
Londres, 5 (U. P.) - Anun
cia-se que, durante o ataque
de ante-ontem à noite, aos su

búrbios de Paris, foram usadas
bombas de uma tonelada. Os
observadores, que faziam parte
das tripulações dos aviões ata
cantes, declararam que mesmo

à grande altura em que se en

contravam, sentiam a violênta
explosão das bombas ao tocar
o solo, e viam, perfeitamente,
os terríveis efeitos que elas pro
duziram.
Londres, 5 (R.) - Esclare-

ce-se, em caracter oficioso, que
o reide de ante-ontem contra
alvos industriais na região pa
risiense, e na França ocupada,
era necessário, dado o uso que
os nazistas estão fazendo das
usinas francesas, para o Iabrí
co de armas e munições.
Foram, no entanto, tomadas

as mais rigorosas providências
para evitar perdas de vidas e

prejuizos às propriedades civís
dos franceses, estando os pilo
tos devidamente instruidos
quanto a isso.

da Real Força Aérea Brítâní- a seguinte descrição dos ata
ca desfecharam um ataque às! ques da R'AF contra as usinas
fábricas "Rénault", situadas Rénault, nos subúrbios de Pa
em Billancourt, subúrbio de rís.
París, atualmente empregadas "A lua brilhava e havia pou
na produção de material béli- cas nuvens na região, de modo
co para os alemães. que os pilotos da Raf não tive-

Êsse objetivo foi facilmente ram dificuldades em encontrar
distinguível com o auxílio do seus alvos. As usinas Rénault
luar, tendo sido eficientemente ocupam uma grande área em

atingido. As informações rece- ambas as margens do Sena,
bidas indicam que os danos so- mas sua parte mais vulnerável
fridos foram consideráveis. está situada na ilha que é liga-
Londres, 5 (R.) - O Minis- da à margem por duas pontes.

tério da Aeronáutica publicou Cada tripulação da RAF rece-

beu ordens para trazer de vol
ta sua carga de bombas, caso

houvesse possibilidade de al

gum engano na localização dos
objetivos. Ao fim do bombar
deio, se bem que lavrassem
grandes incêndios na área das
usinas Rénault, foi notado que
apenas dois pequenos incên
dios imrroperam na parte ex

terna, justamente ao longo de
uma das margens do rio.

O número e a violência dos
incêndios que lavraram rapída

(Conclue na 6a. página)

As usinas Rénault, atingidas
na audaciosa incursão da RAF,
são as maiores da França, pa
ra a produção de caminhões,
carros de assaltos e outros ma

teriais de guerra. Os nazistas
usavam êsse material há mui
to e geralmente o remetiam às
suas forças em operações na

frente oriental.
Londres, 5 (R.) - O Minis

tério da Aeronáutica distribuiu
o seguinte comunicado:
"Durante a noite de 3, varias

esquadrilhas de bombardeio

Estão convocados por edital
os interinos de coletor e escrivão
de coletorias para que se ins
crevam até o dia 20 do corrente
nos concursos abertos nos se

guintes locais: Distrito Federal,
Manáus, Belém, S. Luiz, Tere-

I sina, Fortaleza, João Pessoa,
Recife, Aracajú, Salvador, Vitó
ria, Belo Horizonte, S. Paulo,

I
Curitiba, Florianópolis, Cuiabá,
Goiânia e Porto Alegre.•

Solicitou transferência para a
reserva o general Meira de Vas

-��- cancelos, presidente do' Clube30v-ll Militar, devendo o respectivo
decreto ser assi�ado hoje.

Início do 10' ano de administração
do sr. Roosevelt

Washington, 5 (U. P.) - O

presidente Roosevelt iniciou
ontem o décimo ano de sua

administração com uma visita
à igreja episcopal de S. João,
acompanhado dos ministros
de Estado e altos funcionários
governamentais. O presidente
pediu a Deus que o guie nos

difíceis dias do futuro.
Por precaução não foi anun

ciada a cerimônia, e só alguns
populares presenciaram a che
gada do grupo ao templo.

-

Outro que tira
fotográ'ias •••

Rio, 6 (Meridional) - A po
lícia fluminense prendeu, em

Caxias, o indivíduo de nacio
nalidade húngara Alexandre
Karpati, natural de Budapeste,
quando o mesmo tirava foto
grafias de posições marginais
da estrada, utilizando-se de
uma máquina moderníssíma.
Em seu poder foi apreendido

um "croquis" do trabalho que
lhe fôra dado afazer. Decla
rou ser empregado de uma

firma italiana no Rio. Não ti
nha legalizado seus documeu
tos de estrangeiro.

A superioridade
aérea japonesa

Londres, 6 (R.) - Informa

ções de fonte nipônica, re
transmitidas por Berlim, re

velam que "a aviação nipôni
ca domina completamente os

céus de Java, protegendo com

eficiência o avanço das tropas
de terra, que progridem cada
vez maís ".

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
Sfu71 os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiros.

Washington prepara-se para
eventuais bombardeios aéreos
Washington, 6 (H. T. M.)

- Esta capital prepara-se ati
vamente para possíveis born
bardeios aéreos. Pela primeira
vez todas as residências e es

tabelecimentos comerciais fo
ram escurecidas à noite, entre
24 e uma hora da madrugada,
Essa ordem foi dada pelas

autoridades da Defesa Civíl.
Severas punições foram pre
vistas para aqueles que não se

conformarem com essa medi
da de precaução: 300 dólare3
de multa ou três meses de pri
são e mesmo ambas as coisas.
Essa medida visa educar o

povo afim de que seja capaz
de locomover-se no escuro,
mesmo que o "black-out" du
re perfodos prolongados com

ou sem os atuais alarmas con

tra ataques aéreos.

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

Ir=lorianópolis- Sexta-feira, 6 de Março de 1942 N. 8482ANO XXVII

Ecos e Notícias I

o «Sanlo» do Riacho SecoOs japoneses dominam
o sudoeste do Pacífico

Londres, 6 (R.) - Uma fonte holandesa acaba de revelar que "é
preciso levar ao conhecimento de todos os leitores de jornais, atra
vés do mundo livre, que o domínio do mar, pelos japoneses, no su do
éste do Pacífico nunca foi tão completo como atualmente". Essa in
formacão acrescenta: 'Todos nós temos de enfrentar o fato de que,

após ;;'S perdas sofridas pelos aliados, no Pacífico, não estamos, por
ora em condicões de assumir a iniciativa de contra-ofensiva, naque
la �ona. Todo; os esforços importantes, que possam chegar a Java,
deverão ser transportados por via marítima, mas o domínio de todos
os mares ao redor da ilha está em mãos do inimigo, bem como os ae

ródromos, que poderiam ser utilizados para fortalecer as tropas de
fensoras.

