 horas

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

Curso de Aperfeiçoamento e

Consultas diariamente

�.....
I' >." 'I ' , '; ,

.
\, '� �

,

ALUGAM.,SE'
3 quartos com janelas de
frente e entrada independen
te. Prefere-se casal se m filbos.
Ver e tratar à rua João'

Pinto n. 29 (sob,), 15v. 1 S

,

II

Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob,)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA D"S MOLESTIAS DOS

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

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar I
I.
Consullórlo: Rua João Pinto. 7 -'fel. 1461.-Residência 145õ

Dr. SAVAS LACERDAOculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GARGANTA

CODS: Vitor Meireles, 28.-D8S 16 às 18 boras.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÚPOLlS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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será a preferida, porque BOM, BONITO e

Variado e modernissimo sortimento de sedas, a preços sem concorrência.
SEDAS Faiasx mercerizadas mt. 2$000 Pasta Gessy e Euc alol 2$500 I Blusas Olímpicas para moças 6$000

Seda Laqué xadrez e listado mt. 5$900 Fló, metro 3$500 e 3$800 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200 Véos de mó de sêda para noivas 14$,)00
7> Laqué, liso, mt, 4$400 Rendão (novidade), mt. 6$000 Oleo Oyrce e Realce 1$200 Grinaldas para noivas a começar de 5$000
• Façonné 3$800 Odala lisa, de 2$, 2$5 e 3$000 Toalhas Higienicas, dz. 7$000 Grampínhos, caixa de 1 groza 4$500
» Granité, bom artizo 6$300, Opala estampada, largo 8Q mt. B$ooo Toalhas de rosto, de 1$4, 1$8, 2$, Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
» Graníté, especial" 8$000 Cambraia finissima, largo 80 mt. 4$500 2$5 e 4$500 Lima para unhas 1$500
• Crepe Romano 7$000 Zepbir listado, de 1$5, 2$ .e 2$500 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Porta escova de dois lugares 2$000
}) Gívr é

superior 10$500 Tricoline, de õ$, 3$5, 4$5 e 6$000 Toalhas de banho, em cores 9$500 Fita metrica 2$500
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. 3$500 Toalhas de banho, temos grandes Camisetas de Ilsíca para homens 2$500
» Frísotine diagonal (novidade) 12$000 Tricoline lisa, mt. 4$000 sortimento. Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
II Ajour de 6$000 e 7$000 Chitão superior 1$800 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Camisas Socega Leão, para homens 5$000
» Língerle estampada, de 7$500 8$500 Cretone estampado 2$500 Colchas para casal, reclame 14$500 Camisas novidade para �começar 8$000
• com bolas 9$000 Reps para cortina, largo 80 3$900 Colchas fustão para casal 18$000 Cuecas para homens a começar de 4$000
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, mt. 1$600 Colchas mercerlzadas para casal 20$000 Pijamas para homens a começar de 25$000
» Tafetá xadrez

'

7$00')

I
Pecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 Colchas estrela para casal 20$000 Ternos de Casimira para homens a co-

» Tafetá Escoceza, de 7$5QO e 9$000 Eano para Cópa, bem encorpado, mt, 2$300 Colchas de veludo para casal 24$000 meçar de B5$000
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$500 'I'scocíe, mt, 1$800 COlchas fustão para solteiro 13$000 Ternos de Brim para homens a come-
J) Tafetá liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brins a começar de 1$800 Colchas mercerízadas para solteiro 12$000 çar de 39$000
» Tafetá Moiré 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 Colchas fustão mercerísadas para Calções de banhos de 6$000 e 10$000
» Listada para Camisas 8$500 Brim branco e azul marinho, para co- solteiro 14$000 Cintos de banho 2$500
» Listada para Vestidos 9$500 legiaes, mt. 2$500 Colchas brancas, meio linho para Blusas de Jersey para moças, de 10$ e 1 H$ooo
» Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt. 3$000 solteiro 17$000 Bonés para rapaz 3$500
" Estampada moderna 11$000 Pelúcia Iustão em diversas cores, mt. 3$000 Colchas brancas, meio linho para casal 27$000 Abotoaduras a começar de t$ooo
» Estampada (novidade) 12$000 Pelucia lisa, me 2$000 Colchas brancas para casal 15$000 Pasta de couro para colegiaes 11$000
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 MESA e QUARTO

Colchas de sêda com franja para Grande sortimento em Roupas de Banho
» Lumie re Lavrada, largo 60 mt. 10$000 casal 45$000
» Lumier e Liso, lar g. 80 mt, 10$000 Grauíté, larg. 1,60 mt. 9$500 Colchas de pura sêda com franja para
» Lumiere Liso, lar g. 90 (artigo já Pano para colchão mt. 1 $800 casal 70$000
bem conhecido) mt. 12$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$200 Guarnições para chá, com 6 guarda-

» Veludo Chlíon Reclame mt. 50$000 Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900 napos 15$000
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 Guarnições pintadas para chà, com 6
» Organza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 7$500 guardanapos 30$000
» Jersey, largo 1,40 12$<Joo Cretone meio linho branco, Iarg, 2,:W 7$500 Cobertores para bêbê 7$000

E mais uma imensidade de outras Se- Cretune meio linho em cores, largo 1,40 6$000 Cobertores desenhados para solteiro 13$500
das, que estamos vendendo a pr e- Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores desenhados para casal t7$floo
ços baratíssimos. Algodão boro, peça de 10 mts. 14$000 Cobertores xadrez para solteiro 19$500

. TECIDOS Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 Cobertores xadrez para casal 25$500
Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Cobertores Argentinos para casal 39$000
Algodão superior, Iarg, 1,50, peça de Cobertores para casal 6$500
]0 metros 43$000

Algodão Mariposa.para mesa, largo
1,40 peça de 10 mts.

