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RIO, 7 (MERIDIONAL) _ .. FALANDO A UM VESPERTINO O CAPITÃO MÁRIO TINOCO, CO
MANDANTE DO "TAUBATÉH� RECORDOU OS EPISÓDIOS DOS AFU N DAM ENTOS
VIOS BRASILEIROS NA PRIMEIRA GUERRA, ASSEVERANDO: "A
çÃO SEMPRE FORAM AS CARACTERíSTICAS DOS ALEMÃES .NO MAR�
JUSTA Só PODERA CONCORRER PARA RETEMPERAR A FIBRA
ClONAIS". CONCLUIU DIZENDO QUE VOLTARA AO SEU POSTO,

DE NA
BRUTALIDADE E A TRAI

A AGRESSÃO IN
DOS MARINHEIROS NA-
DEPOIS DAS FÉRIAS.

Rumores infundados
Londres.Z (United) - Fonte

autorizada, chegada ao govêr
no, informou, que são destitui
dos de toda importância os ru
mores de que sir Stafford
Cripps substituiria Churchill
no cargo de primeiro ministro.
Fez-se notar que Churchill pre
veniu a possibilidade de novos
revéses aliados, antes que as
coisas dessem uma reviravolta;
e 'que a presente onda de boa
tos não é mais do que o resul
tado de perspectivas militares
pouco alentadoras.
Por outra parte, explicou-se

que Cripps aparece como pro
vável candidato à substituição
de Churchill, unicamente por
ter estado na Rússia, quando
os russos iniciaram a ofensiva
que se desenvolve atualmente.
EstáR triste, meu amôr T
Ten. bronqmtl!l? Elltá. com tOIll.I'!'f
11: lei de N01110 Senhorl
S6 te IIIl1n o CONTRATOS8E.

32, pelo menos •••

Londres, 7 (Reuters) - Pe
lo menos 32 navios japoneses
de todos os tipos, inclusive
cruzadores, destroyers, subma
rinos e transportes, foram a

fundados, incendiados ou -ava
riados no Extremo Oriente, du
rante o mês de fevereiro, por
aviões britânico, australianos
e holandeses. Ainda não foram
fornecidas informações refe
rentes aos danos causados por) aparelhos norte-americanos.
Portanto, as perdas japonesas
devem ser bem maiores.

o corpo do sr,
.

Arno Konder
Rio, 7 (Meridional) - Che

gou no dia 5 a Fortaleza Voa
dora conduzindo o corpo do
ministro Arno Konder.

Su�$lo dum ouvido
Angora, 7 (Uníted) - Anun

ciou-se, de fonte fidedigna que
o embaixador alemão, von Pa
pen, ficou surdo de um dos ou

vidos, em consequência da ex

plosão da bomba, que parecia
destinada contra êle, a 24 de
fevereiro. O embaixador está
sendo assistido diariamente
por especialistas em moléstias
nervosas.

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

Não hã .noticias !
Londres, 7 (Reuters) - Sir

Stafford Cripps, lord do Sêlo
Privado e líder da Câmara dos
Comuns, declarou, em sessão
da Câmara, que ainda não fo
ram recebidas nesta capital in
formações suficientes sôbre o

que aconteceu em Singapura,
que permitam uma declaração
oficial nesse sentido. Interroga
do sôbre se não foram recebi
dos informes de Melbourne,
depois da chegada do general
Bennett àquela cidade austra
liana, o líder da Câmara decla
rou que a constituição de uma
Comissão Real seria medida
prudente ou necessária, mas

que, enquanto não forem rece
bidas informações, será impos
sível formar opinião. É impos
sível predizer, também, quan
do serão recebidas as notícias,
especialmente em vista das
circunstâncias que atualmen
te reinem em Melbourne.

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

I N. 8483

Os nipôes visarão Calcutá

E' inegável que a Guarda
de Trânsito preste reais ser

viços aos motoristas e ao

público, em geral. Muitas
irregularidades, entretanto,
escapam à fiscalização dos
guardas, que, em sua maio
ria, operam apenas na parte
mais central da cidade.
Êles, por exemplo, ainda

não viram um automóvel, que,
ao meio-dia, ou pouco mais,
burla, com uma pontualidade
abusiva, o regulamento de
trânsito, dirigindo-se a uma

das artérias contíguas à Ave
nida Hercílio Luz - contra
mão.
Além de irregular, êsse ato

poderá redundar em desas
tre, pois o aludido local é
deveras movimentado, àquela
hora, visto que por alí tran
sitam diferentes carros (entre
êles, o ônibus da linha Cir
cular) e as crianças do Gru
po Escolar "Dias Velho".
Conviria que tal infração

se não repetisse, indefini
damente, porquanto já assu
me visas de escandalosa, por
ser praticada por um carro
de chapa oficial.
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Nova Delhi, 7 (United) - Falando à United Press, o ge
neral John Mac Ruder declarou que os japoneses pretendem
desfechar brevemente uma ofensiva contra a Índia e que em
seus planos figura um grande ataque naval contra Calcutá.
Acrescentou que é muito grave a situação na Birmânia, devi
do, em parte, a que o exército chinês ainda não entrou em

ação. Disse que, se os chineses se mostraram hábeis na luta
nas selvas britânicas, poderão salvar as jazidas petrolíferas e
os aeródromos militares. Declarou finalmente que segundo
informações recebidas, os japoneses não estão empregando
tropas muito numerosas na Birmânia; porém, que as mesmas
são muito bem adestradas para a luta nas selvas.

CASA MISCELANEA. distri- Senhora! Para as suas so
buidora dos Rádios R.C.A. Vi- brem esas prefira o PUDIM
ctor, Vávulas e Discos. - Rua MEDEIROS. Sabôres dellcío.
T'rajano. 12 .sos e diferentes.

E' ludo Ulll mar de fôgo !
Londres, 7 (Reuters) - As mulheres holandesas, de

monstrando completa ausência de medo, ficaram ao lado dos
seus esposos, noivos e filhos, arriscando-se a serem captura
das pelos japoneses, afim de auxiliarem os seus parentes na

destruição dos poços petrolíferos e dos depósitos de suprimen-

O JapãO «protegera'» Mada ria'scar '1 tos das Índias Orientais Holandesas, avaliadas em 125 milhões
6 .. de libras. O diretor-gerente da Royal Dutch Petroleum Com- MINGUOU OU DESAPARECEU

Vichí, 7 (Uníted) - O jornalista Geol'g'e Suarez, em adi- pan?" sr. ,!. B. �ug. Kess�er, �eclarou: "A pol�tica de "terr.a
go escrito no "I.le Journal ", revela que o Japão sondou o gn- queimada ,nas In�Ias Oríentaís :a:olandes�s, fOl_lev3;da a efei- Com as forças aliadas em

vêrno francês sõbre a possibilidade de tornar sob sua (, prote- , to em toda a, plenitude e tUd,o fOI destr�.u�o: nao s�m�nte os Java, 7 (United) - Ao que pa
ção " a estratégica ilha de .Uadag'áscar, situada no Oceâno Ín- poços de petróleo .como tambem o. r:raqulll�no das fabncas de rece, des,apare�eu o apoio das
dico, em frente à costa da África. Ao comentar a situação da est�nho, estabele:I�entos comerciais e a�e mesmo os estabe- forças aereas as forças defen
Nova Caledõnía, o jornalista diz: "Não se teria o Japão ofere- lecI�;entos balnea�:lOs. Cada uma dessas areas. �e transfo�'mou I �oras de. te�ra _ou, pelo menos,
eído para proteger a Nova Caledônia,. da mesma maneira que em mar �e fogo . Penso que poucas probabilidades existem I esse apoio � ��o �scasso, que
protege a Indo-China � Teria o Japão feito a mesma oferta de que os Japoneses P?ssa� VIr a aproveitar-se mais tarde dos ne�huma efícíêncía tem contra
para lUadagáscar �" nossos poços de petroleo . os Japoneses.