"É, portanto, uma luta desesperada a que está sendo atualmente
travada em Java, mas podeis ter a certeza de que o exército das índias
Orientais Holandesas combaterá até o fim.

"Java, com a sua densa população, as suas vastas plarsicies, boas
estradas e sistema ferroviário, não é país onde a natureza ofereça
grandes possibilidades aos defensores contra inimigos grandemente su

periores.
"Ficou provado, segundo certas informações, que a marinha japo

nesa enviou poderosa quantidade de destroyers e de submarinos para

apoiar suas aventuras bélicas. Julgavam os nipônicos que podiam ar

riscar-se a deixar o Japão desprotegido, em consequência da surpresa
de Pearl Harbour, e os fatos demonstraram que êles estavam com a

I

Maceió, 6 (P. C.) - Manuel Pereira, o "santo" de Ria
cho Seco, foi preso.

É, êle, o mesmo que "transformou" um jumento em 10-
goso cavalo de corrida e queria fundar em São José da Lage
uma "sucursal" do céu, a exemplo de Joazeiro.

A polícia, na sua louvável missão de reprimir o fanatismo,
efetuou a prisão do famígerado beato e dos seus simplórios
discípulos. E os jumentos voltaram a pastar tranquilamente,
na relva verde, sem mais aquela possibilidade de. se verem

transformados, dum momento para outro, em gurbosos cor
réis.

IUanuel Pereira, "profeta em sua terra", estava mesmo
tomando geíto de gente importante. Queria publicar um Iívro
que íôsse a codificação de sua doutrina. Na ímpossíbilldade de
escrevê-lo, ditou-o. Intitulou-o de "Bíblia", numa ridícula pa
ródia. E anuueíava, também, o fim do mundo. lUas o singular
e pitoresco "coleg'a" de Nostradamus foi parar na cadeia. E,
com êle, os manuscritos do volume, com profeclas e tudo.

razão.
"Este é o resultado lógico do revés militar, cujas profundas con

sequências o primeiro ministro sr. Winston Churchill citou no seu

discurso radiofônico de 15 de novem br o ". Inoglukus

Dia 2 do corrente iniciaram
se as áulas do "Curso de língua
inglesa", mantido pela' novel as
sociação «Instituto Brasil-Esta
dos Unidos», entidade que tem

por escopro cimentar os laços
de amizade que nos prendem
à grande república do norte e

desenvolver, entre nós, o espíri
to panamericanista. Dezenas de
jovens, senhoritas e cavalheiros
alí estão inscritos, ávidos a co

nhecer a língua de Byron e con

tribuir para o estabelecimento
de uma América mais unida e,
consequentemente, mais tarte.

*
Foi fundado, na União Bene-

ficente Recreativa Operária, sob
a direção do sr. Epaminondas
V. Carvalho, o Grupo Teatral
«José Fiorenzano». Êsse grupo
estreou, dia 2, com festival em

benefício da Caixa dos Operá
rios Enfêrmos, alcançando pleno
êxito.

Senhora ! Para as suas so

bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sa.bôres delicio
sos e diferentes.

CASA MISCELANEA, distri
ouidora dos Rádios R.C.A. Vi
ctor, Vávulas e Piscoso - Rua
Trajano. 12 Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
A venda em todas as farmàcias.

Agente ..rep,es�ntante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianópolis

O consagrado "virtuose" do
teclado, sr. maestro Fioravanti
Testa, dará, amanhã, no Lira
Tênis Clube, seu anunciado re

cital.
•

Prisão:de súdilos do «eixo»
Nova Iorque, 6 (U. P.) - Agentes federais varejaram tre

zentas casas do bairro de Yorkville, nesta cidade, onde predomina
a coletividade alemã, e detiveram trinta súditos germânicos e três
italianos. Os agentes encontraram em poder dos mesmos objetos
considerados de contrabando, tais como aparelhos de rádio de on-

�:er:%�: :.!����as fotográficas, uniformes de

tr:pas
de assalto e

Revelações do comle. MouraPolítica inglesa de a,pos�guerra I Nova Iorque, 6 (R.) - O capitão José lIourfi, eornandan-
Londres, 6 (R.). - Nos d_ebates �Hl. eam�ríl dos. Comuns, I te do navio brasileiro "Buarque", torpedeado há pouco ao lar

em resposta a }u_na Illterpe]a�ao, o �mmstro Eden, htul!1l' da \ go do cabo Hatteras, revelou que, tanto êle como os demais so
pasta dos N�g'OCIOS EloItrang'eJros,. d�sse .que a declarfiça� do breviventes da tripulação de seu navio, foram recolhíldos após
che!e do �WH.rno da.,U.,R. S. S:' .dls!mg'l�n�(lo o P?V? alemão do dois dias de permanência nos barcos salva-vidas, pelo des
regime h:tl.el'lsta, nao e contrárfa a pO�I!JCa }}!'Italll�a: troyer norte-americano "Jacob Jones", o mesmo que acaba

O mínístro Eden,acrescentou que ja 11aVIa defluído fi,1?O- de ser agora torpedeado 1)0 rum submarino alemão.
lítica britânica de apos guerra para com a Alemanha, polítíca Durante sua permanência a bordo do "Jacob Jones" o
essa que .terá por ohje!ivo príncípal evltar que o "Rei�h" tor- capitão lIoura pediu ao comando daquele destroyer, che'fi�do
ne a lutar pelo domínío t�ut� sobre outros povos e �seJ.a fonte pelo capitão Blaek, uma lembrança de sua unídade, recebendo
de embaraços em eonsequencra de um colapso eeonormco aíe- uma fotog'l'afia do "Jacob Jones" assinada pelo comandante
t�ndo to�a a estrutura,européía. "lUas, nenhum dêsses propô- e toda oficialidade. Outra lembran�a, que lhe foi dada, foi' um
SItO� sera posto em prática enquanto perdurar o atu�l �'eglme desenho, a lápis, do escaler em que êle e seus companheiros
nasísta" - ressaltou o míuístro, ao eoneluír a sua Iígeíra de- se salvaram, desenho êsse da autoria do eomlssárío do des-
claração, troyer norte-americano.

•

Hoje, às 20 horas, haverá
sessão doutrinária no Centro
Espírita "Fé e Caridade", à
rua Fernando Machado, 51.

•

No quartel do 14° Batalhão
de Caçadores, realiza-se hoje,
às 14 horas, a venda, em hasta
pública, de 1 cavalo e 5 muares,
conforme edital que vinhamos
publicando.