Morim especial, bem largo peça
10 jardas

Morim de cor, merceízado mt.
Morim de cor, tipo cambraia, mt.
Cambraia mercerizada, enfestada,
peça de 10 jardas
Toalhas Adamascadas para mesa,
2,00 x 1,40

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

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

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

Vendas só a dinheiro OASA O'RIENTAL Rua C. Mafra, 15-Florianópolis
Previdência Nacional Ltda,

Hoje, amauhã e

1$500
1$500
2$500
4$000
õ$500

Luísíne, metro
Línon, metro
Linho estampado para praia
Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e

Tobralco estampado, de 3$ e

Cambraia em desenhos modernos, de
4$800, 5$500 e E$ooo'

Fustão estampado (novidade) 4$800
Fustão liso, de 3$500 e 4$800
Setim estampado, metro' 4$000

r Organdy em todas as cores, mt 4$000
Crepom para Kimonos, de 3$ e .3$500
Merinó preto largo 80 3$Goo

r

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).

12 mezes de 8RtudOP. MenRalictade mínirnll. t'recÍ8o de agentes e re

presentantes em todas as cidades, Escr va à Caixs Postal, 3717 -SPaulo.

_M,,�.Z!il!ll!!_e!ll'IIM_'''''I!!l>t"'Mf_, lEIlIlIli!iJlm.-.IIIlIWOlMj'I.IIII=_lIImillllllD

\. .'
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14· Batalhão ,de CaçadoresEdital de Venda
I - De ordem do Sr. Te. Cêl. Agente Diretor, faço

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

�

" II - O Leilão realizar·se�á no dia 6 (seis) de Março,
( às 14 horas, no quartel desta Cor�oração.

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

Fortunato Ferraz Gominho
20 Ten. Secretário.

sempre a CASA ORIENTAL
BARATO, todos os seus artigos,

-

sao

40$200
de

15$000
2$300
2$500

leite de Colonia ,

Batom Michel, Zande e Tungee
Batom Colgate 2$500 e
Batom Tentação e Murjany
Rouge Tentação
Rouge Realce, com pluma
Rouge Adoração
Rouge Royal Brtar
Sabonete Realce, Godíva,
ramy e Palmolíve
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 Ari'< z Malva 3$000 e
PÓ de Arroz Coty
Pasta Colgate

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

Colgate, Che
l$ooq

Gessy til PaI-
1$400
3$900
3$900
1$000

3$000 e 4$000
3$000
3$000
c5$500
5$000
5$500
3$000

DIVERSOS
Suspensorios para rapar 2$500 e 4$000
Suspensorios de couro para homens 7$000
Jogos de couro para h omens de 1Ü'$ e 12$000
Jogos de batizados a começar de 15$.000
Jogos de malha para crianças 11$000
Babadores 2$000

23$000 Capas para recem-nascidos, 9$500 e 10$500
_ Capas felpudas para recem-nuscídos 12$500

30$000 Casaquinhos de malha para bêbês 4$000.

Regressam à Grã-Bretanha os

pilotos da 4r4rR.A.F." Se V. S, desejar ter bôa renda mensal com pouco trabalho
. Londres, 5 (R.) --; Já se en- de terem entrado em operações . _

'

contra de regr�sso à c:;rã Bret�- semente tinham a regist�r a I
procure colher íutormações à Praça 15 de Novembro

nha a formaçao da R. A. F. , perda de un.a das suas unida- D. 23 - 10 andar - Sala 4 das 15 30 às 17 horas.
que durante seis meses esteve des, contra várias dezenas de -'---'--------
c_ombatendo. na Rúss.i�,. auxí- "Me��e:schml(!ts", destruídos O desastre do avião «Naoá))líando os pilotos soviéticos na

I,;·m
varIos, combates. I A ••• • ,

defesa do porto de Murmans- 'l rês dos pilotos ínzleses in- �Orl() Alegre, 4 (A. N;l - No Imot� e Valta.ca, M. ilton Ar� F.erreira, '
. . ,

. _.
,'" acidente ver-ificado no sábado com Regina Mana Baltar, feruuentos

que, o ponto mais setentrional c: sive o comandante Isher- () avião "Mauá" morreram além do leves.
atacado pelos alemães. wood, foram condecorados pe- piloto Haroldo Stude, con� 42 anos Dentre os passageiros saíram í le-

O regresso dessa formação Ir' g-ovêrno russo pelas suas fa- de idade e d� mecânico Br.uno Wag- sos os seguinte�: Jorge Ribeiro Se
foi efetuado de acôrdo com os (.'lnhas durante os pncontros ner, .os se!;lllJ11t.es l?aSsagel.ros: _se· g�l!O, Ot�l? COlmbra M?reira �a-

• • "J .• _ llhol'lta AlIce Saralva BatIsta, com bIao, AmsIo Fortela e Eh LoureJroentendImentos haVIdos entre el':!'uados COnLra os alemaes. 32 anos de idadc funcionária ria dc Sousa.
os dois govê�nos aliados, �n�es .A(�·,'Ia, depois do seu reg:: fSSO

I Alf,â�dega do Hio' Grande do Sul; Port? Alegre, 4 (A. N .. )
- O sr.

da sua partIda para a Russla. os componentes dess'3 forma- Ota:1O Fernando .Bos, d.e 47 aJ:o� Fredenco Bnrton, allen�e da Mala
As forças da "R. A. F." que es- ção vão ser incorporado� às de Idade: casado, ll1dustnal em IJl,ll Re!ll Inglesa, nesta capItal, conse-

.
'

.