Recorda-se que o govêrno de Vichí desmentiu oficialmen-
-------------

te que tivesse a intenção de autorizar os japoneses a entrar em "BUSO EVIDENTE1Uadagáscar. 11
lUa{lag'áscar está sítuadn em frente à costa oriental da

África quase flue exatamente sõhre a grande rota marítima que
contorna a África, para chegar ao Próximo e o lUédio Oriente.
('onstítutrla, eyidentemente, excelente base para atacar a vital
róta aliada de ahastecimentos.

Continuam ajudando

Casas de alemães

Washington, 7 (United) -

O secretário da Guerra, Stim
son, declarou que a Grã-Breta
nha e os Estados Unidos conti
nuam prestando intensa aju
da aos holandeses nas índias
Orientais Holandesas. Acres
centou que, durante a última
semana, aumentou de fórma
considerável o número de a
viões norte-americanos envia
dos àquela região.

Vitória da aviacão de Mac Arthur,

Londres, 7 (Reuters) - A frota japonesa foi derrotada
pela aviação de �Iac Arthur, na baía de Subíc, ao norte da pe
nínsula de Batã, resultando o afundamento de 30 mil tonela
das de navios.

O Departamento de Estado anunciou que vários milhares
de soldados nipônicos morreram afogados em consequência
do referido ataque, desfechado de surpresa pelos aviões do

,

herói das Filipinas.

nazistas
------------_._-----------_-

-

nao deram resposta!
Rio, 7 (Meridional) - O "Diario da Noite" noticiou

que o governo brasileiro, após o torpedeamento do "Bu
arque", protestou energicamente junto ao governo ale
mão, por intermédio de Portugal. A resposta ao protesto
brasileiro constituiu o afundamento do "Olinda", cerca

de 48 horas depois. Diante disso, segundo protesto foi
feito. Entretanto, adianta o "Diario da Noite", o governo
nazista, de acordo com seus métodos e processos, até
hoje não deu nenhuma resposta ao nosso governo.

FURIOSA LUTA NAS SELVAS
lVIandalé, 7 (United) - Britânicos e japoneses lutam fu

riosamente, na zona das selvas situadas ao nordéste, onde o
inimigo conseguiu atravessar o Sittang, com fortes contin
gentes. Nas demais zonas reina calma, não havendo o menor

. indício de que os japoneses pretendam reiniciar os ataques.
A luta mais violenta está sendo travada, ao que parece,

nas proximidades da pequena aldeia de Waw, situada a meio
caminho de um bosque ao nordéste de Pegu, não se sabendo
exatamente, porém, quem está de posse da localidade".

Os

guardadas por cães ferozes
Rio, 7 (Meridional). - A polícia fluminense realizou

diligências na estrada da Cachoeira, no Saco de São
Francisco, varejando casas de alemães suspeitos. Todas
as habitações visitadas estavam guardadas por cães fero
zes. Nas residências dos alemães Johann Wandencureck,
Walter lngland, Francisco Hughe, foram apreendidos
aparelhos de rádio. O mesmo aconteceu na casa de outro
germânico, residente na Praia de Itacoatiara, onde se

reuniam sempre vários nazistas, sendo êsses encontros
cercados do maior mistério.

------------_._--- -------

Marujos do «Windhuck» tentam fugirRio, 7 (Meridional). Informam de Santos que 11 ex-tripulantes do vapor
alemão "Windhuck" tentaram fugir da concentração de São Vicente, a bórdo de um

barco a motor, fartamente provido de alimentação e água. A embarcação foi loca
lizada e detida por um rebocador, em alto mar, sendo recambiada para Santos.
Descobertos, os marujos alemães destruiram a embarcação em que tinham tentado
a fuga. As autoridades abriram rigoroso inquérito, acreditando·se que há várias
pessoas envolvidas na fuga.

I.__U_M__P_R-O_. _D_U_T_._O__*_R_A_U._L__

Grande frota de super-bombardeadoresWASHINGTON, 7 (UNITED) -- O CONHECIDO IDEALIZADOR E DESENHADOR DE'
AViõES MAJOR ALEXANDRE SEVRESKY, PROPôS QUE, PARA BOMBARDEAR O ARQUIPÉ
LAGO JAPONESj SEJA CONSTRUIDA UMA FROTA DE SUPER-BOMBARDEADORES, COM UM·
RAIO DE AÇÃO DE 8.000 MILHAS E COM CAPACIDADE PARA UMA CARGA DE 18.000 QUI-

��-=(,LOS DE BOMBAS. ESSA SUGESTÃO É APRESENTADA NO "AMERICAN MAGAZINE" QUE
\1;.pUBLICA TAMBÉM UM ARTIGO DO SENADOR ALBERT THOMAS, SOl,_'CITANDO QUE "SE
BOMBARDEIEM OS CENTROS INDUSTRIAIS DO JAPÃO O MAIS BREVEMENTE POSSIVEL".�_ _:':J

As linhas' «Condor» serão restabelecidas
Rio, 7 (Meridional) -- Falando à imprensa, o tenente-co

ronel Muricí, superintendente da Condor, afirmou, a propó
sito da criacão da linha mixta argentino-brasileira, para a ex

ploração internacional da navegação aérea, que é pensamento
daquela empresa restabelecer todas as rotas antigas, inclusí
ve Buenos Aires-Chile. No momento, porém, essa linha oferece
menos vantagens, dada a interrupção das remessas de corres

pondência para a Europa. Como dela decorrem benefícios para
a Argentina e o Chile, acredita-se que ambos os governos fa
vorecerão o seu restabelecimento.

*

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Reduzidas·de 50-I. as indústrias do norte da FrançaLONDRES, 6 (R.) -- OS MEIOS AUTORIZADOS DESTA CAPITAL REVELARAM QUE OS
ATAQUES DA "R. A. F�" AO NORTE DA FRANÇA REDUZIRAM CONSIDERAVELMENTE AS
ATIVIDADES INDUSTRIAIS NA ÁREA DE LILA, DURANTE AS PRÓXIMAS SEMANAS. CALCU-
LA ..SE QUE ESTA REDUÇÃO SEJA DE 50°1° DA PRODUÇÃO NORMAL.

.

_._�_A_ _ ._ __

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio II
Armazenador de Florianópolis

C
" De ordem da Diretoria dêste Sindi

onvlte cato, convido a todos o� �ssociados,a tomar parte nas eleícões 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, 25.

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

Brilhante feito de um tenente
evtador americano

Saint Louis, 6 (R.) - "Sou a mais feliz e a mais orgu
lhosa de to (las as mães" - foi a expressão da sra. Helen A.
O'Hara, ao ter notícia de que seu filho, piloto-aviador naval,
derrubara seis aviões [apoueses, durante um encontro regfs
tado ao ocidente das ilhas Gílbert,

O'Hara, que se revela o primeiro "ás" norte-amerícauo
desta guerru, completará 28 anos ainda no decorrer dêste mês.
Graduou-se oficial pela .Academia. Naval de Anapolis, em 1937,
sendo promovído ao posto de tenente em janeiro dêste ano.

• Poro suavizar e rejuve
nescer a pele, há um pro
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO, Aveludo a pele.
combate espinhos, cravos e

manchas SABÃO RUSSO

---------------.....------.....--.....----.....--�

HDT[l C(NTRAl
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Indicador
�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

I
17 horas,

RESIDÊNCIA:
AV. Hercílío luz, 189.

Telefone n. 751.

*ti Mi

DR. RICARDO
GOTTSMANN

Ccneultorío ii rua Trale
DO, 18 (das 10 ás 12, e
das ló ás i6,DUl Te,\,:'

phene - 1.2"1)

ResideJda é. rus Ego
tevee Junior, 20. �-

Telephone ... - 1.1jl

IDr.