*

Foi declarado extinto o car

go de porteiro do Grupo Esco
lar "Jerônimo Coelho", da ci
dade de Laguna. ..I

:j{:

Decreto recente do Govêrno
do Estado promoveu o sr. dr.
Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da 3a
entrância, à laVara da comar
ca da Capital.

O sr. dr. Álvaro de Abreu
Rego foi nomeado para exer
cer o cargo de Juiz de Direito
da comarca de Bom Retiro.

".

Estú trlate, me. amar '!
Teu broDqaJte? Eltú 80. ,toa.81
:8 lei de N0110 Senilon
S6 te aln o CONTRATOSS••

Ataque a Kiel
Londres, 6 (R.) - Sabe-se

nesta capital que a "R. A. F."
desfechou violento ataque à
base naval de Kiel, onde se
encontra abrigado o couraçado
alemão "Scharnhorst".

As forcas britânicas
na defesa de Java
Londres, 6 (R.) - Anuncia

se ser considerável a parte das
tropas britânicas nos combates
travados na ilha de Java, con
tra os japoneses. Há grande
número de feridos. Estes são
conduzidos rapidamente para
os hospitais de sangue, ímpro
víeados na retaguarda, . _ . ....i

Madrí, 6 (A. P.) - A representação dos interesses do "eixo", na América do

Sul, por parte da Espanha, está dando lugar a séria polemica entre os dois pr-ín
cipais jornais desta Capital. O"ABC" noticiou que o governo espanhol tenciona
mandar para diversos países sul-americanos 250 novos funcionários diplomáticos e

e consulares, os quais tiveram. para êsse fim, um curso intensivo de aperfeiçoamento
em Berlim; o "Arriba" declarou que a afirmação do "ABC" era grotesca e falsa,
acrescentando que a Espanha aceitou o encargo de tratar dos interesses do "eixo",
:na América Latina, apenas em comprimento de uma missão cristã, de ordem inter

pacional.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o acordo Brasil-E.E. Unidos
Washington, 5 (United) - figuram o sr. Castro Guima

O Brasil e os Estados Unidos rães, Hugo Gonthier, da em

assinaram, no dia 3, convênios baixada do Brasil e Jesse Jo
mediantes os quais ficou esta- nes, sub-administrador do De
belecido que a Amazônia será I partamento de Empréstimos
a principal fonte de matérias Federais, Will Clayton e EmÍ
primas essenciais à defesa do lio Collabo, do Departamento
hemisfério e que os Estados de Estado. Os convênios dis
Unidos prestarão ajuda militar põem:
ao Brasil, de acôrdo com a
Rússia e a China. Êstes dois 1 - Sôbre a mobilização
convênios foram assinados pe-

dos recursos brasileiros e de
los srs. Sousa Costa e Sumner créditos de cem milhões de dó
Welles. O terceiro acôrdo, so- lares, por intermédio do Ban-

-

bre a rehabilitação das minas co de Importações e Exporta
de Itabira e da estrada de ferro ções;
Vitória-Minas, também leva 2 - Ajuda, de acôrdo com

assinatura de Píersen e de lord a lei de empréstimo e arrenda
Halifax, como representantes mentos;
dos interesses britânicos na- 3 - Criacão de fundo de

quela ferrovia. cinco milhões de dólares, por
O convênio sobre a Amazô- parte da Federal Rubber Com

nía refere-se ao fomento do cul- pany, para colaborar com o

tívo e ao aumento da produção govêrno do Brasil no desenvol
de borracha, óleos e fibras, vimento da produção de borra
bem como à exploração do fer- cha da Am�zônia;
1'0. 4 - O desenvolvimento das
A cerimônia da assinatura minas de Itabira e da estrada

dêsses acordos teve lugar no de ferro de Vitória, proporcío
Departamento de Estado, sen- nando aos Estados Unidos e à
do assistida por diversos fun- Inglaterra novas fontes de
cionários que tomaram parte compra de ferro de bôa quali
nas negociações, entre os quais dade.

Indicador
Antônio Monjz
de .Aragão

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

de senhoras.
CONSULTÚRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
A v. Hercilio Luz, 189.

Telefone n. 751.
, I�---------------------

OH. illCARIJO
GITTSMANH

Ex-chefe de ctt
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista, em

Li'1'ul'gilJ Geral»

Alta círurgía, gyne

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

de plestícs,
Consnltorlc ri rue Trate
DO, 18 (das 10 ás 12, III
das ló ás 16,W) Te:e

phone - 1.28fJ

I
Re81de�f'ia á rua Es
teves J uníor, 20.
Telephone -�- 1.1.}1

_!III c

I Dr.

I' Farmácia ((Esperança» I C��,��J�r!�e�) e !!!��olr��e��do foram presos alguns soldados recrutas e diversos civís, "por

Fermacê i-c NILO LAUS imprudências consideradas perigosas para a segurança nacio-
armaceu I O nal".

S. Francisco, 5 (United) - As autoridades navais ordena
ram a prisão de vários civís, acusados de comentários extem
poraneos e inoportunos sôbre o desenvolvimento do progra
ma naval norte-americano. As referidas autoridades declara
ram que estão resolvidas a "acabar de vez com êsses comen

tários descuidados sôbre as nossas construções navais" .

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

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
,

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

CASPA A QUEDA
COMBATA A

CABEL05 BRANCO.s
l 05

COM

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

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

�e�
'&�������� ��!

flroduto da:
'PERFUMARIA SANTA (ATARmÁ

'ICRIANDP()Uj": ,., .. ,.., ...J. Dt;o • J.,....

Representantes Inspetores e Agentes

I

Importante Cia. Nacional, fiscalizada e autorizada
pelo Governo Fe:leral, precisa de agentes inspetores e

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

íuturo. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Oía
Nacional».

médic

DOENÇAS DOS OLHOS

118TITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prãtloa nos hospítaís europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lbo genito-urlnarlo do bomem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlulogía Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Oamnansrlo
São Paulo). Especializado êm HI·
giene e Saúde Pública, pela Uníver
sldade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aperêího moderno SIEMENS pare
dtagnõsucos das doencas internas
Coração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias õsseae e radlograllaa

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrteos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI! dítürblos das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame químlco e microscópico do

suco duodenal e da bílis),
Gabinete de fisioteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstIco
da sUlIis diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da urêa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
(lUZ, escarros, líquido raquíano e

qualquer pesquíza para elueídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

FI.ORTANOPOlIS

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

f:specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente pe!a ta�d��h:�sd�� \� 1� l�!l�aO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. . Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

1447

CLlNICA

Elegância!