-,::; e postenormente, a. senhora Eula- gUlll salvar pela janela do aviãotIveram. combatendo ao lado esquadrIlhaE' que operam em lia Almeida Garcia, esposa do sr. incendiado uma menina de três a-
dos aVIadores russos, eram outros setores da guerra. Pedro Chaves Garcia, a qual havia nos. Falando aos jornais declarou
compostas de duas esquadri- sido reti:ada C�)lll vida d? avião. que, quando o avião lev�ntou vôo,
lhas de caças aparelhadas com ?s fendos sa�. os �egull1tes:. Os- percebeu que havia dificuldade

,,'. "
'

eh
' cm Machado, dll etoI do InstItuto em ganhar altura e que observouaparelhos Hurncanes e ope- acara na Porto Alegre!' com diversas fractt!- os esforços empregados pelo piloto.raram sempre sob o comando ras sem graVIdade; Hans .Wolf, ferI- Acentuou que, se nãó fosse a cal�

do major Isherwood. Trl·n,dade
mentos leves; Humbeh.na Dut:a ma do piloto ,o desastre teria maio-

Além de auxiliar os russos a �al!ar, estado �rave; Ma�Ia �rpe�ao res proporções.
. Gonçalves, Alvllla Ameha FlgueIre- Porto Alegre, 4 (A. N.) - Umrepellr os ataques desfechados Vende· se uma, em óti do Machado, Nidia de Sousa Macha- funcionário do Banco d B .]

pelos alemães a Murmansque, d'
-

I f do, Dorival Ma?hado, ��lo Wolffen- que viajava no "Mauá" �on�����
os pilotos britânicos que inte- mas co n lçoes. n o r- �u�ttel, FrederICO WI�H�m �urton, para Pelotas cinco mil �ontos nu-

gravam essa formação tinham mações na Redação do ferImentos leves; DulcIdlO Con�es- ma valise, tendo conseguido sal-
• • A' D sa, estado grave; Valter FerreIra, var o dinheiroamda a mcumbencIa de de- ESTA O. locutor da Rádio Farroupilha, Hi-

.

monstrar aos seus colegas rus
sos as boas qualidades e a efi
ciência dos "Hurricanes", afim
de que os mesmos ficassem em

condições de pilotar os que já
estão recebendo das fábricas
inglesas.
Ao deixar o território sovié

tico, todos os aparelhos que es
sa formação levára consigo fi
caram servindo nas formações
da aviação russa, já tripuladas
por pilotos nacionais, que em
curto espaço de tempo ficaram
inteiramente senhores de to
dos os segredos dos "Hurrica
nes", sendo, atualmente, de
centenas o número dêsses
aviões que operam contra os
nrlzistas.
Para provar a tftciência de

monstrada por êSC:;l';S aparelhos
!la Rússia, basta que se diga
pue depois de m1;lias semanas

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

5v.-2

•

de
João Silva Sobrinho

Postais artísticos. gru
pos. casamentos, servi.

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

pliações a crayon e
óleo. Perfeição e, rapi
dez, só no FOTO IDEAL.
Atende diariamente a

qualquer hora.
Rua Tiradentes. 5

FLORIANÓPOLIS.

quartos.
ção.

COMBATA A CA�PA A QUEDA
E o!. CABELOS BRANCO.s

FOTO,- IDEAL

'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para quando houver
NOVA IORQUE, 4 (U. P.) -- OS TRIPULANTES DO "OLINDA"

SER REPATRIADOS PELO PRIMEIRO NAVIO DISPONíVEL DO LOIDE BRASILEIRO� QUE SE
D!RIJA À SUA PATRIA. I'\TUALME.NTE ENCONTRAMaSE HOSPEDADOS NO HOTEL BROO

KLYN.

disponívelE ·'�BUARQUE" ESPERAM

•

naVIO

I�--------""'----------------"""'--
------------�------.....--------------------------.....-

.HOT[l C[NTRAl
(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. viajnntes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

I------------------------------------------._.���
20 v.-8

Bandeirante Basquete Clube
AVISO

Convoco, por meio dêste, os srs. sócios e membros
da Diretoria do "Bandeirante Basquete Clube", para
uma 'sessão ordinária, a z-eo.l izrrr-ae dia 5 (quinta-fei
ra,) às 19 horas, na séde da Associação Cultural "Luiz
Delfina".

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

A falta de vivacidade, a tristeza ou so

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

e que e11e, de resto, póde dar - não é a Pre-
guica - Vicio; é peor: é a Preguica - Doença, a caracteris
tica da "Opilccôo". da qual é um dos symptomas mais
expressivos,

Para combater essa preguiça doentia, basta tomm
a "Neo - Nocctorínc". que restitue ao enfermo a soude e

a disposicó o prnrr o trabalho.
A Neo - Necotorinc É; um vermilugo poderoso, ccon- I

dicionado em ccpsulos roseus contendo tetrachloreto de
'

corbo 10 em soluto solido e optimamente tolerado pelo
orçcmrsmo humano.

't ,,'._ .,
� -«, .re-Ó:

Mole -tias dos rios e coração
O 'fONICAHDlUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, 08 rins, as neft'ltel.l. areias, (Ó teas renais, aumenta as
urinas. Tira 8S inchações dos pés e rosto, hidropstas, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
art e -ío-escíerose.

ReméIio das senhoras
E' o tônico ütero-ovárío SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parte; contra todas as enfer-
midades das senhoras de qualquer Idade.

