
I Remuneracão do
servico noturno

RIO, 10 -- NOTíCIAS DE MACEIÓ, DIVULGADAS NESTA CAPITAL, INFORMAM QUE O DELEGADO DE POLíCIA DE SOURE, EM DILI
GÊNCIA NA SERRA DO JOÁ, ENCONTROU TRÊS INDIVíDUOS SEMI-NúS, DE BARBAS CRESCIDAS E DE ASPECTO SELVAGEM, VIVENDO EM
FURNAS. INTERROGADOS, DECLARARAM EM MÁU PORTUGUÊS QUE ALí VIVIAM HÁ 18 ANOS, COM MEDO DA POLíCIA, ALIMENTANDO-SE
DE CAÇA, PESCA E FRUTAS, E ENFRENTANDO PERIGOS. O DELEGADO TROUXE-OS PARA SOURE, ONDE LHES FORNECEU ROUPAS E UTEN
SíLIOS, MAS OS TRÊS INDIVíDUOS VOLTARÂM PARA AS FURNAS, DEPOIS DE DECLARAREM QUE NÃO GOSTARAM DO CONVíVIO DA GEN·

TE CIVILIZADA.
Escassez de homens Ino Reich
Nova Iorque, 10 (United) -

A rádio de Londres informa:
"Falando pelo rádio, o sr.

Goebbels declarou que a Ale
manha sofre de escassez de ho
mens e que o povo soviético fez
muito mais sacrifícios do que
o povo alemão para a esforço
da guerra. O orador recomen
dou às populações que mudem

, completamente de atitude, em

relação à guerra".

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

I
Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA: - Rua Traiano, 12.ANO XXVII Florianópolis Terça-feira, 10 de Março de 1942

Rio, 10 (Meridional) - Des
pachando o pedido de um fun
cionário, o DASP informou que
o serviço noturno não se conta
mais em dobro.

colheu os interessantes ínfor- uns 100 metros da via pública
mes que adiante transcreve- em meio de grandes árvores
mos. que a ocultam quase inteira-
CASA MISTERIOSA, GUAR- mente aos olhares indiscretos.
DADA POR CÃES FEROZES Com porta de aço para a estra-
Guiada por informações de da, existe uma garage, com um

populares, que também afir- grande relógio elétrico no alto.
maram ter a polícia agido no Ao lado, vê-se um pequeno por
dia anterior, vasculhando ca- tão, e uma taboleta com os se
sas suspeitas, a reportagem di- guintes dizeres: "Não entre.
rígíu-se primeiro à casa n. 213, I Cuidado com os cães. Toque a
da estrada da Cachoeira. A ca-I Campainha". A campainha
sa de moradia fica situada a funciona em ligação com um

N. 8485

---..::..-
,

"

"Prefiro matar um brasileiro a um cachorro!

As perdas navais japonesas �n����I�::t�:s�:��i:S:::::u� Os nazistas fuzilam franceses
� Nova Iorque, 10 - (Reuters) - A "Sea Power", re-
vista da liga naval, publica uma compilação das perdas
navais japonesas desde 7 de janeiro, e assevera que essas

,

perdas saíram ao total de, pelo menos, 40 vazas de guer
ra de grande tamanho, de uma esquadra composta de
260 unidades. Entre as perdas de maior importância fi
guram 5 porta-aviões e navios-base, dois couraçados,
pelo menos 7 dos 46 cruzadores originais, numerosos

contra-torpedeiros e cerca de 13 unidades da fôrça inci

prb� nipônica de 71 submarin�s..Outra compilaçã_o,
também publicada pela revista, indica que a proporçao Ide afundamentos das unidades nipônicas de toda espé
cie é muito superior à capacidade de substituição dos
estaleiros japoneses.