Perfeicão!

_-=.

I

Ir.
Vendas em ótimas condicões de

pagamento

Rua Trajano, n" 13

ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-&arganta-Cabeça-Pescoço'
Dr. ARMINIO TAVARES

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar I
I
Consultório: Rua Joilo Pinto, 7 - Te!. i46!.-Residênci. 145ó

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

Ex-il!terno do Serviç� do Professor Le�nidas Ferreira e ex-est�giárjo dOli
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA

Cons: Vítor Meireles, 28.-D88 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÚPOLIS.

u

Dr. Remigío
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
A v. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

Sindicato dos Trabalbadores no Comércio
Armazenador de Florianópolis

C
· De ordem da Diretoria dêste Sindi

envite cato, convido a todos os associados,
a tomar parte nas eleições para a

nova diretoria que terá de gerir os destinos desta socie
dade s'indíoo.l, no dia 8 de rno.rço, às 9 horas da manhã
em sua séde social, à rua Ccnselheíz-o Mafra, 25.

'

Florian6polis, 3 de março de 1942.
JOÃO ANACLETO DE FREITAS, Secretário.

Chácara na
Trindade

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

Madeiras de
Pinbo -

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS AVISO

p��!�_spr!!!�C��2�42), .1en tre a Casa Meyer e a Li- I

vraria Schuldt, uma cartei- !
ra com 4 chaves e certa IIquantia em dinheiro. Será
gratificado quem entregar a

Ireferida carteira nesta re-

I N�gócio à venda
Vende-se a casa de neg6-

cio no largo General Os6rio-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
dio . Tratar no local.

30v-l�

o baile de Sábado de Ale
luia, que o Ura 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.

Terrenos no Balneário
Escolha já o Seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Arl Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Acácio Moreira
convida seus ami
gos e parentes para
assistirem às 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.

com

rri*

São Francisco, 5 (United) -

As autoridades militares decla
raram zona militar a metade
ocidental dos Estados de Was
hington, Oregon e Califórnia
e a metade meridional da Ca
lifórnia. Deverão sair dessas
zonas todos os cidadãos dos
países inimigos e os norte-ame
ricanos de origem japonesa, a
fim-de eliminar a costa ociden
tal dos Estados Unidos da pre
sença de possível quinta-co
luna.
A medida, adotada pelo te

nente-general Dewitt, chefe
do comando de defesa ociden
tal, afeta 140 mil cidadãos das
nações inimigas e 70 mil nor
te-americanos de origem japo
nesa. Desse total, 93 mil resi
dem na Califórnia.

O general Dewitt informou
que a disposição cria zonas

proibidas e restritas, mas não
significa para ninguem que se

ja ordem de abandono. A eva

cuação das mesmas será orde
nada mais tarde. Acrescentou
que a aplicação da medida se-

rá feita de fórma progressiva,
afim de evitar perturbações e
conômicas.
Posteriormente, serão adota

das medidas relacionadas com
5 categorias de pessoas, a sa
ber:

Fabricados com lona especial, tinta e

impermeabilizada, e com ilhoses refor
çados, os encercdos 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 varias typos de
lona. e nas côres crúo, ver

de. cinza ou kaki

Encerados Aymoré
producfo do MOINHO INGLEZ

CASA ORIENTAL
BARATO, artigos ..

1 - Todos os suspeitos de
espionagem, sabotagem ou ou
tras atividades subversivas;

2 - Os súditos japoneses
que se elevam a mais de 50 mil;

3 - Os cidadãos norte-ame
ricanos de origem japonesa,
cerca de 70 mil;

4 - Os cidadãos alemães;
5 - Os súditos italianos.
O general Dewitt declarou

que as pessoas compreendidas
na primeira categoria são de
nunciadas frequentemente pe
lo Departamento Federal de
Investigações e pelo serviço se
creto da armada, não sendo a

tingidas pelo plano de evacua

ção, por se acharem detidas.
Entretanto, mais de 10 mil es
trangeiros já foram retirados
dos distritos estratégicos.

sempre
será a preferida, porque BOM, BONITO e

Variado e modernissimo sortimento de sedas, a preços sem coneurrêncla,
SEDAS Faiasx mercerizadas mt. 2$000 Pasta Gessy e Euc alol 2$500 J

Blusas Olimpicas para moças 6$000
&'eda Laqu

é xadrez e listado mt. 5$900 Fió, 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 Dyrce e Realce 1$200 Grinaldas para noivas a começar de 5$000
• Façonné 3$800 Odsla lisa, de 2$, 2$5 e 3$000 Toalhas Higienicas, dz. 7$000 Gramplnhos, caixa de 1 groza 4$500
» Granité, bom artigo 6$500 Opala estampada, larg- 8Q mt. ;)$000 Toalhas de rosto, de 1$4, 1$8, 2$, Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
» Granité, especial 8$000 Cambraia finíssima. larg. 80 mt. 4$500 2$5 e 4$500 Lima para unhas 1$500
• Crepe Romano 7$000 Zepbir listado, de J $5, 2$ .e 2$500 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Porta escova de dois lugares 2$000
» Givr é

superior 10$500 Tricolíne, de 5$, 3$5, 4$5 e 6$000 Toalhas de banho, em cores 9$500 Fita me tríca 2$500
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. 3$500 Toalhas de banho, temos grandes Camisetas de física para homens 2$500
]I Erisotlne diagonal (novidade) 12$000 TricoJine lisa, mt. 4$000 sortimento. Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
}) 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
b com bolas 9$000 Reps para cortina, Iarg. 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 mercertzadas para casal 20$000 Pijamas para homens a começar de 25$000
}) Tafetá xadrez 7$000

I
Pecido rendado para cortina, larg. 1,40 6$000 .Co lchas -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 ;)5$000
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$50" 'I'scocíe, mt. 1$800 COlchas Iustão para solteiro 13$000 Ternos de Brim para homens a come-
» 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 Moíré 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 Colchas fustão mercerlsadas para Calções de banhos de 6$000 e 10$000
II Listada para Camisas 8$500 Brim branco e azul marinho, para co- solteiro 14$oOfl 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 lii$ooo
» Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt. 3$000 solteiro 17$000 Bonés para rapaz 3$500
I> Estampada moderna 11 $000 Pelúcia fustão em diversas cores, mt. 3$000 Colchas brancas, meio linho para casal 27$000 Abotoaduras a começar de 1$000
» estampada (novidade) 12$000 pelucia lisa, mt. 2$000 Colchas brancas para casal 15$000 Pasta de 'couro para colegiaes 11 $000
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 MESA e Q'UARTO Colchas de sêda com franja para Grande sortimento em Roupas de Banho
» Lumi êre Lavrada, largo 60 mt. 10$000 casal 45$000
» Lumlere Liso, largo 80 mt. Ic $000 Graníté, larg. J ,60 mt. 9$500 Colchas de pura sêda com franja para
» Lumíere Liso. largo 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- Leite de Colonia 5$800