(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

=---------.....---------- ,20V.-1: I

AVISO AO POVO CATARINENSE I
linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas.

sacados e domingos

I Aqente em Plnríannnelís . MÁRIO MOURA
PRAÇA 15 !JE NOVEMBRO
'------

médico
ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ, GARGANTA

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prática n08 hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Camoanarlo
São Paulo). Especíalizado em HI·
glene e Saúde Pública, pela Univer
sldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
díagnõstícos das doencas Internas
Ooração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias óssea« e eadtogratlas

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrlcos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI dltúrblos das
glândulas de secreção Interna),

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bflls).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
eaíos infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da sUllIs díagnóstieo do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano e

qualquer pesquíza para elucidação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, 8
Telefone 1.195

f L ORJANOPOllS

Especialista; 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 1447

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

Geral
CONSULTORIO:

i

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 159Z!
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: t 392 -

AUende a chamados
14

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátlea no R'o de Janeiro

C It d· . Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu as ieriemente à tarde: das 15 às 18 horas

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

Josephi:li3 Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

DOENÇAS DOS

Dra.
Ex-chefe de cll

nica do

Hospital de
Nueruberg

(Profs. L. Burknardt
e E. Krenter) Ouvidos-Nari�-6arganta-Vabeça-PescoçoEspecialista em Dr. ARMINIO TAVARESLirurqia Geral»

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

I Alta círurgía, gyne

I
eologla (doenças de

. Consultas 20$000 - Operações a ,combinar Isenhoras) e partos.

I
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te]. 1461.-Re'sidêocia 145ó

Cirurgia do systema
nervoso e operfições

de plastíca, Dr. SAVAS LACERDA'
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Hio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

em

OLHOS'

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

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

------------------------=�-=------------------

Elegância!

Perfeicão!

I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Para acelerar a prOdução bélica
rência, a menos que o diretor
das aquisições autorize espe
cificamente a abertura de con
corrências;
"2 - Na colocação dos con

tratos o principal requisito é
colocar onde haja maior rapi
dez na entrega;

"3 - Os contratos para a
produção de artigos estandar
tizados ou fáceis de fabricar
devem ser colocados com a�
pequenas indústrias para dei-
xar as grandes indústrias e

,c.,

fábricas livres afim de se de-'
dicarem especialmente à fabri
cação de materiais mais difí
ceis e importantes,
"4 -- Os contratos sujeitos

'a essas considerações devem
ser colocados nas indústrtas
que necessitam de menores
quantidades de novas máqui
nas e aparelhos".

Washington, 6 (H. T. M.)
- O sr. Donald Nelson, presi
dente do Conselho de Produ
ção de Guerra, suspendeu as

concorrências para os contra
tos militares durante a pre
sente guerra afim de acelerar
a entrega de aviões, tanques,
navios e outros materiais de
guerra e assegurar

"
a mais

larga colocação possível dos
contratos de abastecimentos
de guerra e muito maior utili
zação das pequenas -índústrias
e fábricas".
A "Ordem Diretiva Número

2", do sr. Nelson, estabelecen
4 providências como guias das
aquisições do exército e da ma
rinha:
"1 - Os contratos militares

serão feitos por processo elo
negociações em vez de coricor-
��------�----------.-------------------

Curso Catarínense de Madureza
M t' I

Está aberta a matrícula aos

a rlcu a ca�didatos ao cur�o ginasial, de
acordo 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

I
às 17 horas, na séde provisoria do Curso, à rua Salda
nha Marinho, 3. .V-4

'N' E ..

Produtos CATEDRAL �
á venda na FARMACIA ESPERANÇA ,(rRua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hoepcke)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�,.opa$ am.e�'Caaa$aa '"Iaa'a
LONDRES,6 (R.) .. CHEGOU À . .IRLANDA DO NORTE O MAIOR CONTINGENTE DE TROPAS NORTE

AMERICANAS ATÉ AGORA JÁ ENVIADO À GRÃ-BRETANHAB

r-
I

o comércio de águas
eng�lrrafadas

o presidente da República
assinou, no dia 4, o decreto
lei que segue:
Art. 1° - Incumbe ao De

partamento Nacional da Pro
dução Mineral, pelos seus ór

. gãos especializados:
a) - a fiscalização das con

dições higiênicas e sanitárias
das empresas que negociam em

águas engarrafadas (minerais,
gasosos e de mesa) e das que
se destinam a fins balneários;
b) - a fiscalização higiêni

ca das águas engarrafadas
(minerais, gasosas e de mesa),
entregues ao consumo públi
LO;
c) - a competência para in

terditar a exploração das águas
que não se apresentarem em Icondições higiênicas satisfató-
rias.

IArt. 2° - Esta fiscalização
será feita em colaboração com

as autoridades estaduais e mu

nicipais, cujas atribuições não
são modificadas.
Parágrafo único - Dos atos

das autoridades estaduais e

municipais, em relação ao co

mércio de águas engarrafadas
cabe recurso para o ministro
da Agricultura.
Art. 3° - Êste decreto-lei en

trará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as dis
posições em contrário."

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

As desercões no
exército rumeno Eponina Moreira

MISSAIstambul, G (R.) - Infor
mações de fontes dignas do Imais absoluto crédito, recebi- � Acácio Moreira
das nesta capital, revelam que JiIlI--rii convida seus ami-
as deserções verificadas nos .�.�iIiii"iil gos e parentes para
efetivos das tropas rumenas assistirem às missas
tem assumido tais proporções, que, em sufrágio à

que o comando mílítar publí- alma de sua que-
cou uma ordem-do-dia demí- rida esposa Eponina
tíndo de seus postos dois co- 'Moreira (3° mês do
mandantes de divisão, diante seu falecimento), fará celebrar
das desercões em massa verí- no dia 9 do corrente, às 8 e meia,
ficadas dentro de seus cornan- na Catedral Metropolitana. An
dos. tecipa agradecimentos a todos
Diante dêsses fatos, o mare- que comparecerem a êsse ato

ehal Antonescu, chefe do go- de religião.
vêruo rumeno, ordenou que
todos os desertores sejam fu
zilados sumariamente.

Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".
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Donativos de Joan (rawford

à (ruz Vermelha

Hollywood, 6 (U, P,) - A a
triz Joan Crawford recebeu
125,000 dólares por sua parti
cipação no filme cujo papel
principal estava destinado à
malograda Carole Lombard.
Depois de deduzidos 10% para
seus agentes de publicidade, a
atriz enviou um cheque do res
tante à Cruz Vermelha. Esta
última devolveu o cheque para
que Joan Crawford o entregas
se novamente, porém, na pre
sença dos reportes e dos fotó
grafos. Joan declinou fazê-lo,
dizendo que, quando dá di
nheiro em favor de uma boa
causa, é porque tem êsse dese-

I jo e não o de fazer publicidade
em torno do fato.

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.

I Florianópolis,
5 de março de 42

Negócio à venda
I Vende-se a casa de negó
cio no largo General Osório-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
dio. Tratar no local.

30v-13

O.Mucus da
Asma Dissol·
vido' em Um Dia

Farmácia ((Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS

Os ataques desesperadores e violentos da
asma envenenam o o r g a n i s m 0, minam a

energia, arruínam a saúde e debilitam o co

racão. Em 3 minutos, Me n d a to. receita de
um lamoso médico, começa a circular 1l,0
sangue, dominando rapidamente os ataques,
Desde o p r i m e i r o dia começa a desapa
recer a dificuldade em respi r a r e volta o

sono reparador, Não é preciso continuar
usando drogas, cigarros ou injeções, Tudo
o que se laz necessário é tomar 2 tabletes
de Mendato às releíções e Iicará comple
tamente livre da asma. A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de Casos rebel
aes e antigos, Mendato tem tido tanto êxito
que se oferece com a garantia de dar ao

paciente respiração livre e lácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com a asma
em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser
restituido o pacote vazio. Peça Mendato em

qualquer farmácia, Nossa garantia o protege.