Energia! Energia! Agora como então!
Londres, 10 (Reuters) - ""Xão nos devemos entregar ao

pânico, pois a ocasião é, para todos os homens que se acham
nos tombadílhos dos navios, própria para terrível e mortal

energfa. - declarou o almirante sír Edward :,:yans. "Os j�
vens dos nossos dias estão clamando por uma llderauça e cri

tíeando os nossos políticos do passado, pelo fracasso �as apre
ciações (los "g'ang'sters" da Europa e do Extr�mo-Ol'lente.De
vemos fazeI' esforços mais persistentes, possuir, l?el� menos,
"linhas }'[ag'inot.", um menor complexo de mferIOl'ld.a(le e

esmagar a estupidez de arriscar as "Mas dos nossos. uvíadores,
'

...... _

mandnndo-os bombardear Berlim com boletins., l�g'ora, c�mo 30v-12
então a história mostrará que a nossa caraeterístlca npatía e

a nos�a política de curta visão permitiram os frac�ssos que 8�
iremos; mas eu peço acrediteis que a nossa mnr�nha de hoje
e tão bôa ou melhor do que qualquer outra marlnha (lo pas- Rio, 10 (Meridional) _ Em vibrante artigo intitulado
sado". "Repressão aos crimes alemães", o sr. Macedo Soares refere-

I Alemanha )11 ar- na-o respelllta ��:ou�st���e��s ���z;�i�:n�Zs lea;���c����sad;:g�e q�:�fa; �f:�
II pelo atentado contra um soldado alemao.

, E acrescenta: "Trata-se 'apenas de crimes hediondos e

Genebra, 10 (Reuters) - Nos círculos bem infOl:mados, vinganças covardes e infames. Bastaria essa atitude para jus
salienta-se que no decorrer dos últimos dias se vem registando tificar as medidas severas de repressão".
nova tensão entre os franceses e ale�ães, em .cOl:seque�cIa
das últimas atitudes, tomadas pelo governo de VIChI, relativa-
mente à política externa. .

Assim ainda segundo relata o correspondente em BerlIm
de um jor�al suéco, o govêrno do Reich teria declara�o que Zurique, 10 (Reuters) - Uma mulher, pertencente ao

"para a Alemanha não existe n:ais o �ratado de M<:ntOlre, de� serviço secreto germânico em Lila, foi apunhalada, há poucos
.

d I 'á se passaram muitas COIsas. As relaçoes franco- dias, segundo informa a agência oficial alemã. O comandante
pois

_

o q_ua d�" e por consequência estão subordinadas alemão da cidade, em represália, ordenou o fechamento de to-
alemas sao llltn::Ica�, ' '

, dos os cafés e locais de diversões, anunciando que, se o culpado
a mudanças _po ItdICas. tal' que todos os correspondentes

I

não fôr encontrado, 17 judeus e comunistas serão executados
Além dISSO ev�-se no

ainda se encontram em Berlim ou deportados para o Oriente. Foi prometida uma recompensa
dos [ornais estrangell'os, que '

.

f
_

lt
, . statam unanimemente que as relações en- de 100.000 francos por qualquer 111 ormaçao que perrm a a

suecos e SUlÇOS, con , . -, _

d 1
tre Berlim e Vichí atravessam uma de suas fases CrItICas. pnsao o assa tante.

Niterói, 10 (Meridional, Pelo
correio) - A ação da reporta
gem dos "Diários Associados"
em torno das atividades dos
quinta-colunistas no Brasil
culminou com uma visita ao

Saco de São Francisco, pitores
co recanto da capital flumi
nense e ponto onde se acha
concentrado grande número de
alemães.
Ouvindo populares residen

tes naquela zona a reportagem

alto-falante, por meio do qual
os moradores atendem aos visi
tantes, identificando-os, sem
necessidade de saír até à estra
da. Em torno da casa vários
cães de grande porte, de terrí
vel ferocidade, completam o sis
tema de segurança contra a in
discreção dos estranhos.