» Veludo Cbifon Reclame mt. 5('$000 Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900 napos 15$000 Batom Michel, Zande e Tangee 2$800
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 Guarnições pintadas para chà, com 6 Batom Colgate 2$500 e 3$500
» Organza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 7$500 guardanapos 30$000 Batom Tentação e Murjany 1$500
» Jersey, largo 1,40 12$eoo Cretone meio linho branco, larg, 2,�0 7$500 Cobertores para bêbê 7$000 Rouge Tentação 1$200

E mais uma imensidade de outras Se- Cretune meio linho em cores, largo 1,40 6$000 Cobertores desenhados para solteiro 13$500 Rouge Realce, com pluma 1$700
das, que estamos vendendo a pre- Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores desenhados para casal 17$f'loo Roug� Adoração 2$000
ços baratissimos. Algodão bom, peça de 10 mts. 14$000 Cobertores xadrez para solteiro 19$500 Rouge Royal Bríar 4$000

TECIDOS Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 Cobertores xadrez para casal 25$500 Sabonete Realce, Godiva, Colgate, Che-
Lulsíne, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Cobertores Argentinos para casal 89$000 ramy t:l Palmolive 1 Sooo
Línon, metro 1 $500 Algodão superior, larg, 1,50, peça de Cobertores para casal 6$500 Sabonete Lifebuoy, Lever, Gessy � Pal-
Linho estampado para praia 2$500 10 metros 43$000 DIVERSOS molive 1 $400
Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 4$000 Algodão Marlposa.pars mesa, largo Talco Malva 2$900 e 3$900
Tobralco estampado, de 3$ e b$500 1,40 peça de 10 mts. 40$200 Suspensorios para rapaz 2$500 e 4$000 Talco Ross 2$900 e 3$900
Cambraia em desenhos modernos, de Morim especial, bem largo peça de Suspensorios de couro para homens 7$000 Pó de Arroz Reny e Realce I$OUO
4$80n, 5$500 e c$ooo 10 jardas 15$000 Jogos de couro para homens de 10$ e 12$000 Talco Realce 3$000 e 4$000

Fustão estampado (novidade) 4$800 Morim de cor, merceizar:lo mt. 2$300 Jogos de batizados a começar de 15$000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
Fustão Iíso, de 3$500 e 4$800 Morim de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Jogos de malha para crianças 11$000 Pó de Arroz Royal Bríar 3$000
Setim estampado, metro 4$000 Cambraia mercerizada, enfestada, Babadores 2$000 Pó de Arroz Gally ':' 5$500
Organdy em todas as cores, mt 4$000 peça de 10 jardas 23$000 Capas para recem-nascidos, 9$500 e 10$500 Pó de Arr. z Malva 3$000 e 5$000
Crepom para Kimonos, de .3$ e .3$500 Toalhas Adamascadas para mesa, Capas felpudas para recem-nascídos 12$500 Pó de Arroz Coty 5$500
Merinó preto largo 80 3$Soo 2,00 x 1,40 30$000 Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Colgate 3$000
E centenas de outros artigos, tais, como: Btjouteríes, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Casemíras, Lenços; Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinbas, Boinas, Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de-borracha e muitas outras miudezas. Tambem chamamos a atenção dos nossos fregueses, para a grande quantidade de

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

Aproveite bem seu dinheiro, comprando na Casa Oriental, . a única que possue a marca três B_
.

, BOM, BONITO E BARATO!
Vendas só a dinheiro OASA ORIENTAL Rua C. Mafra, 15-Florianópoli$

3 v.-2

'CONVITE

tOs
funcionários do De

partamento Estadual de
Estatística convidam os

parentes e amigos de seu

inesquecível colega CHIL
DERICO HOSTERNOpa

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

IAVISO AO POVO CATARINENSEfOTO-IDEAL
de

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

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

pliações a crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

Saídas de FlorianópoliS às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para. Florianopolis

às quartas e sábados
•

Saidas de Araranguá às quartas,
sáoados e domingos

Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA
PRAÇA 1� DE NOVEMBROI

amanhã e a
todos

-

sao os seus

PERFUMARIAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Londres, 4 (De A. R. Hum- tos em paraquedas, o major creio".

I
seu objetivo sem encontrar ne-I

Embora ainda dominassem I turados ou fugiram para os

phreys, da Reuters) - Os pa- Frost declarou: "O salto não Os alemães foram apanha- nhuma oposição. A sentinela o forte, os alemães grítaram: bosques vizinhos.
raquedistas britânicos que des- é tão aterrador como muita dos iinteiramente de surpresa germânica intimou por duas

., Os barcos estão aqui", num Pouco depois embarcava
truiram um valioso posto de gente imagina. O paraquedis- pelos paraquedistas britânicos. vezes os paraquedistas ingle- inglês correto, na esperança mos nos vasos de guerra bri
rádio-localização inimigo em ta senta-se no local apropria- O capitão John Ross, sub-co- ses antes de fazer fogo. Estes de induzir nossos soldados a tânicos e estavamos de volta

Bruneval, na costa setentrio- do, olha para baixo, observa mandante das forças britâni- contiveram o fogo enquanto acreditarem que era um ofi- à Grã-Bretanha.
nal francesa, às primeiras ho- os projéteis luminosos riscan- cas, afirmou: "Estou certo de puderam e só no último mo- cial britânico que falava e tra- Tanto o comandante Frost
ras de sábado, lograram apren- do o espaço e salta. que os alemães, até o final, menta eliminaram o inimigo. zê-lo ao alcance de sua metra- como o capitão Ross teceram
der uma sábia lição com êsse Meus comandados realiza- não sabiam o que estava acon- Após isso entraram a atirar lhadora. grande elogio à ação da RAF

reide, segundo declarou mo- ram excelente trabalho. Du- tecendo. A surpresa do inimigo granadas de mão contra as "Dentro de 10 minutos e afirmaram: "Colocaram-nos
mentos depois j o major J. D. rante todo o transcurso da foi tão completa que segundo !�rincheiras e defesas germâ- declarou o capitão Ross a apenas 9 metros do ponto
Frost, comandante das forças viagem, nada parecia indicar revelou o jovem tenente Youna nicas utilizando-se também de aquele ponto da costa estav i que desejavamos e, depois de
expedicionárias. que se tratava de uma opera- Peter que teve a missão de ata- armas automáticas. em nossas mãos. Todos os sol- dois minutos, eramos um