MendaCo A:a:sa'::,m

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

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata ehservâncía no receituãrio médico

PREÇOS MÓDiCOS
R. Conselheíro Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado, frente à Casa Heepcke),
FONE 1.642

Hoj('� amanhã e sempre C SA ORIEN-TAL
será a preferida, porque BOM, BONITO e

Variado e modernissimo sortimento de sedas,SEDAS Faiasx mercerizadas mt. 2$000 'I'oalhas Higienicas, dz.
Seda Laqué xadrez e listado mt. 5$900 Fió, metro 3$500 e 3$800 Toalhas de rosto, de 1$4, ! $8, 2$,

� Laqué, liso, mt. 4$400 Rendão (novidade), mt. 6$::lOO 2$5 e 4$500
• Façonné 3$800 Odala lisa, de 2$, 2$5 e 3$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500
» Graníté, bom artigo 6$�00 Opala estampada, largo 80 mt. D$OOO Toalhas de banho, em cores

.

9$500
» Granité, especial 8$000 Cambraia finíssima, largo 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, temos grandes
• Crepe Romano 7$000 Zepbir listado, de ) $5, 2$ .e 2$500 sortimento.
» Givré superior 10$500 Tricoline, de 5$, 3$5, 4$5 e 6$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. 3$500 Colchas para casal, reclame 14$500
» Frtsotíne diagonal (novidade) 12$000 Tricoline lisa, mt. 4$000 Colchas íustão para casal 18$000
J Ajour de 6$000 e 7$000 Chitão superior 1 $800 Colchas mercerlzadas para casal 20$000
» Língerie estampada, de 7$500 8$500 Cretone estampado 2$500 Colchas estrela para casal 20$000
• com bolas 9$000 Reps para cortina, larg. 80 3$900 Colchas de veludo para casal 24$000
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, mt. 1$600 COlchas Iustão para solteiro 13$000
» Tafetá xadre z 7$000

I
Pecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 Colchas mercerízadas para solteiro 12$000

• Tafetá Escoceza. de 7$500 e 9$000 Eano para Cópa, bem encorpado.imt, 2$300 Colchas Iustão mercerísadas para
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$50" 'I'scocíe, mt. 1 $800 solteiro . t 4$úOfl
» Tafetá liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brins a começar de 1$800 Colchas brancas, meio linho para
» Tafetá Moiré ] 2$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 solteiro 17$000
» Listada para Camisas 8$500 Brrm branco e azul marinho, para co- Colchas brancas, meio linho para casal 27$000
» Listada para Vestidos 9$500 legiaes, rnt. 2$500 Colchas brancas para casal 15$000
» Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt. 3$000 Colchas de s êda com franja para
" Estampada moderna 11 $000 Pelucia íustão em diversas cores, mt. 3$000 casal 45$000
» Estampada (novidade) 12$000 Pelucia lisa, mt. 2$000 Colchas de pura sêda com franja para
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 MESA e QUARTO casal 70$000
» Lumí êre Lavrada, largo 50 mt. 10$000 Guarnições para chã, com 6 guarda- Leite de Colonía 5$800
» Lumiere Liso, largo 80. mt. '10$000 Grauíté, larg. 1,60 mt. 9$500 napos 15$000 Batom Michel, Zande e Tangee 2$800
» Lumíere Liso, lar g, 90 (artigo jã Pano para colchão mt. 1 $800 Guarnições pintadas para chà, com 6 Batom Colgate 2$500 e 3$5)0
bem conhecido) mt. 12$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$200 cguardanapos 307$000 Batem Tentação e Murjany 1$500

» Veludo Chifon Reclame mt. 5('$000 Atoalhado superior, largo 1,40 mt, 4$900 obertores para bêbê $000 Rouge Tentação 1$200
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 Cobertores desenhados para solteiro 13$500 Rouge Realce, com pluma 1$700
» Organza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho .brauco, largo 200 7$500 Cobertores desenhados para casal t 7$floo Rouge Adoração 2$000
» Jersey, largo 1.40 12$000 Cretone meio linho branco, larg, 2,�O 8$500 Cobertores xadrez para 'solteiro 19$500 Rouge Royal Briar 4$000E mais uma imensidade de outras �e- Cretune meio linho em cores, largo 1,48 6$000 Cobertores xadrez para casal 25$500 Sabonete Realce, Godiva, Colgate, Che-
das, que estamos vendendo a- pr e- Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores Argentinos para casal 89$000 ramy e Palmolíve 1$000
ços baratíssímos. Algodão bom, peça de lO mts. 14$000 Cobertores para casal 65500 Sabonete Lifebuoy, Lever, Gessy tl Pal-

TECIDOS Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$5co DIVERSOS molive 1$400
Luisine, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Talco Malvu 2$900 e 3$9DO
Linon, metro 1 $500 Algodão superior, larg, 1,50, peça de Suspensorios para rapaz 2$500 e 4$000 Talco Ross 2$900 e 3$900
Linho estampado para praia 2$500 10 metros 43$000 Suspenso rios de couro para homens 7$000 Pó de Arroz Reny e Realce 1$000
VoU estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 4$000 Algodão Marípcsa.pere mesa, largo Jogos de couro para hnnens de 10$ e 12$000 Talco Realce 3$000 e 4$000
Tobralco estampado, de 3$ e b$500 1,40 peça de 10 mts. 40$200 Jogos de batizados a começar de 15$000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
Cambraia em desenhos modernos, de Morim especial, bem largo peça de Jogos de malha para crlánças 11$000 Pó de Arroz Royal Brlar 3$000
4$800, 5$500 e (3$000 10 jardas 15$000 Babadores 2$000 Pó de Arroz Gally -:- 5$500

Fustão estampado (novidade) 4$800 Morim de cor, merceízado mt. 2$300 Capas para recem-nascidos, 9$500 e 10$500 PÓ de Arr z Malva 3$000 e 5$000
Fustão líso, de 3$500 e 4$800 Morim de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Capas felpudas para recemnascídos 12$500 PÓ de Arroz Coty 5$500
Setim estampado,' metro 4$000 Cambraia mercerizada, enfestada, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Colgate 3$000
Organdy em todas as cores, mt 4$000 peça de 10 jardas 23$000 Blusas Olímpicas para moças 6$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500
Crepom para Kimonos, de 3$ e 3$500 Toalhas Adamascadas para mesa, Véos d'3 mó de sêda para noivas 14$,)00 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200
Merinó preto largo 80 3$800 2,00 x 1,40 30$000 Grinaldas para noivas a começar de 5$000 OIeo Oyrce e Realce 1$200
E centenas de outros artigos, tais, como: Bijouteries, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Casemiras, Lenços; Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinhas, Boinas, Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de-borracha e muitas outras miudezas. Tambem chamamos a attnção dos nossos fregueses, para a grande quantidade de

artigos em saldo, que vende!!los por qualquer preço. Faça valer o seu dinheIro, preferindo a CASA ORIENTAL, a casa qu� 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 O-RIENTAL

BARATO, todos os seus artigos ..