GENTE MISTERIOSA
Á porta da casa suspeita -

conhecida pelos moradores das
redondezas como a "casa do a-

"

lemão do relógio" - o repórter Todas as noites êles se reunem.

interrogou um transeunte. As reunões duram horas e ho
- Que sabe o senhor a res- raso

peito da gente dessa casa? UM SUBTERRÂNEO
- Eu? - exclama o tran- E, como conversa puxa con-

seunte admirado - Eu não sei versa, o transeunte acabou
nada. Ninguém sabe nada. contando uma novidade ao re
Nunca um estranho pisou êsse porter:
portão para dentro. Nem o pa- - O senhor sabe de uma coí
deiro, nem o leiteiro, ninguém. sa? Essa casa tem grande sub
O alemão do relógio é um tpo

I
terrâneo. Começa dentro da

misterioso. O resto do pessoal
também é cheio de mistério. (Conclue na 6a. página)

Angora, 10 (United) - A -polícia turca estendeu, de noite,
um cordão ao redor do consulado russo, em Istambul, ao qual
reclamou perentoriamente a entrega de um dos supostos insti
gadores do atentado contra o embaixador alemão, von Papen,
que se teria refugiado no consulado. Informou-se que foram
detidas em Istambul 50 pessoas de diversas nacionalidades. Sa
be-se, também, que as autoridades consulares russas entrega
ram, pelo menos, uma pessôa que se havia refugiado no con

sulado. Altas fontes turcas disseram que estavam envolvidos
no atentado alguns russos e também "certo número de outros
estrangeiros" .

Inoglukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agente-representante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianópolis

'.

Vichí, 10 (United) - As autoridades alemãs de Paris
anunciaram que um tribunal militar alemão sentenciou à mor
te sete jovens franceses, qualificados pelos nazistas de "super
terroristas". A comunicação a respeito declarava que a deci
são do Tribunal era inapelável e 'que, consequentemente, a

sentença seria imediatamente cumprida. Os sete jovens foram
condenados por atentados e assassinatos contra os militares
alemães e, também, por atos de sabotagem contra as estradas
de ferro e outros meios de comunicações.

As prisões foram efetuadas pela polícia francesa.

o afundamento do «Windhuck» foi
ordenado pela Marinha do Reich

Rio, 10 (Meridional). - O sr. Joaquim Silva Azevedo, pro
curador do Tribunal de Segurança Nacional, falando a um ves

pertino, afirmou que o comandante do "Windhuck", Willy
Brauer, depondo perante a autoridade policial, tlec1arou que
agira de acordo com ordens recebidas do Ministério da Marinha
do Reich, no sentido de não entregar o navio ao "inimigo".
Assumiu êle toda a responsabilidade, acrescentando que os atos
praticados foram resolvidos pelo Estado Maior. O sr. Joaquim
Azevedo afirmou que, analisando as peças do processo, denunciou
os sabotadores como incursos no inciso 16, artigo 3.° do decreto
lei 431, de 18 de maio de 1938, que-prevê os crimes contra a

personalidade internacional. a segurança, do Estado e contra a

ordem social. Foi pedida a
.

pena máxima, pois a falta é agra
vada pela condição de estrangeiros, dos faltosos. A punição será
nunca inferior a 5 anos.

CENA DE SANGUE DENTRO DA IGREJA
São Paulo, 10 (Meridional) - Impressionante cena de

sangue ocorreu no interior da catedral de Campinas. No mo
mento em que o cura fazia o ofício religioso, o jóvem Jerônimo
Gonçalves Dias desfechou três tiros contra a menor Maria
Corsi, de 14 anos, suicidando-se em seguida, atirando duas ve
zes contra o ouvido. Maria foi hospitalizada em estado grave.

aos crimes alemãesRepressão

Mais reféns inocentes
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Use Ventre-Livre