Descrevendo a impressão ção contra o inimigo. Dír-sb- cal' o posto de rádio-localiza- Vários soldados adversários dados inimigos que alí se cn- exército organizado e disposto
dos aviadores, durante os sal- ia antes uma excursão de re- ção inimigo, quase chegou ao foram mortos, alguns procura- contravam foram mortos, cap- a lutar".

ram fugir e um tentou ocultar-
se perto de um pequeno pe-
nhasco onde fomos obrigá-lo
a render-se.
Penso que ainda não vi na

da de mais interessante que o

espetáculo dos soldados ale
mães que procuraram fugir
apressadamente por trás dos
penhascos e depois de braços
erguidos em sinal de rendi-

I Mofe 0$

MOSQUITDrCOm "
•

não tem o

soldadinho,

_���:::=:_:��é�F�L�IT
•.,. ..__--,,-----------------------------

TINHA TONTURAS14- Batalhão de Caçadores
Quase não podia
atravessar a rua

Edital de Venda
I - De ordem do Sr. Te. Cél. Agente Diretor, faço

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

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

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

Fortunato Ferraz Gominho
20 Ten. Secretário.

HOT[l C[NTRAl

o Sr. Sebasuâo Machado,
de 43 anos, funcionário pú·
blico, começou a sentir tono
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma l'UB, de to

I mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, 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.
BUCOlODINA, com base de

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

comece HOJE a tomar BU
COlODINA e víver ã

muito
mais ào que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

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

------------------------ -' �,,�

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. viajnntes, e servido por

garçons atenciosos e pe:r:itos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

=---------------------- IIIII!I!!'-..;I20 v.-9

--------A-g-ra-de-ci-me-nt-oe-M-is-sa Chá.cara.
Vende-se uma, em local

aprazível, com água corrente,
'+-!J<�� Edmundo Simone e família, João de luz elétrica e esgõto, sita à

Assis e família, Edgar Simone e família Praia do Meio (Coqueiros).
.(ausente), Gilberto Gheur e família, Gil- Facilita-se o pagamento. Aceí
berto Cunha e família (ausente), Ida Si- .ta-se, também, a troca da

mane, Raul Pereira e família (ausente), profundamente abalados mes.ma, por uma _casa nesta
com a morte de sua querida e sempre lembrada mãe, sogra e capItal.. �nforma?oes com o

avó, Eugênia Gallois Simones, falecida no dia 2, em São Paulo, sr. Zaníní, rua Tiradentes, 8.
convidam aos parentes e pessoas amigas para assistirem a missa 12 v.-l

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.

(ia. TELEFÔNICA
(ATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.

Acionistas, no escritorio desta
,

f Companhia, os documentos de
Se V. S. desejar ter bôa renda mensal com pouco trabalho, que trata o art. 99 do deere-
procure colher informações à Praça 15 de Novembro to-lei n. 2.627, de 26 de Se-

D. 23 � 10 andar - Sala 4, das 15,30 às 1 � horas. tembro de 194� Diretoria

Previdência Nacional

(10:0001000)
5$000

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

SERIE "B)' (15:0001000)
Mensalidades de 10$000

I: Prêmio HQH 15:000$000
2' Prêmio CXZ 1:500$000
3' Prêmio KTL 1:500$000
4' Prêmio ELL 1 :500$000
5' Prêmio GNN 1 :500$000
e as demais inversões no valor de 500$000.

P-ara inscrições, pagamentos de mensalidades ínlormações,FRANCISCO BITTENCOURT SILVEIRA. inspet�r na região:Caixa Postal, 93. - Telegramas: FRABISIL.
Rua Tiradentes n- 17, 2°. - FLORIANOPOLIS.

(Por correspondência).12 mezes de estudos. MeJ}salldade mínima. Preciso de agentes e re
presentantes em todas as cidades. Escn va à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.
.. ''''1''- jA4 f'W4& _ e

Rádios especiais.
a remessa.

IM

Esta Fraqueza AHinge
Pessoas de Mais

ção.
o verdadeiro herói da in-

de

40
annos

cursão, segundo o comandante
Frost, foi um jovem oficial co
nhecido por Junior e que .co
mandou a seção desembarca
da enl separado do grosso das
tropas.
Interrogado, o jovem oficial

me declarou: "Acredito não
haver nada mais desagradável
de que nos encontrarmos su

bitamente em território inimi
go, sem saber exatamente nos
sa posição. Avistei pouco de-

I' pois outro avião que passava
em vôo baixo e percebi, então,
qual a direção que devia to
mar. Após curta caminhada,
descobri um faról e fiquei sa

bendo que tuelo estava em or

dem.
Um momento de grande ten

são se 'apresentou quando,
após a destruição do posto de
rádio-localização inimigo, en

quanto nossos navios nos es

peravam, os alemães ainda
dominavam algumas posições
perto da costa. Nossos compa
nheiros estavam sendo inten
samente metralhados pelos
soldados inimigos, que ocupa
vam um forte a curta distân
cia. O prazo mínimo para nos
sa incursão já havia expira
do e, simultaneamente, au

mentava o perigo para nossas
unidades navais. Então, quase
abafando o ruido do combate,
ouviu-se a voz tonitroante de
um sargento escossês, que gri
tava "Cabal' Feidh", mote elo
regimento, e que no linguajar
escossês significa "Chifre de
Veado". Êsse sinal revelava
que UUl pequeno grupo de pa
raquedistas, que havia sido
lançado um pouco além elo ob
jetivo, tinha efetuado junção
com o grosso de nossas forças
e agora entrava em ação.

� �

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

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauper.dos,
ES'Iotados, Anêmiéos, Mã ••
que criam Magroa, Criançal
raquílicu, r.ceberão _ toni-
ficação g,,,1 do olganilmo

com o

Sangue nol
Llc. D.N S.P. n' 1�9,. da 1921

. As Perturbações da Bexiga sao perigosas
Diz-se que o organismo muda

completamente de sete em sete
annos. Q certo é que, com o

passar do tempo a saude se modi
fica e em muitas pessoas de mais
de 40 annos começam a appare
cer distúrbios, muitas vezes de
natureza seria. Entre estes o

principal é o disturbio da bexiga,
uma fraqueza cujas exigencias,
que semanifestam principalmenteá noite, quando se está bem quente
na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um
resultado de disturbios renaes e
si fôr desprezada, poderá tornar
se perigosa, transformando-se
em calculas, 'pedras ou cystite (in
âarnrnação chronica da bexiga).