.

Lesões do ooraoão A asma.

Use a CACTUSGENOL espectüco
contra hidropslas, pés Inchados, falta de ar, palpltações, ab .tí

mento das 'velas e artérias, bronqulte asmatíca,
amua e reumatismo, lesões, cansaço, urinas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e Inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STE:f\jOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soal! anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
língua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a
convalescença 6 rapída.

Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue. sütlís,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, fístulas, purgações, feri
das, cRn!}ros, escrófulas, reumatismo.

Únlco depurativo que limpa o corpo. tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogatías de Silo Paulo e Rio.I

AS SENHORAS I)EVEM USAR
Em su» tolh tte intima fomente o MEIGYPAN, de

grande p'Jdür hlgleníoo contra moles ias eontagtoeas
suspenas, Irritações Vi'g naís, corrimentos, molés

. Uas utero-vegtnaís, metiltea e toda sorte de doenças
locais e grande preaervetlro. Drogerte Paêheen, Rio.

o monumento
Chopino famoso mon ..imento de que do Palácio do Conde Zamo

Chopin, obra-prima do escul- yski, em Varsóvia, jogaram pe
tor polonês Szymanowski, er- la janela o piano de Chopin, a
guido na principal avenida, em mais preciosa relíquia do. imor
Varsovia, constituía alvo de ad- . tal artista.
miração dos turistas que vísi- Um grande poeta polones,
tavam a capital polonesa. Cipriano Norwid, amigo íntimo
Esculpindo a figura do ge- de Chopin, invocando, numa

nial artista, o autor do monu- das suas sublimes poesias, es
mento conseguiu sugerir, es- se vandalismo, exclamou:
plendídamente, a idéia do ro- .,Aquele que glorificava a Polônia,mantismo de Chopin, ao sim-
bolizá-lo sentado sôbre uma

Num hino de encantamento,
Viu o seu instrumento

Pedra de granito, à beira de um' Despedaçado nas pedras da calçada.
lago, como se tivesse ouvindo
o chilrear dos pássaros e vozes "Gemeram as cordas surdamente.'
campestres da Polônia, delíca- Em derradeira glória tua ...
dos motivos que lhe inspira- o ideal foi reduzído
ram as obras imortais. A lama da rua...
Tão original concepção valeu

ao escultor a medalha de ouro Ontem, cossacos primitivos;
que a Academia de Belas-Artes hoje, alemães! É a lei da equí
instituira para premiar o me- valência.
lhor projeto que consagrasse, Pela segunda vez a viva ena
à posteridade, o supremo mú-]ma da universidade que símho
sico da Polônia. lisa Chopin, é-desta vez=-su
As autoridades alemãs de jada pelos bárbaros ciêntíficos.

ocupação, em guerra aberta e Já em setembro de 1939, du
infrene, declarada à cultura rante a heróica resistência de
polonesa, não satisfeitas do Varsóvia, uma bomba alemã
derrubamento da estátua do destruiu o mausoléu, na Igreja
poeta nacional da Polônia, A- de Santa-Cruz, onde foi colo
dam Mickiewicz, assim como a cada a urna com o coração de
de Tadêu Kosciuszko e muitas Chopin. E agora os alemães
outras, acabam de detalhar, a- derrubaram o seu monumento.
gora, o monumento de Chopin, Não há ofensa à Polônia.
para fundir, com seu bronze, as Sente-se ofendido, por êsse ges
armas de conquista e da escra- to germânico - puramente
vidão. As fotografias do inau- germânico - todo o mundo cí
dito ato chegaram da Polônia vilizado.

.

a Londres, por via clandestina, Mas, que importa a destrui
mostrando o monumento em ção do monumento, se as obras
pedaços . do genifl artista permanecem
Triste a sorte de Chopin! superiores aos decretos bárba

Tão triste, quanto aquela da ros e provisórios da espada teu
Polônia mesma, cujos soluços tônica!
êle transmitiu ao mundo, em A estátua de Chopin, materi
mágicas melodias, cheias de almente derrubada está firme

'" .,"
dor e de esperança. Tnste a de pe, nas salas das Academias,
sorte do monumento de Cho- dos teatros, dos conservatórios
pin! e em toda parte por onde Se ir-
A história se repete. No tem- radia, através da sua músíca, Ipo da insurreição polonesa de -a arte e cultura milenar da

1863, os cossacos, durante ô sa- Polônia.

Destruído
de

AVISO·· AO POVO CATARINENSE

c Aliança �a Haia»

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa J@eger & Irmão .

Saídas de Florianópolis às terças e sábados"
Saídas de Porto Alegre para. Florianopolis

às quartas e sábados
Saldas de Araranguá às quartas,

sacados e domingos

I Aq8nt8 em Florianopolis: MARIO MOURA
,PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

'-

Fundada em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Mcritimoa

-----

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:GJO$000
}) 54.700:000$000
» ;·!.929.719:000$OOO

28.358:717$970
» B5.964:965$032
1> 7.323:826$800
» 22354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio Jose

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (;a.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catx. postal 19- Telephone1083-End. Tel. c ALLlANÇA.,

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itoicrí,
Blumenau e Lcrcrea. I

o 'CONTRATO E
E' DE EFFEiTO SENSACIONAL

.... lesses rebeldes .....� ....... nas lareacbItea .....
ide•• ou ai_pies. grippe.s. nlstr!ados., rouqaidões. ...... cee
"can'O. �nguhMio., do....... peito o ... ceseaSt laso=• IF...-za geral, tatta de appeüto. febre.. CONTRAT
• o remedi. aba.luto. IIMtrolco, que eào ta.... Efflca.....
.. t.s.e dos tubore.a.sos tORl_do-e c.e"................ •
CO.TRATOSSE Já recebeu maht de 24000 alleslado.....
........._ Tonha.. culdado!IlNã... dela.. eag...... a....
..... ... CONTRATOSSE. que' bara'" a.. to.. ,

..... d"t,'leelme T4W'h·· _ .......- .......