IFogueles estratosféricos I
. cruzarão o espaço em 1952 ILIverpool, 9 (Reuters) - náutica", o sr. Jones prosse- I"No ano de 1952, o mundo in- guíu: Vendem-se para

teiro será atravessado, no espa-I "Os negociantes, da década I construções e

ço de 24,�oras, pelos foguetes que se seguirá à paz, voarão se r r a r i a s
estratosféricos", declara o di- para qualquer dos cinco conti-
retor da companhia "North- nentes, a-fim-de visitarem os Tratar à Rua João Pinto
Eastern Airways Ltda., o sr. seus freguezes, e entregarão n. 5 (�ob')
W. Farey Jones. as mercadorias por via aérea. FLORIANOPOLIS
"Haverá trens aéreos para o Nenhum ramo da indústria i

tráfego cargueiro, e Planado-I será excluido. Maquinarias pe- I :::::::::::: _

res, carre.gando t012eladas de sadíssimas, para serviços de IJUNTA COMERCIAL.-Arqui
mercadonas, poderao ser lar- mineração, já foram transpor- varnento ,de contratos - Re
gados com a mesma facilidade tadas pelo ar, para lugares in- . gistro de firmas Autenticação
c�m que se manobram os va- teiramente inacessíveis por I de livros-Certidões- Buscas
goes. de estrada de ferro, nos qualquer outro meio de trans- etc. Procure a Organização
deSVIOS. porte." I Comercial Catarrnense.

I A Atlântico e o Pacífico se-
-

rão sobrevoados por gigantes-
11!;':#R§�lOi!i\W'���$��

cos planadores, em algumas P d t CATEDRALhoras, transportando de 200 a ro U os
300 passageiros viajando em' d FARMACIA ESPERANÇAconforto e segurança", decla- a ven a na

1'a o sr. Jones. Rua Conselheiro Mofro. 4 e 5 - FONE 1.6lt2
Haverá "asas voadoras cuja (Defronte à casa Hoopcke)

força motriz não será produ- && M' ....!M. ME' ii 2 F QW&ib F3F7R
zida pela gasolina ou pelo óleo, Com mUl"la doAr d'almamas pelo ar comprimido, e ês-
ses aparelhos voadores não te-
rão hélices. Nova Iorque, 9 (U. P.) - A imprensa novaiorquina, co-

Um tráfego aéreo de propor- mentando o recente rêide dos aviões britânicos contra París,
ções incríveis será controlado apoia, unanimemonte, a ação inglesa. O "New York Times"
com a mesma eficiência do que estampa um editorial sob o título - "Tragédia da França" e

o tráfego nas ruas das nossas afirma: "Aqueles que conhecem. os ingleses compreenderão
cidades." I que o golpe contra París foi empreendido com muita dôr na

Insinuando que havia "des- t alma". "Os alemães - acrescenta o comentador - puseram
cobertas ainda mais estupen-] todo o povo francês em guerra e a França não lhes escapará
das no campo da ciência aero- t das mãos antes do esmagamento dos nazistas".

--------------------------------�------------

De quem é a culpa ?
•

Si V. S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal
estar na cabeça. empachamento, dôres e outras perturbaçõos do

estôm.ago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite,
.,. preguiça e moleza geral, lingua suja, quentura na garganta, mau

gôsto na bôca, mal estar depois de comer, indigesrão, mau hálito,
arrôtcs, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre, azias,
arreias e vontade de vomitar, nervosismo e outras alterações da

s:úde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua porque
nao se trata como deve.

E�tas .

moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs

tancl.as infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos,
que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e in testinos das impurezas

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e tra�
ta tão penosas doenças.

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

"-------------------------------------------------------

FORAM OS JESUITAS
os primeiros fazedores de abrigos
Salvador, 9 (A. N.) - Vários têm sido os comentários

feitos pela imprensa local em torno do recente decreto-lei do
govêrno federal determinando medidas destinadas à defesa
passiva às populações civís do país, todas elas, aliás, bastante
elogiosas. Ainda agora, um dos vespertinos da capital vem de
comentar a medida governamental, indicando soluções práti
cas, principalmente no que concerne à defesa anti-aérea.