Essa fraqueza que o aborrece
e irrita, é resultante das sub
stancias toxicas no sangue, que
actuam como irritantes sobre os
nervos e as membranas sen
soriaes. É por isso que mesmo
sem necessidade alguma, a bexi
ga é constantemente chamada a

funccionar.
Liberte o seu sangue dessas

substancias toxicas e terá certeza
de ficar curado. Não ha meio
mais> rapido e efficaz de conse

guir esse resultado do que tomar
uma serie das afamadas Pílulas
DeWitt para os Rins e a Bexiga,
conhecidas em todo o mundo.
A venda em todas as phar

macias. Compre as legitimas

P·ilulas DE WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, todas enfermidades

produzidas por excesso de acido urico.
A&iARiE i 4$

Curso Catarinense
Matrícula

de Madureza
Está aberta a matrícula aos

candidatos 0.0 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 So.ldo
nha Marinho, 3. .V-3

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

Resultado do sorteio realizado em Janeiro de 1942:

SERIE "A)
Mensalidades de

t: Prêmio CIK
2' Prêmio EOY
3' Prêmio LLM
4' Prêmio EZB
5' Prêmio CGG
e as demais inversões no valor de

ILCZ) "HlU

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:

IMPORTADORA AVA - RApIOS
S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

Todos os rádios têm alcance mundial
em oudas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.
AVA - Gladíator 5 vai v. 530$ - 6 valv.
551$, 7 valv. ssss, para pilhas 500$,
para acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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30 de Março:
Grandes vendas de artigos de Verão

�OD.LAa
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

Conforme praxe, s6 fazemos duas liquidações ao ano: dos artigos de verão, em Março, e dos artigos de inverno,
em Agosto. ° 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 !

VENDAS EXCLUSIVAMENTE Ã VISTA
, Artigos de banho

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

CALÇÕES »
- Blusas - Tailleurs -

VESTIDOS
Blusas de seda, Jersey, a 14$500
Blusas "Esge" alta novidade, de' 50$ por 34$000
Sweters de veludo de Jersey, medernissimas,

de 75$ por 47$500
TAILLEURS, acabamento perfeito e elegante a 43$000
VESTIDOS de seda, modelos de alto gosto,

liquidamos a 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 lenç6is
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 !

_r

Preços de tentar! Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !

-

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Casa aluga- se.�ma, .
com

Limitada .
sala devísltas, Ide!?

B d c, dk P I A" I
de Jantar, 3 quartos, banhei-

anco e re Ito opu ar e anco a ro, cozinha. T�rren{) ajardí-
. :::J nado. Construção recente (a-
de Santa (at2ir·IOa ioda não foi hab.itad.a). r-a.

u U U tar ao Largo BenJaIDIm Ccns-
Rua Tralano 0.0 16 - Sêde própria

.

I tant, 9. tüvs 8

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlflcado
D. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA "Finalmente
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição livrei-me de uma TosseFLORIANOPOLIS •

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES rebelde e Violenta"
Emprestlmcs - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
'

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a vendo

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

Paga Iodos os coupons das apÓlices Federais e dos Eslados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. IMantem carteira especial para administração de prédios.

Recebe dinheiro em depósito pelas Imelhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%

I Dr. ALDO DA LUZ
c/c A 't'iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to-
ADVOGADO das as Repartições Federais. Estaduais e Municipai6.

I
Rua Trajano, 33
FLORIAN POLIS I

SINDICkLIZAÇÃO - Mode' PUDIM MEDEIROS, a so-
O los - Explicações. - Pr�cure a bremesa inegualável, gostosa,

,Atenda das 9 às 12 horas Organização Comercial Catari- fácil de preparar e que to-

�... _, nense. dos apreciam.

�o ESTADO�
DUBlO VESPERTINO

Rec;:�ão e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

'. ASSINATURAS
Na Capital:

Ano ....•..••..

Semestre .•.•••

Trimestre ...•••

Mês ..

50$008
25$000
15$000
li$OOO

NO InterIor:
Ano .......•••••
Semestre ....••.

Trimestre ...••.

55$000
SO$OOO
10$000

Anúncios mediante contrato

Os orígínaís, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

�
nos artigos assinados

�

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

proprietário Valdir L088o, no
mesmo Café. 20vs· 8

VENDE-SE
um autom6vel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTAI?O, 30vs·J 1

eAS II Precisa- se alugar uma,
11 pequena. com dois (2)

quartos. Informações nesta reda-
ção. Sv.-2

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••: ALIANÇA
: $ a DA $ : ,Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5' andar
•

'

.• RIO DE JANEIRO
.' • Carla Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
i encontradas nos balcões da I.
e •

i Casa SANTA BOSA i
: Diáríamente recebemos novidades :
• •

: Rua felipe Scbmidt, 54-fone 1514 :
I •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Um valioso atestado sôbre os efeito.
do Xarope Toss

Não há melhor comprovação da efl·
cácia de um medicamento, do que as

próprias opiniões dos que já o usaram.
E assim como a declaração acima, do
sr, C. C. M., do Rio, são inúmeros os
atestados sôbre a ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses,
gripes, resfriados, hronquites e coquelu
che. pois o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sôbre as
vias respiratorias.

O Xarope Toss não contém narcótíc os,
nem tem contra-indicação. Pôde ser usa
do com segurança por adultos e crianças.
Com seus elementos perfeitamente do.

sados e escrupulosamente manipulados.
o Xarope Toss atúa sôbre a !lora micro
biana, por sua ação antisséptíca. Elimina
as toxinas, com seus elei tos nos intestí
nos e nos rins. Regula a circulação san

guínea, pela branda ação tônica sôbre
o coração. Age sôbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e 101"
talece as mucosas da traquéia e dos
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e restrla

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
um vidro e delenda sua saúde, logo aos

primeiros sintomas destas atecções das
vias respíratorías COIll a ação se�
desle mediC(Ull'llto erioll. Vidro: líIS5OI.

DO LAR (LTDA_)

Resultado do sorteio realizado no dia 28 de Fevereiro
de 1942, de conformidade com o Decreto-Lei n. 2.891,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas,
na séde da Aliança do Lar Ltda .• de acordo com as ins
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano especial. Premiado o n. 4.241
4.241-Milhar-Primei:,0 prêmio no valor de rs. 10:000$000
241-Centena no valor de rs. 1 :200$000
4.241-Inversão do milhar no valor de rs. 300$000

Plano popular. Premiado o n. 4.241
4.24,l-Milhar-Primeiro Prêmio no valor de rs. 5:000$000
241-Centena no valor de rs. 600$000

4,241-Inversão do milhar no valor de rs. 200$000

OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-se-á no
dia 31 de Março (terça-feira), às 14 horas, de conformi
dade com o Decreto-Lei n. 2.891.