-

sao

a sem
"" -

concarrencia,preços7$0 o o Gramplnhos, caixa de 1 groza 4$500
Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
Lima para unhas 1$500
Porta escova de dois lugares 2$000
Fita metrica 2$500
Camisetas de Ifsica para homens 2$500
Camisas Socega' Leão, para rapaz 4$000
Camisas Socega Leão, para homens 5$000
Camisas novidade para -começar 8$000
Cuecas para homens a começar de 4$000
Pijamas para homens a começar de 25$000
Ternos pe Casimira para homens a co-

meçar de 35$000
Ternos de Brim para homens a come-

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

PERFUMARIAS

Rua·· C.. Mafra, 15-Florianópoli$
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os norte-americanos, que ti
veram sua surpresa na impor
tante base naval do Hawaii,
estão sempre, agora, a chamar
a atenção dos povos livres
mas imprevidentes, enfileira
dos, por enquanto moralmente,
ao lado dos defensores da civi
lização cristã, contra o flibus
teirismo axial. E o seu grito de
advertência é invariavelmente
aquele que, para a grande na

ção do norte, é ainda uma re

cordação dolorosa: "Remem
ber Pearl Harbour!"
A boa fé humana dos verda

'deíramente civilizados tem si
do o handicap dos govêrnos a

gressores. É o fruto amargo
do respeito até aqui revelado
pelos princípios que regem ,a
vida das nações honradas e que
as nações sem honra menos

prezam, desrespeitam e espe
sinham, e o amargor dêsse

das nossas matas desavisadas
fruto têm-no sentido quantos' de todo o perigo.
não se descartaram do tabú I "Remember Pearl Harbour!"
que é letra morta para a bar- 'E que o aviso não se perca em
bárie e armadilha para os dig-I écos e as ondas dêsses écos não
nos. 'cheguem às últimas vibrações
Já vai longa a serre das li- sem ferir os timpanos dos que

ções dadas aos que, não quise- dormitam despreocupados!
ram tomar a iniciativa por es·· Os inimigos da paz uníver
crúpulos e a passaram às mãos sal tiveram muito tempo livre
dos inescrupulosos. Pearl Har- para executar os planos de in
bour foi a última dessas lições filtração. Infiltraram-se à von
na ordem cronológica dos fa- tade. Infiltraram-se até nos do
tas tristes e desconcertantes mínios da maior potência con
desta guerra. E, para que nela tinental, não havendo perdido
se encerre a sucessão dos erros, o tempo quando chegou a hora
aquele brado de alerta dos ho- H. Essa hora ainda não chegou
mens de responsabilidade nos para o resto do Hemisfério Ocí
Estados Unidos está estridu- dental. Estará longe? Estará
lando desde as quebradas dos próxima? Ninguem o sabe. Mas
montes Rochosos até às re- é bem melhor que sejam nos

giões do Centro e do Sul das sos os ponteiros que a mar

Américas, onde .parece que as quem e que não sejam ponteí
rêdes da displicência estão ar- ros de... despertador!
madas em cada duas árvores ("Correio da Manhã")

Um meia fazendo passe com o pé
direito. Passe curto para tràz, com

o calcanhar. l
Neutralizando um drib·
ble e tomando a bola.

Tranco ao peito, para
tomar a bola.Full· back defen·

dendo de cabeça.

-o
Interceptando a bola com o

corpo e com a parte interna
do pé,

Uma "puxada", ou

shoot para fróz.
Shoot rasteiro, poro

arrematar.

(�IM, MADAME/ {O REMEDIO 1'-/!tAIS PROCURADO PARA
O FIGADO E

0:;INTESTINOS

PERGUNTE AO SEU FARMACEUTICO...

Posição do pé Travando o

bola,; .. e êle lhe dirá que ha muitos anos o re

médio mais procurado para o Fígado e a

Prisão de Ventre são as Pilul�s de Vida do
Dr. Ross. Pela sua comprovada eficácia elas
sao conhecidas como" renovadoras do Fígado�'.

Valem muito e custam pouco!

no passe.

o CA MPO DO JOGO

.------------75"' •. ----------..;.

-ItModos de cabecear, para
tráz e para a frente.

o jogo da bola com os pés, conhecido de quasi todos os

povos antigos, era praticado na Grecia com uma bexiga
de boi. Os soldados romanos alli o aprenderam e, mais tarde,
o introduziram na Inglaterra, onde se tornou um jogo po
pular. Em sua origem, o "Association" confunde- se com o

"Rugby", embora menos violento. Ao centraria deste, não é
permittido aos jogadores se agarrarem, e só os goal-keepers
podem segurar a bola ou tocal-a com os braços.
O foot-ball "Association" teve no Brasil uma acceitação sur

prehendente: não ha logarejo que não possua o seu campo.
A diffusão deste sport entre nós foi rapida e intensa. Rapida
e intensa, tambem, foi a acceitação conquis tada por Gillette.
Mesmo nas mais longínquas localidades ella é considerada o

melhor meio de fazer a barba. Graças á Gillette podem, hoje,
milhões de brasileiros barbear- se diariamente em casa, com

economia e hygiene. Tor
ne-se V. S., tambem, um
enthusiasta de Gillette.
Use, sempre, laminas
Gillette Azul.

• •

PILUU1S DE VIDIl DO DR� ROSS
•

•• •

Representantes Inspetores e Agentes
Importante Cía. Nacional, fiscalizada e autorizada

pelo Governo Federal, precisa de agentes. inspetores e

representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
futuro. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Cla
Nacional».

BOMBAS SOBRE HONOlUlU
Honolulu, (Havaí, 5) - As

autoridades militares anunciam
que foram lançadas na ma

drugada de ontem, às duas ho
ras e quinze, sôbre esta cida
de, três bombas de calihre mé
dio, possivelmente provindas
de um avíâo Inímígo, não ten
(10 havido vítímas,

o
Posição cios ;ogadores, antes do

"kick.off",

o o

I

��__����� �t-=et

CO�BATA fi, CASPA fi, QU.EDA
CABEl05 BRANCO�E O�

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

GilletteCOM Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

rf!cg_eM
'��������m ��!.

{lf:<Odu.to da:
-PERFUMARIA SANTA CATARINÁ

IA-414

Campanha contra as
moléstias venéreas

IMPORTADORA AVA - RADIOS
•

S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063
Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.
AVA - Gladiator 5 val v. 530$ - 6 valv,
551$, 7 valv. 59i1$, para pilhas 500$,
para acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para

Rio, 6 ("Estado") De
acôrdo com as instruções do
govêrno, visando a intensifica
ção da campanha contra as

moléstias venéreas, o diretor
geral do Departamento Nacio
nal de Saúde, sr. Barros Bar- Rádios especiais.reto, llllClOU entendimentos a remessa.
com os diretores dos Depar- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;�;;,;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;----:--::;;__;:=----tamentos Estaduais do Rio
Grande do Sul, Paraná, Espí
rito Santo, Ceará e Alagoas,
no sentido da ampla coopera
ção técnica e material para a

ampliação dos aparelhamen
tos na luta contra aquelas
doenças. O plano consiste na I
realização de inquéritos sôbre I
incidência de sífílts nos cen

tros urbanos, organizações de
órgãos centrais nas reparti
ções estaduais para direção e

coordenação da luta anti-ve
nérea, ampliação de número e

reorganização dos dispensários
anti-venéreos e visando, entre
outras coisas, inquéritos epí-.
demiológicos sistemáticos pa
ra a descoberta das fontes de
infecção, seguimento dos casos
em tratamento até estanca
mento das possibilidades de
contágio, e fornecimento, aos
Estados, de materiais para
pesquizas de laboratório e pa
ra terapêutica.

O diretor do Departamento
do Rio Grande do Sul já res

pondeu, aceitando a articula
ção dos serviços nesses moldes
com o Departamento Nacional
de Saúde.

OS BRINCOS DA BAILARINA
Rio, 6 (M.) - A bailarina

Francisca Sauer Grant quei
xou-se à polícia contra a sua

amiga, a cantora Leonor A
mar, em virtude de ter desa
parecido um par de brincos de
sua propriedade, no momento
em que aquela bailarina en

trára para o banheiro, deixan
do sozinha a cantora de rádio,
em uma sala de seu aparta
mento.
A polícia localizou o par de

brincos em uma joalheria, cujo
proprietário declarou que a re
ferida cantora alí estivera, tro
cando os brincos por um re

lógio de pulso, de ouro, um

"pendentiff" e um anel.