Agradecimento e Missa
§�"",--- 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 Simones, falecida no dia 2, em São Paulo,
convidam aos parentes e pessoas amigas para assistirem a missa
de 7.0 dia que por sua alma mandam celebrar, na Catedral Me8
tropolitana, sábado, 7 do corrente, às 8 horas, no altar de Nossa
Senhora de Lourdes.

Curso .Catarinense
Matrícul-a

Madurezade
Está aberta a matrícula (lOS

candidatos ao curso ginasi�l, 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-2

I
Farmácia ((Esperança»·1do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de bcrrache.

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
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,De I' a 30 de Mar�o:
Grandes vendas de artigos deVerão

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 2!0$ po r
Blusões «sport» a

135$000
155$000
16$000

MOD.LAa
Conforme praxe, sô fazemos duas liquidações ao ano: dos artigos de verão, em Março, e dos artigos de inverno,
em Agosto. O invejável 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 !

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:
L. h 1 ,.
ln os para errçors

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.

VENDAS EXCLUSIVAMt:NTE Ã VISTA

7

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

CALÇÕES » :
- Blusas - Tailleurs -

VESTIDOS
14$500
34$000

47$500
43$000

115$000 !

alusas 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

•

SE1_)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 tentar! Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !
L\

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA

;•••••••••••••••••••••••••••••••••••• CURSO ANTONIETA DE BARROS
Ju?z D��t���ft�;�,roe�e !��:�fcFoeg;� e

$ • D IA. S
. : I EXTERNATO FUNDADO EM 1922

cargo de Juiz de Direito da la. •
I FERNANDO MACHADO. sa FONE 1.516

Vara da Comarca de Florianópolis,
• .j'

• •• Alfabetiza e prepara, para os exames deEstado de Santa Catarina, na fúr
ma da lei etc. • • admissão aos GINASIOS e INSTlTUTOS
ed�:r) c���e� ���zoq�� �i��:s���: • e MATRÍCULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia i6,
virem, ou dele conhecimento tive- • d Ih f b e

só para os alunos que já frequentam o Curso.
rem que, no dia 19 de março pro-. pa rões maravi OSOS, íníssimo aca amento e

ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.
ximo vindouro, às quatorze horas,

. 43 15 v. alt. -15à frente do edifício do Palácio da

: das melhores íábrícas do país, sãe .1iIk
..'"

Justica à Praca Pereira de Olivei- ....

ra, o"porteiro"dos auditórios_deste P d CATEDRAL���Z2� !r�_��el�lara��I�C� J�:!a��� =; encontradas nos balcões da �. ro utos
dér e maior lanço oferecer, sôbre • •• da respectiva avaliacão, o seguinte: a ven a na FARMACIA ESPERANÇA- n. 1 - Uma parte da casa edi-. C SANTA BOSA •ficada à rua Presidente Taunay, •

.

asa. • Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.61t2
nesta capital, construida de alvena- XlOO

"""". (Defronte à casa Hcepcke),.a, coberta de telhas, forrada, as- •soalhada e envidraçada, com di-
versos compartimentos, edificada • •
em um terreno que' méde 43m,60 • Díáriamente recebemos novídades ede frente, por 87 metros ao sul que
extrema com herdeiros do Dr. Her- • •
cílio Luz; confrontando, pelo norte, • Rua fel.·pe Scbm.·dt, 54 -fone 1514 •onde méde 46 metros, com terras
do Desembargador Mileto Tavares, • •
extremando aos fundos com pro- • e
�1d�ag:n��. tl��� �e i��ó�!f'f�f�� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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

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

Iogar do costume e publicado na

fórma. da lei, ficando por êste meio
citada a Prefeitura Municipal de
Florianópolis. Dado e passado nes
ta cidade de Florianópolis, aos vin
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 Re
go, Juiz Substituto em exercício.
Está conforme.

Hygino Luiz Gonzaga
Escrivão

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
A Comprai na CP. SA MISCELimitada LANEA é saber economizar'

Banco de Crédito Popular e Agrícola
I

de Santa Catarina
I <r, o ESTADO(/}

Rua Trajano n.o 16 - Sêde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtllicado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLOHIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco- IMantem carteira especial para administração de prédios.

Recebe dinheiro em depósito pelas I. melhores tcxes :

CIC à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 50/0
CIC AYiso Prévio 6%
CIC Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais e Municipais.
SINDICALIZAÇÃO - Mode PUDIM MEDEIROS, a so-

los - Explicações.- Procure a bremesa inegualáve], gostosa,
Organização Comercial Catari- fácil de preparar e que to-
nense. dos apreciam.

DURIO VESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano ...•.•.•••.

Semestre ••.•••

Trimestre ..•.••

Mês ••••••••••••

No Interior:
Ano _ .....••••••

Semestre ..•••••

Trimestre ..•••.