Rio de 'Janeiro, 28 de Fevereiro de 1942.
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal

Eduardo F. Lobo -Diretor-Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor-Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemplados,
que estejam com os seus títulos em dia, a virem à nossa
séde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nos
so Regulamento.

. ora tornar o

ConWbue o lirninon'• I dado, e

\e ove u spinhas,pe ,e e

d rnonÇoas \e ',dito'o dope soOviz.on o -

O RU5�sU c. A.'DA.Use .;J

da. \'Muido.
sólido ou I"

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

(Defronte à casa Heepckel
(.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Iate Clube Florianópolis»:-Reunião, hoje, ás 20 horas, no «Lira Tênis Clube»,
Vida sociail CURSO DE HUMANIDADES � ���

(Madureza)o PENSAIUENTO DO DIA
"O crítico é um naturalista

da alma" - Taine.

A ANEDOTA DO DIA
O professor: - Dê-me um

exemplo de «energia gasta» !
O aluno: - Contar uma his

tória da arrepiar os cabelos ...
- a um caréca ...

o PRATO DO DIA
Salada de palmito com sirís

- Cozinhe sirís em água e sal
e com cuidado separe todo a

carne. Corte em pedaços peque
nos palmito de lata. A' parte,
prepare o seguinte molho: bata
bem 1 gema com 1 colhér de
chá de sal, e vá deitando aos

poucos, intercalados, azeite e

caldo de limão ou vinagre. Adi
cione 1 colher de pimenta do
reino e salsa picada. Regue a

primeira mistura e enfeite com

fo lhas de alfa ce e rodelas de to
mates.

Aniversários:
Fez anos ontem a exma. sra.

d. Dilma Taulois Andrade, es

posa do nosso prezado conter
râneo sr, Nerêu Andrade, fun
cionário bancário.

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Cecília Belo

Wanderley, esposa do nosso pre
zado conpatrício sr. dr. Wan
derley Junior;
-o sr. Fernando Pacheco d'

Àvila, digno e operoso chefe da
secção telegráfica da D.R.C.T.;
-a exma. sra. d. Donatília

Marques Nunes;
-o jovem Irã Mantredo Nu

nes;
-a exma. sra. d. Tabita Gon

çalves, esposa do sr. João Gon
çalves, ativo representante co

mercial;
-'a sta. Hulda Mancelos;:
-o menino Ronaldo Capela.
Camisas, Gravatas, Pijarnes,

Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA. - Rua Traiano. 12.

A propósito da base alemã de
submarinos no continente

americano
Washington, 6 (U. P.) - O

sr. Sumner Welles declarou
que as investigações realiza
das a respeito permitiram com

provar que não tinham con

firmação as notícias de que
submarinos alemães estavam
utilizando como bases certas
possessões de países estrangei
ros no continente americano.
Declarou que uma dessas no

tícias expressava que os sub
marinos se reabasteciam de
combustível diante da Guiana
Francesa, acrescentando, po
rém, que o cônsul norte-ameri
cano e outros observadores a

veriguaram que essa e outras
informacões não têm, até ago
ra, confirmação.

Trajano, 36 ----

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

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

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

da mensalidade de março deverão efetuar-se no momento da

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

823 aviões perdidos
pela Luflwaffe Por motivo da do' Invernoaproxima�ão

A CASA TRÊS IRMÃOS
resolveu liquidar todos o seu stock

TROPICAIS, LINHOS (irlandeses e

de SEDAS,
nacionais ),

por preços jamais vistos I

Para que a nossa amável freguesia se possa certificar,
nossos balcões, onde encontrará

basta
viSitauma aos os

remarcadosartigos aos mínimos

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA
-

Cartazes do
A's 7,30 horas:

Trem de luxo
COM VICTOR MAC LAGLEN

E DENNIS O'KEEFE
A voz do mundo e

Notícias do dia (jornais)
«Paramount» e «Metro»

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

dia
AUXILIE A COM:
BATEL-A CO�1 O

A gente que
tira fotografiasCaracas, 6 (A. P.) - Prosse

guindo em suas atívídades con
tra elementos subversivos a po
lícia venezuelanas deteve dois
cidadãos alemães, em cujo po
der foram encontradas fotografias das instalações mílttares
de Maracaibo e de outros por
tos venezuelanos.

Contra a ação da «quinta-coluna»Caracas,6 (A. P.) -As auto-Iram que as autoridades orde
r�d�des venezuelanas estão de- naram aos 'súditos alemães re

cldldas. a varrer todo o perigo sidentes em Gabo, segundo
potencial que representam os centro petrolífero dó país, que
quínta-colunístas, em terrftó- evacuassem essa zona no pra
rio nacional, principalmente zo de quatro dias. Entremen
n�s zonas petrolíferas estraté-I tes, as autoridades educacio
gicas. nais têm empreendido vigoro-Afóra a detenção de alguns I sa campanha visando rigorosaelementos suspeitos e o atas-] vigilância em torno das ·insti
tamento dos nacionais do tuições de ensino, donde se
"eixo" .de lugares tais como suspeita que podem partir
portos, lllstalaçoes elétricas e iinstruções nazistas, e, príncí
aquedutos, as autoridades com- palmente, dos institutos ale
petentes procedem à limpeza, mães que funcionam nesta ca
de modo geral, nas zonas pe- pitaI.
trolíferas, de todos os súditos =---=====�====�
do eixo. Comprai na CP. SA MISCE
Fontes autorizadas revela- LÁNEA é saber economizar'

A's 7,30 horas A's 7,30 horas

Maridos em

profusão
Os enredos de papaiCOM JULIAN SOLER E

MANÀ ORTIZ

COM MELVYN DOUGLAS E Complemento nacional D.F.B.
JEAN ARTHUR JUNTA ( OMERCIAL.-Arqui

vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticaçãode livros-Certidões-Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catartnensa,

A luaJidades Palhá News
(Jornal da Guerra)Complemento nacional D.F.B

Preços: 1 $500 e 1$000
Imp. até 14 anos

Preços: 2$000 1$500 e 1$000
Imp. até 14 anos.

o Sabão
,

10
)t.&Ã� .�II?C(..,• •

[ I.Pf:ClA&"IOAO(

OI I'
De WETZEL & CIA.-JOINVILLE Marca registrada

TOijNAA ROUPA BRANQUISSIMA
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