•

FOTO -IDEALPrevidência Ltda,Nacional de
João Silva Sobrinho

Postais artísticos, gru
pos' casamentos, servi-
ço industrial, revelação Ie cópias de filmes Fóto
para documento, am- i

pliações a' crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

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

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

TA�.ÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Tremor de terra na
Califórnia

Passadena, (California), 6
(R.) - Os cientistas do Insti
tuto de Tecnologia da Califór
nia registaram um tremor de
terra de considerável importân
cia, ocorrido a cerca de 150
milhas a oéste desta cidade.
Na mesma ocasião foi sen

tido ligeiro tremor de terra na
área de San-Diego, onde, en

tretanto, não se registou ne
nhum prejuízo material.
Acredita-se que o tremor

mais violento, o primeiro re

gistado, teve o seu epicentro
nas regiões déshabitadas da
parte sudeste da Califórnia.

"""""",,--""'----

Chácara-na
Trindade�"'.I I _

"til ..

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

1 =C .......• '1 .c:.eM

Mãe aos dez anos
Rio, 6 (Meridional) - Noti

cia-se de São Paulo que, na

Maternidade daquela cidade,
deu-se um caso curioso, qual o

de uma menina de 10 anos que
deu à luz a um robusto mení
no, pesando pouco mais de 3
quilos. Guarda-se sigilo sôbre
o caso, sabendo-se apenas que
a parturiente é uma ciganí
nha, cujo sedutor fugiu para
Mato Grosso.

Chá.Ca.ra.
Organização de escritas-lns- Vende-se uma, em local
peçõesperiódicas.'Verilicação aprazível, com água corrente,
de balanços (e atestado) AS· luz elétrica e esgoto, sita à
sístência contábil em geral. Praia do Meio (Coqueiros).Procure a Organização Co- Facilita-se o pagamento. Aceí- JUNTA ( OMERCIAL..-Arqui-mercial Catarinense. ta-se, também, a troca da vamento de contratos - Re-
D t�do O ,Qlh d mesma por uma casa nesta gistro de firmas Autenticaçãoe I

_
I o o

" capital. Iníormaçõas com o Jí C idõb' ue ivros=- ertí oes-Buscasara0 von Opel sr. Zanini, rua Tiradentes, 8. etc. Procure a Organízação
Florida, 6 (United Press) _I 12 v.-2 Comercial Catarínense.

O barão Fritz von Opel, filho .���Th\':'!"�:r'"",'l''''''rll''-W''''''''--'
do fabricante de automóveis
dêsse nome, e 3 hospedes, que
se encontravam em sua casa, (Por correspondência).foram detidos durante uma 12 mezes de estudos, Mensalidade mínima. f'reciso de agentes era"batida" contra. os estrangei- presentantes em todas as cidades. Escrt Ta à Caixa Postaí, 3717 -ê.Pauío .

ros potencialmente perigosos. I

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. Ari Santos Pereira
que se acha encarregado da ,

venda das letes.

'.

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:

.....
_ J

z:»
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a 30 de Março:

Conforme praxe, só 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 !

VENDAS EXCLUSIVAMENTE Á VISTA

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

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

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

135$000
155$000
16$000

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

14$500
34$000

47$500
43$000

115$000 !
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 dé 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 !

Grandes vendas de artigos de Verão

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

CALÇÕES »
- Blusas - Tailleurs -

VESTIDOS
Blusas de s�da, 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

r'

Preços de tentar! Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !
�o ESTAOO�
DUBlO VESPERTINO

'.,.

R.....�ação e Oficinas à Rua
João Pinto n. 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

'. ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano ...•..•••••. 55$000
Semestre ...•••. 30$000
Trimestre ..•••• ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados. não serão devolvidos

A direção não se responsabí-

lliza
pelos conceitos emitidos

.I!l>
nos artigos assínados

'I5J �

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 Losso, no
mesmo Café. 20VS-8

VENDE-SE
um automóvel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-J 1

(t "S " Precisa-se alugar uma,
UlI .11 pequena, com dois (2)
quartos. Informações nesta reda-
ção. Sv.-2

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO

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

••••...

•
..
•
•
-

•
•
•
•
•
•

Casa SANTA BOSA

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

......... ' rebeldes .er.I' ......
... oa amples. griP 11-. Idl �
aeoarr.. saagulftee., peite • -=-s -:;;a• Ir...-z........ talla _

.. ap.,." CON1'llA�
•• na_etII. aba.tut..� EIIh.c" '

•
........ do. tubercalese. te_ n _ .
CONTRATOSSE .. recebeu 24000 sMsstad ....
........ Teaha. culdado!�N � _••••• 'Aud
...... • CONTRATOSSE, que • ..,.... .ao .... '1 • k
..... ta.lh

'

• T...... _ aR _ -.

--------------------------------------,--------

COl1lpan�ia C Aliança �a Haia»
Diáriameníe recebemos novidades

Rua felipe Scbmidt, 54-fone 1514
-----------------

C aluga- se uma, com
asa sala devisítas, idem

de jantar, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. Terreno ajardí
nado. Construção recente (a
inda não foi habitada). TI'a
tar ao Largo Benjamim Ccns
tant, 9. Iüvs 8

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de ,Santa Catarina
Rua Trajano n.> 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlficado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE 1 -

FLOH.lANOPOI
E�PRESTA ESPECIALMENTE
Emprestimos - Desconte

e ordens de pag
Tem correspondente em todos o.

Representante da Caixa Economic
das Apólices do Estado de Per

semestral, em Maio (

Paga todos os coupons das apólic,
de São Paulo. Minas Gerp

Mantem carteira especial para �

Recebe dinheiro em
melhores te

C/C à disposição (retira o
C/C Limitada
C/C AYiso Prévio
C/C Prazo Fixo

Aceita procuração para rec
das as Repartições Federais. Er

SINDICA.LIZAÇÃO - Mede-
los - Explicações. - Procure a b:
Organização Comercial Catari- Ia
nense. d

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoe

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
� 54.700:000$000
� il.929.719:000$000
• 28.358:717$970
• 85.964:965$032
• 7.323:826$800

e terrenos). 22 354:000$000

Diretores:
-;'1� de Carvalho, Epiphanio JOSé

�-"'ncisco de Sá.

nacional.
prln-
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I I-I I B -I 'E E U -d VIDA SOCIAL'OS I U O rasl - •• OI OS o PENSAMENTO DO DIA
"O homem é um sonho que

se desvanece; fantasma que des
aparece; poeira que o vento le
va; vapor que se dissipa; orva

lho que evapora ao primeiro raio
de sól». - Alexandre Pope.

o Instituto Brasil-Estados

uni-I
e espír-ito refletido, os destinos

dos, inspirados nos mais modernos grandiosos da América.
moldes de uma associação capaz Cooperar com o Instituto nessa
de bem e fielmente cumprir a fi- obra de intercâmbio cultural c ar
nalidade para que foi criado, em tístico, cimentada na mais perfei
nossa terra, está, agora, reunindo ta c leal amizade entre os dois
em torno de seus alevantados grandes povos brasileiros e umeií
ideais, a flor da mocidade catar i- canos do norte, será, sem dúvida,
ncnse, numa demonstração de no- motivo plausível para a rnanuten
bres sentimentos de verdadeiro a- ção dos princípios já fartamente
mertcanismo e alta compreensão difundidos.
dos íntuitos que o formaram. O sistema de propaganda dos
Idéia lavrada num terreno apro- países do Eixo fracassou em nos

priado, teria que medrar c cres- sa terra e fracassou, exatamente,
ccr, vencendo, como já venceu, os porque todas as associações, insti
primeiros precalços c preparando- tutos e demais Jó rruas em que se
se para avançar ainda mais até al- plasmavam tais organizações tive
cunçar a verdadeira meta. ram sempre o mesmo fim. Todas

O índice cultural catarinensc, essas sociedades viviam isoladas da
foi, sem dúvida alguma, a razão nossa sociedade e não queriam par
mais forte e preponderante, para ticipar da vida nacional, cultivan
que se conscguisse realizar essa 0- do o princípio errado de que eram,
In-a, já tr iunlante em todos os seus apenas, pedaços de outros territó
setores. rios encravados no nosso territó-