50$000
25$000
15$000
G$OOO-------- ---

•

VENDE-SE 15$000
10$000
ZO$OOO

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

I' sa aluga-se uma, com
�a sala devlsítas, idem
de jantar, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. Terreno ajardi
Dado. Construção recente (a
índa não foi habitada). Tra
tar ao Largo Benjamim Ccns
tant, 9. tüvs 8

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados. não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

�
DOS artigos assinados

�

na

Predial

Crédito Mútuo Predial
---�---- -------------

Proprietários: J. Moreira & (ia.
5 DE FEVEREIRO

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

I derneta n. 7433, o prêmio que lhe coube em
. mercadorias, no valor de rs,

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

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

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

com prêmios no valor de

6:250$000Não vacile adquira já a sua caderneta na sede da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto na 13.
--------------------------------------------

Não vacile, adquira
caderneta

Crédito Mútuo

._.

,a, uma

I Mensalidade, apenas, 21000

________C.o_:.s_u.�.ta__M_é_d_i_c.a_G..rá_t_is.· .....1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A FILIAL DA CRUZ VERMELHA
EM SANTA CATARINA Cartazes do

Ontem, à noite, no salão do Clube 12 de Agosto, foi funda
da, sob o patrocínio do sr. dr. interventor Nerêu Ramos, a Filial
da Cruz Vermelha Brasileira, em Santa Catarina.

A assistência foi numerosa, sendo elevado o número de
senhores e senhoritas que a honraram com sua presença.

À mesa, tomaram assento, além do sr. dr. Nerêu Ramos, A's 5, 7 e 9 horas
os srs.: cel. Valdir Lopes da Cruz, ten.-cel. aviador Epaminon-
das Santos, capm. de fragata Plínio da Fonseca Cabral, des. Trem de luxoMedeiros Filho, major-médico Gilberto Daví, capitão-médico I '

Antônio Muniz de Aragão, drs. Jocelyn Fraga, Osvaldo Cabral, COM VICTOR MA;C �A,GLENDjalma Moellmann, Álvaro Milen da Silveira e monsenhor Rar- E DENNIS O KEEF E

ry.Bauer. Para secretariar a sessão foi convidado o sr. dr. Ma- A voz do mundo edeíra Neves. Notícias do dia (jornais)O sr. capitão-médico A. Muniz de Aragão fez rápido histó
rico da origem e evolução da Cruz Vermelha, e apelou para a

cooperação da mulher catarinense na Filial que se fundava Inesta capital, sendo muito aplaudido. ,
Em seguida, foi lido o ante- projeto dos Estatutos da alu-Idida Filial, os quais foram aprovados, capítulo por capitulo.O sr. dr. Nerêu Ramos declarou que seriam considerados

sócios fundadores da Filial da Cruz Vermelha todos quantos SI-naI dos tempo�assinassem a ata da fundação, documento êsse que seria colo-
'

al ...

caC!.0 à disposição ,d�s interess.ados !la "Livr�ria Xavier", ama-Inha; e que, na proxima 3a. feira, dia 10, serao eleitos a direto
ria e o conselho diretor, devendo em seguida, organizar-se a
primeira turma de enfermeiras ou "samaritanas", para cuja
instrução todo o corpo médico dessa capital abnegadamente
se ofereceu.

- Em nome dos diretores da "Casa de Saúde S. Sebas
tião", o sr. dr. Aurélio Rotolo declarou ao sr. dr. Nerêu Ramos
que aquele estabelecimento hospitalar estava disposto a, coo
perar, de qualquer fórma, nas finalidades da Filial da Cruz
Vermelha Brasileira.

«Paramount» e «Metro»

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Os jornalistas não são obri
gados a noticiar tudo de que
têm conhecimento. E' o dever
profissional de informar o pú
blico, que lhes aguça a curiosi
dade e lhes exige um desdo
bramento de energias, que, às
vezes, os estafa.
Mas nem sempre êsse esfôr

ço é reconhecido - e, ainda
menos, recompensado, embora
moralmente. Nem sequer ao

jornalista se tributa a conside-
ração que só os círculos escla
recidos, de bom grado, lhe atri
buem. Êle vai a uma reunião, a

uma festa a uma solenidade
. qualquer (e, às vezes, convida
do l), mas, alí se perde na mul
tidão, é esquecido ou relegado
a uma fileira de última ordem
- como um joãó-ninguem ...

Para o profissional que se
j
preza, para aquele que faz da
pena um instrumento de ofício
honrado - nada mais doloroso
do que essa desconsideração,
êsse menosprezo, que o reduz à
função de fazedor obrigatório
de noticiários de encomenda.
Teria decaído tanto a tradi

ção de ,brio e pundonor dos
homens-de-imprensa? ...

O nazismo sanguissedento! Está ensurdecendo-
Paris, 4 (Havas) - As autoridades militares alemãs pu- se e tem zumbidosblicaram O seguinte aviso: "Em primeiro de março de 1942 -d f)

foi traiçoeiramente assassinada uma sentinela alemã, por ele- nos OUVI os f
mentos criminosos. Como sanção contra êsse pérfido assassí- PROVE ESTE REMÉDIOnio, 20 comunistas e judeus, pertencentes ao mesmo meio que
os autores do atentado, serão fuzilados. Vinte outros serão
passados pelas armas se os assassinos não forem descober
tos até o dia 16 de março. Hoje, 4 de março, dia do enterro da
vítima, todos os cinemas e locais de diversões serão fechados
por todo o dia. Os retaurantes serão fechados a partir das 20
horas" .

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio
Armazenador de Florianópolist

C·
· De ordem da Diretoria dêste Sindi

cnvlte cato, convido a todos o� �ssociados,a tomar parte nas elerções para a
nova diretoria que terá de gerir os destinos desta socie
dade sindical, no dia 8 de março, às 9 horas da manhã,
em sua séde social, à rua Conselheiro Mafra, 125.