Após lembrar os numerosos subterrâneos que esta cidade
possue, todos construidos pelos jesuitas, datando das remotas
éras do Brasil-colônia, que existem sa ladeira da Conceição
da Praia, localizados sob os arcos da artéria que liga a cidade
baixa à cidade alta. "Os arcos, sob a ladeira da Montanha,
- diz o vespertino - servirão para a defesa, do mesmo modo
que os subterrâneos que fazem Iígações entre as igrejas. Te
remos, assim, grande auxílio nessas obras que os continua
dores dos trabalhos de Inácio de Loiola realizaram. Vem o

seculo XVII em ajuda do seculo XX".

I

HOT[l
(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. viojo.rrtes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

I------------------------------------------------�20v.-ll
�ll'__------....··--------------

Matando a fome· aos gregos
Washington, 9 (Reuters ) - Os governos da Inglaterra e

dos Estados Unidos concordaram com a solicitação que lhes
foi feita pela Associação de Auxílios à Grécia, sediada em

Nova Iorque, para f'retar um navio transporte que levará

Iàquele país 2.300 toneladas de trigo, dos Estados Unidos, lo
go que as potências do Eixo _tenham dado garantias a

I'espei-Ito da viagem do navio. O Departamento de Estado frisa que o

programa de auxílio à Grécia, através de embarques da Tur

quia, está prosseguindo satisfatoriamente em extensão equi
valente a todo alimento disponível.

Recentemente foi permitido ao govêrno grego transferir
para a Suiça o equivalente a um milhão de francos suiços, dos
fundos do mesmo govêrno congelados nos Estados Unidos,
para ser aplicado na aquisição de leite condensado, na Suiça,
para alimentação das crianças gregas.

I

I Farmácia «Esperança»do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante·se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Cose Hcepcke),
FONE 1.642

Organização de escritas-Ias
pecões pertódlcas.Vertüca ção
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercíal Catartnense.

• 1;« '''.eawJII'
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Madeiras
Pinho

de

médico

1467

Indicador
----------------------�

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diarlamente das 15 às

C [MTn A-l I_AV_.G�_:��R�_O���A_z�18---:9·1'[ R -

Telefone n. 751.

INSTITUTO DE OIAGNOSTICO
CLlNIGO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]

I
Com prática nos hospitais europeus
ClInlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho geníto-urínarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radíologta Clínlca com o
dr. ManocI de Abreu Cam oanarto
São Paulo). Especializado ,em Hí
gIene e Saúde Pública, pela Unlver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dtaguõsttcos das dornoaa Internas I

Coração, pulmões, vesícula biliar.
estômagos, etc _

Badtograíías õsseas e radiografias
dentárias

Electrocardiografia clínica'
DIagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI dttürblos das
glândulas de secreção Interna).

. Sondagem Duodenal
Fxame químlco e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisloteraoia

E'specialista; assistente do Professor Sanson . Ond L!! curtas, ralos ultra-vloíetas,
do Rio de Janeiro. ralos lntra-vermelho e eletricidade

médica

Con"'ult.ôllR.O Pela manhã, das 10 às 12 Laboratório de microscopia e

.. g.. A' tarde, das 3 às 6 análise clínica
fxames de sangue para diagnóstico

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 da sífilis diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
ous, escarros, líquido raquíano e

qualquer pesquíza para etucídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, O
Telefone l.l95

FL ORIANOPOLIS

CASA DE 'SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

.................... _
'.1•••••••• Ia .....

·

•

DR. RICARDO
�ITTSMAHH

Ex-chefe de ett
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burkhardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Lirurgia Gp1 «l •

Alta cirurgia, gyne
eologla (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastlca.
Consuhorlo ri rue Trele
no, 18 (dos lO ÓS 12, e
des 1 Õ ri", 16,00) Tele

pb, ne - 1,286

Residencía fi rua Es
teves Junior I 20. ..

Telepbone .g. I.1J1I I----

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

Corpo clínico: _Drs. Djalma MoelImann, Ricardo Gotts
mann e Aurélio Rotolo

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

e Farádica,
Cozinha díetétíca.

Cia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.

Acionistas, no escrito rio desta
Companhia, os documentos de
que trata o art. 99 do decre
to-lei n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940.