O Instituto Brasj]-Estados Uni- rio, mantendo, assim, CrIlTIlIlOSa- O PRATO DO DIA
dos não é, como muitas outras or- mente, sistema ele propaganda ofen- SOPA DE BETERRABA
ganizações, apenas, um nome, pa- sivo aos nossos brios, eliminando Faça um bom caldo de carne e
ra acobertar determinados fins... de seu convivia a nossa língua, os
F cozinhe 3 beterrabas partidas.�ssa agremiação não esconde in- nossos' costumes e, até mesmo, o
tuitos interesseiros nem procura que sempre foi peior, os nossos Quando estiver bem apurado o

inscrever em seu regimento outra sentimentos pátrios, com o sistema caldo, passe tudo por peneira,
coisa a não ser o estreitamento das de levantar o turíbulo da lisonja esmague bem as beterrabas. erelações culturais c as de boa-amí- somente aos seus homens, que Io- f

.

ha de tri torzarle que deve ligar dois povos que ram os seus deuses inspiradores, I engross� com ann
_ r:go

sempre viveram e vivem envolvi- com o esquecimento de nossos rada. SIrva com pao fnto na

dos pelos mesmos ideais de Jiber- grandes nomes, cuja história, para manteiga.
dade e que se querem reciproca- aquela gente, não era conhecida c
mente, sem preocupacão racial, muito menos aceita. Aniversários:
coisa que, por si mesma é imperli- O Instituto Brasil-Estados Uni- Fez anos ontem a prendadamento é embargo criados à efeli- dos não se funda em princípios senhorita Maria de Lourdes Menvação dos bons e leais propósitos. tão mesquinhos, tão vis, tão oíen-
Prestigiado por nomes que se fi- sivos para nossos brios de raca des, filha do acatado comerei

zerarn à custa de seus próprios es- culta e livre.
"

ante de nossa praça sr .Leovegildo
forças, o Instituto há de viver vida O Instituto vai prestar culto às Mendes e tino ornamento de
útil e próspera em nossa terra. co- datas genuinamente nossas, vai vi- nossa sociedade.operando, destarte, para a manu- ver a nossa vida, vai aclimatar-se
tenção elos princípios codificados aos nossos hábitos, para, num laço _ A data de hoje assinala ono memorável Congresso elo Rio de verdadeir-a c inquebrantávelde Janeiro, onde se assentaram as simpatia e amizade, fazer com que natalício da galante menina Zai
bases sobre as quais o Novo Mun- os dois grandes povos mais se co- ra, filha do sr. Evandro Mar
do lerá oportunidade para conhe- nhcçam e se estimem para que se ques.cer-se a si mesmo, coordenando cumpram os desejos ela formacão
for\a� e agindo num ambiente ele de uma América forle e unida, Nascimentos:decidida e franca camaradagem. grande e poderosa, capaz de viver
unidas as suas energias, estabeleci- ele seu próprio trabalho e manter
das as normas para um sistema de o mundo no gozo de uma paz ver
defesa consolidada sob o comando cladeira e duradoura.
dos grandes homens, que, neste
momento, dirigem com segurança

A ANEDO'fA DO DIA
Perguntaram, certa ocasião, a

Temístoc1es, a quem preferia,
êle, dar em casamento sua fi-llha: se a um homem probo, mas
sem fortuna, ou a um rico sem I
qualidades recomendáveis. O cé
lebre grego respondeu, sem he
si tar:

- Sempre preferirei o homem
sem dinheiro, ao dinheiro' sem

homem ...

Osvaldo Melo

Pelo nascimento de seu filhi
nho Fernando Luiz, a 4 do cor

rente, está em festas o lar do
sr. Nelson Moreira Neto e Diva
Abraham Neto.

A defesa do nosso litoral
Rio, 7 (Meridional) - O capitão de mar-e-guerra Frede

rico Vilar, entrevistado pela imprensa, afirmou apoiar a su

gestão no sentido de serem mobilizados os pescadores, para a
defesa do litoral do Brasil. Depois de salientar a atitude dos
pescadores na guerra pela independência, o capitão Vilar afir
mou que apenas os pescadores são detentores dos segredos do
mar.

o moral ser levantado!
"

precisa

F e Notícias I
Chung-King, 7 (United) - Após ter sido anunciada a

volta do general Wavell ao comando da índia, a opinião do
minante nos círculos de Chung-King é de que outras. modifi
cações pessoais em vários comandos em nada beneficiarão a
conduta de guerra, a qual sómente poderá ser ganha com
drástica alteração nos conceitos estratégicos. O jornal de
Chung-King, "Tekung Pao", escreve: - "A ofensiva deve
se conservar no rítmo da defesa. As forças aliadas não devem
mais esperar ataques inimigos. O moral dos combatentes pre-
cisa ser levantado".

.

O "Jaboatão", do Loide Bra
sileiro, chegado ao Rio, há pou
cos dias, trouxe do México ...
12.168 tambores de asfalto, im
portados pelo governo Iluminen
se para as estradas do Estado
do Rio, num total de quase dois
milhões e duzentos mil quilos.
Êsse material seguirá imediata
mente para Campos, afim de
ser empregado no revestimento
da rodovia Ernâni do Amaral
Peixoto, cuja ligação litorânea
está concluída, permitindo a via
gem, entre aquela cidade e Ni
terói, em cinco horas.

*

Gigantescas obras militares far-se-ão
no canal do Panamá

Nova Iorque, 7 (United) - O sr. Samuel Rosoff infor
mou à United Press que estava discutindo os termos de um

contrato para as obras do Canal do Panamá, no valor de 46
milhões e 250 mil dólares, a maior tarefa jamais confiada a
homem algum, na história dos Estados Unidos". Rosoff decla
rou que as obras do contrato em discussão oferecerão desde
logo sérios problemas, mas que estes serão resolvidos e reali
zados rapidamente.

No dia 28 do mês passado,
cerca, de 300 jovens embarca- Copioso material de guerraram, no Rio, com destino á An- Rio, 7 (Meridional) O nho, quando, a certa altura da
gra dos Reis, onde vão fazer o "Diário da Noite" anuncia que viagem, começou a ser perse
curso de aprendizes de marinhei-, arribou à Guanabara um tran- guido por um submarino, sen
ros, findo o qual estarão aptos satlântico de 15 mil toneladas, do obrigado, por isso, a mudar
para ingressar em nossa Mari- procedente da Europa, de on- completamente a rota.
nha Mercante ou de Guerra. de zarpou em fins de janeiro,
São todos rapazes entre 16 e com destino à Africa do Sul, Após 42 dias de viagem, o

18 anos. Entre êl�s, está o io- com um vultoso carregamento transatlântico encontrava-se
vem José Luiz Ribeiro de Me- de material de guerra e nume- mais próximo do Rio que do
I· t' d destino. Escasseando o como, pnmo, em quar o grau, o rosos oficiais e aviadores, que
duque de Caxias. vão reforçar a defesa do Im- bustível e as provisões, o co-

. . 'J;. , pério Britânico no Oceano Pa- mandante decidiu arribar aqui.
HOJ,e, com_ InICIO as. 2,0. horas, cífico ameaçado de invasão O carregamento compreendehavera ses��o doutnnana

r:Oj
pelos japoneses. I também dois modernos aviões

Centro Espírita «Amor e Humil- O vapor achava-se a camí-l de caça._ "

dade do Apóstolo» e amanhã,
no mesmo horário, no C.E. «Jo-

(,sé de Nazaré».
... I r-

Estará amanhã de plantão p

farmácia "Rauliveira", "

Trajano.'