Florianópolis, 3 de março de 1942.
JOÃO ANACLETO DE FREITAS, Secretário.

Se v. s. está ensurdecendo- se
e teme a surdez catarral, ou se
tem nos ouvidos ruidos roucos,
retumbantes ou sibilantes, ob
tenha de seu farmacêutico um

frasco de Parrnint.
Tomando-se uma colher das

de sopa quatro vezes ao dia,
êste remédio póde aliviar pron
tamente o mal-estar causado
pelos zumbidos nos ouvidos.
A obstrução nasal desaparece,

a respiração se faz mais fácil e

o humor do nariz cessa de cair
na garganta.
Este remédio é agradável ao

paladar.
Todas as pessoas que se ve

jam ameaçadas de surdez ca

tarral ou que tenham zumbidos
nos ouvidos, deveriam experi-

I menta r êsse remédio.

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulfi
-

Amin &: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 111

o L.- Contra o POVO!economia, Rio, 5 (Meridional) - Um
vespertino denuncia a formação
de grande "trust" para o enca

recimento da carne verde.

Organização nacional destinada a incentivar a
facilitando a aquisição do ler.

Resultado do sorteio realizado em Janeiro de 1942 :

SERIE «A»
Mensalidades

r- Prêmio CIK
2' Prêmio EOY
3' Prêmio LLM
4' Prêmio EZB
5' Prêmio CGG
e as demais inversões DO valor de

(10:0001000)
de 5$000

10:000$000
500$000
500$000
EOO$OOO
500$000
200$000.

«B" (15:0001000)
10$000

15:000$000
1:500$000
1:500$000
1:500$000
1 :50C$OOO

valor de 500$000.

SERIE
Mensalidades de

I: Prêmio 'HQH
2' Prêmio CXZ
3' Prêmio KTL
4' Prêmio ELL
5' Prêmio GNN
e as demais inversões no

Ohá.cara.
Vende-se uma, em local

aprazível, com água corrente,
luz -elétrlca e esgôto, sita à
Praia do Meio (Coqueilros).
Facilita-se o pagamento. Aceí
ta-se, também, a troca da
mesma por uma casa nesta
capital. Informa ções com o
sr. Zanini, rua Tiradentes, 8,

12 v.-l

Para inscrições, pagamentos de mensalidades, informações:
FRANCISCO BITTENCOURT SILVEIRA, inspetor na região

Caixa Postal, 93. - Telegramas: FRABISIL.
Rua Tiradentes n- 17, 2°. - FLORIANOPOLIS.

Exijam o Sabão

COM MELVYN DOUGLAS E 2° - Continuação do sertado:
JEAN ARTHUR A Volta do Bezouro Verde

Complemento nacional D.F.B.

IEcos e Notícias: Vida Social
- -

Assumiu a gerência, interi
na, do Banco do Brasil, nesta
capital, o sr. J�sé Gil.

O sr· Raimundo de Maga
lhães, censor do D.I.P., vai fa- Aniversários:
zer um estágio de dois anos Decorre hoje a data natalíciajunto ao Comité de Coordena- 'do nosso estimado conterrâneoção das Relações Culturais In-

sr. dr. Wanderley Junior, briter-Americanas, em Washíng- lhante causídico em nosso fôrotono
e professor da Escola de A-

Hoje haverá sessão doutriná- prendizes de Marinheiros.
ria, com início às 20 horas, no Fazem anos hoje:Centro Espírita "José de Na- O sr. farmacêutico sr. Josézaré".

I>f. Augusto de Farias, estimado
Nêste ano a matrícula no proprietário da acatada "Far

Seminário Metropolitano de mácia Sto. Agostinho" e que,
Nossa Senhora de Lourdes, em pelo seu belo espírito e género
Azambuja, elevou-se a 30 alu- so coração, goza de geral esti-

ma;nos.
-o nosso prezado conterrâneo

sr. maestro Manoel Cruz, fun
cionário do Tesouro do Estado
e' apreciado flautista.
-o menor Lucidoro Fernan-

A's 7,30 horas

Maridos em

profusão

Complemento nacional D.F.B

Preços: 1 $500 e 1 $000
Imp, até ]4 anos

o PENSAIUENTO no IHA
"A ambição, como a avareza, se

afadiga muito para ser cada vez
mais miserável". - M. Maricá.

A .ANEDOT.A DO DIA
Jéca - Eu trabalho muito de

noite.
Baduino - Não déve fazê isso,

Jéca; a luz artificiá faz muito má
à vista.
Jéca - Não dá parpite, Badui

no. Já viu luz artificiá no gali
nheiro? ..

O PRA'l'O DO DIA
Rabada com Carurú - Ferva em

água e sal, uma rabada e depois de
quase solta dos ossos, deite-a num
bom refogado. Refogue-a bastante
até dourar; adicione um pouco

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

dágua e um bom môlho de carurú
bem lavado. Abafe a panela e dei
xe cozinhar lentamente.

dia
A's 7,30 horas

10 Impondo a lei
COM 'V IRGINIA VALE E

GEORGE O'BRIEN

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

des;
-a exma. sra. d. Alice A u

rara da Silva.
-a galante menina Suelí May

noldi Taulois.

Viajantes:
Para S.Paulo, onde toi tazer

um curso de especialização clí
nica, seguiu hoje o nosso pre
zado conterrâneo sr. dr. Laura
Daura.
-Para Itaiaí seguiu,

a exma. sra. d, Maria
Espíndola,
-De sua viagem ao

ontem,
Sabino

Rio de

de

Foram classificados o tenente
coronel aviador Epaminondas
Gomes dos Santos, no comando
da Base Aérea de Florianópolis
e o major aviador Honório Koe
ler, no sub-comando, também,
de nossa Base Aérea.

•

Na data de hoje e no ano de
1854 foi inaugurado o atual
Hospital de Caridade, sendo para
êle transferido os doentes do
velho edifício.

Madeiras
Pinho

Vendem-se para
construções e
serrarias

Tratar à Rua João Pinto
n. 5 (sob.)

FLORIANÓpoLIs

Temos à mão um exemplar do
"Boletim Informativo", da Biblio
teca Pública de nosso Estado, re
lativo ao 4° trimestre de 11)41. Nele
vemos, com agrado, a afluência de
mulheres àquele estabelecimenro,
sobrepujando o ano ele 1940, em

igual período. Com efeito, 299 mu
lheres acusou o movimento diurno,
sobre 103 do ano anterior; sendo
que, 67 no movimento noturno,
contra 32 de 1940. A frequência
masculina foi elevada de 4.045 pa
ra 4.604, de 1.883 para 2.947, nos

expedientes diurnos e noturnos,
respectivamente.
_Entre os autores mais procura
dos encontramos Alexandre Du
mas pai, com seus "3 Mosquetci
ros", "Visconde de Bragelone" e
outras -obras, e Eça de Queiroz,
com o "Crime do Padre Amáro" e
outros trabalhos.

o interventor Amaral Peixoto já
tomou as primeiras providências
para construir abrigos anti-aéreos
em todas as cidades fluminenses,
de acôrdo com o recente decreto do
presidente Getúlio Vargas, sôbre a
defesa passiva,

CONVITE

tOs
funcionários do De

partamento Estadual de
Estatística convidam os

parentes e amigos de seu

inesquecível colega CHIL
DERICO HOSTERNO pa

ra assistirem à Missa que, em

intenção à sua alma, farão cele
brar no altar do Sagrado Cora
ção de Jesús, na Catedral Me
tropolitana, às 8 horas de terça
feira, dia 10 do corrente,
Florianópolis, 5 de março de 42

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Será' gratificadoPerdeu-se ontem (412142),
en tre a Casa Meyer e a Li
vraria Schuldt, uma cartei
ra com 4 chaves e certa
quantia em dinheiro. Será
gratificado quem entregar a
referida carteira nesta re

dação.

CIA.=Joinville

Eponina Moreira
MISSA

lil Acácio Moreira
,,'''' I convida seus arni-

\
se assistirem as mIssas

que, em sufrágio à
alma de sua que
rida esposa Eponina
Moreira (3° mês do

seu falecimento), fará celebrar
no dia 9 do corrente, às 8 e meia,
na Catedral Metropolitana. An
tecipa agradecimentos a todos
que comparecerem a êsse ato
de religião.
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JUNTA (OMERCIAL.·-Arqui
varnento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certídões-Buscas
etc. Procure a Organização
comercial Catarínense.

Janeiro regressou a esta capital o
ilustre advogado sr. dr. Wan
derley Junior.
-Está entre nós, vindo do

Rio de Janeiro, onde exerce im
portante cargo, o sr. dr. João
Bayer F'ilho, nosso prezado con
terrâneo.

Falecimentos:
Em sua residência, à rua Bo

caiúva, faleceu o nosso prezado
conterrâneo sr. Laercio Viegas
de Amorim. O extinto deixa
viúva a exma. sra. d. Madale
na Torres Viegas. O sepulta
menta de seu cadáver efetu;.r.
se-á hoje, às 16 horas, no
Cemitério Público. Seu passa
menta, que ocorreu repentina
mente, encheu de sincéra mágua
quantos dele tiveram notícia.
-Na Maternidade, onde se

encontrava em tratamento, fale
ceu a exma. sra. d. Teresina
Nicolich da Silva, esposa do sr.

Osvaldo Silva, funcionário apo
sentado dos Correios e Telégra
fos. Seu enterramento efetuou-se
hoje, às 10 horas, no -Cemitério
da Irmandade dos Passos,

ULTIMA HORA
Mantém-se com firmeza a resistência dos defensores de Java.

Não obstante, os japoneses continuam a fazer progressos, embora
pequenos.

- Ambas as aviações inimigas desenvolvem intensa atividade
em Java. Os japoneses concentraram seus bombardeios sobre·
Bandoeng, enquanto os aliados atacaram os comboios e os pon
tos de desembarque dos nipônicos.

- Aviões japoneses, em grande número, realizaram novo
bombardeio contra Porto Darwin (extremo norte da Austrália).
Tambem por êles foi bombardeada a cidade de Gasmata, em
Nova Bretanha. "

- Na Africa do norte foram ontem escassas as operações
bélicas. Os britânicos destroçaram grossa patrulha inimiga.

- A aviação do Eixo bombardeou a ilha de Malta, cau
sando pequenos prejuizos.

- Esquadrilhas da RAF bombardearam Benghasi (Libia) e
Palermo (Sicília).

- O bombardeio aéreo dos ingleses sobre a região parisiense
causou grandes prejuizos às instalações militares alemãs. A famosa
fábrica de automóveis" Rénault" foi quase inteiramente destrui
da. Vichí diz que houve 600 vítimas; Berlim, que foram mais
de mil mortos e 20 mil feridos. Falando, em Londres, "sir"
Archibald Sinclar, ministro da Aeronáutica, declarou que os

bombardeios, pela RAF, continuarão, não só contra a França
ocupada, como, também, contra todos os países onde se estejam
fabricando munições para o Reich.

II

(Marca registrada)

.iL
POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA
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