«Legião Estrangeira)
Washington, 7 (United) -I ritá�ios, ex�st�ntes em suas res

Os círculos diplomáticos daqui: pectívas patnas. .,

-

informam que já estão quase I Segundo os dados disponí
terminados e dentro em breve veis, residem nos Estados Uni
serão publicados os planos pa- dos 300 mil alemães, 400 aus
ra a formação de uma legião tríacos e húngaros, adversá-
estrangeira, composta- de cida- rios do "eixo".
dãos das nações unidas resí-

Classes convocadasdentes no território norte-
americano. Tomando por base' Londres, 7 (Havas) - O rei
as cifras de registo dos estran- b.ai::wu decret?, .

chamando às
geiros, calcula-se que existem fileiras do exercI�o os �omen�
nos Estados Unidos atualmen-. de 41 a 45 anos, ínclusíve, Ate
te dois milhões e 250 mil cida- I

agora, o limite era 41 anos. Há
.l dãos das nações unidas. I possibilidade de serem convo-

O secretário da Guerra, cadas as mulheres entre 20 e

._ Stimson, declarou recentemen- 30 anos.

te que estão sendo efetuados
ao

preparativos para que os filipi- U'LT IMA HORAnos residentes nos Estados
Unidos se incorporem em uma

organização militar própria, a
crescentando que se projeta es
tabelecer outras formacões si-

., milares, afim de permitir que
outros estrangeiros prestem
servlcos em unidades separa
das. Calcula-se que, dessa fór
ma, poder-se-á criar uma for
ça muito poderosa, pois todos
os cidadãos das nações unidas
dariam contingentes apreciá
veis além dos refugiados das

: potências do "eixo" que não
,perderiam oportunidade para
tutar contra os regimes auto-

Maestro Fioravonte
Testa

o ESTADO 7 de Março de 1942
m:nz .pe

=

-

e1�

O Lira Tênis Clube Florianó
polis abrirá, hoje, seus salões,
para o anunciado recital de
piano do sr. maestro Fioravan
te Testa.
Compositores célebres inte

gram o programa dêsse aplau
dido conterrâneo, salientando,
dentre êles, os nomes de Schu
bert, Tchaikoiwski e o nosso

Catulo Cearense, a cujas cornpo
siçoes o sr. Fioravante Testa
sabe imprimir vida e movimen
to, trutas de interpretação ma

gistral e apuro artístico.
A primeira parte do progra

ma está assim delineada.
I - Tchaikoiwski - LENDA
RUSSA (arranjo do sr , maes

tro F. Testa).I II C. de Crescenzo - AD UND
ANGELO (Bacarola).

III Schubert SERENATA
(arranjo de Sousa Lima).

IV Rudolph Frimil - ESTUDO
NORTE-AMERICANO.
A segunda parte cornpoem- se

de:
I - Catulo - LUAR NO
SERTÃO (estilização).

II - Paderewski - MINUETO
III - Tosselli - RAPSÓDIA.
IV - Verdi RIGOLETTO
(fantasia).

Para aliviar a sur
dez cat.arral e 08
zumbidos nos

ouvidos
As pessoas que sofrem de surdez

catarral e zumbidos na cabeça, se

alegrariam em saber que essa. tão
aborrecida afecção póde ser trata
da, simplesmente e com êxito, com
um remédio, que, em muitos casos,
tem produzido alívio completo.
Pessoas, que apenas podiam ouvir,
têm melhorado até ao extremo de
perceber o tic-tac de um relógio
de bolsinho a uma distância de do
ze a vinte centímetros do ouvido.
Se V. S. sabe de alguém que sofra
de zumbidos nos ouvidos ou de sur
dez catarral, corte êste aviso, leve
Jh'o, e seja V. S., talvez, o mcío de
salvar de surdez total a uma pes
soa amiga. Este eficaz tratamento
é conhecido sob o nome de PAH
MINT e póde ser obtido em qual
quer farmácia, Bastam quatro co
lhéres de sopa, ao dia para comba
ter êsses males.
PARMINT não só reduz, por sua

ação tonificante, a inflamação das
trompas de Eustáquio, regulando
assim a pressão do ar no tímpano
do ouvido, mas também elimina
qualquer excesso de secreção no
interior do ouvido; e os resultados
que êste remédio produz são insu
peráveis. Todas as pessoas que so
frem de catarro deveriam experi
mentar êste medicamento.

Chácara

'> A
�·"%tl ri A�-�DO ., �

f��ifA CUL\NARliAeo•t
d dona de
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Eis um livro queir _ um livro· e

deve pos,u finamentecoso te e .

receitas otrae:ceitoS apetitosoS.
ilustrado, com

r

de-noS o coupon,
Man viarmos seU

poro en
G RATI 5. .

exemplar
À MA/lENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL, F; 5 PAULO '" O

Peço enviar-me, gratis, o "Meu' Livro de Receila$;l
Nome ..

Vende-se uma chácara, com
fundos para u mar, na estra
da geral d os Barrei r os. -

Inf(l�""'�"" - . ',,'''o GO
'·'9 1

»« Verdadeiro
Com as Forças Aliadas em Java, 7 (U. P.) - Toda a metade

setentrional da longa e estreita ilha de Java está convertida em

verdadeiro inferno, à medida que os japoneses intensificam inexo
ravelmente a sua pressão, internando-se cada vez mais nas monta
nhas que correm como uma coluna vertebral, de léste e oéste. Com
a ocupação de Poerkawarta, o inimigo cobriu quase que exatamen
te a metade dos 175 quilômetros de largura de metade de Java.
Cada movimento do inimigo é disputado furiosamente. Calcula-se
que as baixas nipônicas são de três contra um dos aliados. Os japo
neses, porém ainda superam êstes em proporção muito maior.

Os aliados sofreram triplice desvantagem! perderam a supe
rioridade aérea, a terrestre e também a das forças mecanizadas,
passando a Superioridade geral para as mãos do inimigo, que em

prega tanques de dez toneladas, armados de canhões de maior ca

libre que os empregados pelos aliados.

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulfi Amin & Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 111

Os diplomatas do
r,

eíxn"
Rio, 7 (Meridional) - O missão da Mari?ha Mercaptechanceler Osvaldo Aranha es- resolveu que, alem do "Bage" e

teve na Chefatura de Polícia, do "Almirante Jaceguai", será

tr�tando, com o major Fe.linto aprestado para conduzir os di
Muller, de assuntos rela.c�?�a- plomatas do "eixo" para a Eu
d?s com a segurança, ylgIlan- ropa o navio "Siqueira de Cam
cia e tra�ameJ?-to. dos dIpl?ma- pos" devendo partir primeira-tas alemaes, italianos e japo- ,

neses, que se encontram no Rio mente o "Bagé", depois o "Al
em trânsito para a Europa. mirante Jaceguai" e f'ínalmen-
Rio, 7 (Meridional) - A Co- te o "Siqueira de Campos".

MISSA
Osvaldo Francisco da Silva e filhos,
Eduardo Nicolich e família, Irene Nico
lich, AdeJia Chaplin e família sensi
bilizados com o falecimento de sua

inesquecível esposa, mãe, irmã e tia
TERESINA NICOLICH �A SILVA,
agradecem de coração a todas as pes

sôas que manifestaram sentimento de pesar e tornam extensiva
essa gratidão ao ilustre facultativo Dr. Saulo Ramos pelo esfôrço
e dedicação empregados para salvá-Ia e bem assim às . Irmãs e

enfermeiras da Maternidade de Florianópolis. Aproveitam a opor
tunidade para convidar aos parentes e amigos para assistirem a

missa do 7.0 dia. que farão celebrar, no dia 10, às 7 horas, na

Igreja de S. Francisco. Desde já se confessam sumamente gratos.

Nova

Batcívia, capital de Java
e, ao mesmo tempo, das
Índias Orientais Holande
so.s , caíu em poder dos ni-
pões, que a cercaram com

60 mil homens.
- Londres anuncia que

importantíssimo c o mb o io
nor te-americano navega a

toda velocidade para o sudo
este do Pacífico.

- Os ho landeses, an tes
de abandonarem Surabaia
(Java), levaram 3 horas a

destruir essa importante
base.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