A Diretoria

Chá.cara
Vende-se uma, em local

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

12 4v.�

I Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

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

RESIDENCJA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

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

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

-

Praça S. Sebastião -.- Fone 1.153 - Florianópolis

Dr ARAUJO-oLHos, OUVIDOS,
• NARIZ, GARGANTA

Dr. MADEIRA NEVES médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no R!o�de Janeiro

Consultas diariamente Pela manhã: das �O ás 12 horas
à tarde: das 15 as 18 horas

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

_ .._-------,,_---- .

Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das llt às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlN!CA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôanson) .

ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 145ó

o. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital. de Caridade

Ex-il!terno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário do);
Servlç6s 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.-0tls 16 às 18 horas.
Res: Conselheiro Mbfra, 77-FLORIANOPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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amanhã e a

Quando as carnes diminuem e os

músculos se tornam flácidos resultam:
- debilidade - que conduz às doen-

ças. A EMULSÃO DE SCOTT - riquíssima em

vitaminas e cálcio - é alimento concentrado do
mais puro óleo de fígado de bacalhau - enrri
quece o sangue, tonifica o organismo.

f

I Para a ofensiva 'da primaveraZurique, 9 (R.) - Informam de Vichí que, segundo
despachos recebidos de Estocolmo, o alto comando ale
mão está intensificando seus preparativos para a ofensi
va na primavéra, na Rússia.

"Todos os dias - escreve o correspondente _ do I"Svenska Dag Bladet" - extensas filas de caminhões,
carregados de jovens recrutas, para a frente oriental,
chegam às estações de Berlim, ao passo que longas colu
nas de carros e caminhões armados, recentemente cons

truidos, desfilam pelas estradas em direção a léste- To
das as estradas principais conduzindo à União Soviética
foram postas em bom estado. Foram tomadas precauções
especiais afim de impedir que os veículos motorizados se

jam detidos pela lama, quando a néve derreter. Milha
res de estacas, amarradas umas às outras, para forma
rem uma espécie de tapete, serão espalhadas pelas estra
das, cujo leito de pedra está sendo reforçado pelos pri
sioneiros de guerra russos".

fOTO -IDEAL
de

João Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru
pos' casamentos, servi-
ço industrial, revelação I
e cópias de filmes Fóto
para documento, am

pliações a crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros l'otre os primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medejro�.
----------------------

Chácara ná
Trindade

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

ESTADO.

3
SR"

C SA ORIENTAL
-

todos os seus artígos,
sem

"" -

concurreneia,

PERFUMARIAS

sempro
será a

.

preferida, porque BOM, BONITO e

Variado e modernissimo sortimento de sedas, a preçosSEDAS Falasx m e rcs rízadas mt. 2$000 Toalhas Higienicas, dz. 7$ o o o Grampinhos, caixa de 1 groza 4$500
Seda Laqué xadrez e listado mt. 5$900 Ftõ, metro 3$500 e 3$800 Toalhas de rosto, de 1$4, ! $8, 2$, I Laminas Gillete Azul, dezena 9$000

7> Laqué, liso, mt, 4$400 Rendão (novidade), mt. 6$()00 2$5 e 4$500 Lima para unhas 1$500
Façonné

.

3$800 Odala lisa, de 2$, 2$5 e 3$JOO Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Porta escova. de dois lugares 2$000
» Grauíté, bom artigo 6$[)00 I Opala estampada, largo 80 mt. 0$000 Toalhas de banho, em cores _ 9$500 Fita metrtca 2$500
» Granité. especial 8$000 Cambraia finissima, largo 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, temos grandes Camisetas de física para homens 2$500
• Crepe Romano 7$000 Zepbir listado, de 1$5, 2$ ,e 2$500 sortimento. Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
» Givr

é

superior '10$500 Tricoline, de 5$, 3$5, 4$5 e 6$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Camisas Socega Leão, para homens 5$000
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. �1$500 Colchas para casal, reclame 14$500 Camisas novidade para :começar 8$000
» Frtsotíne diagonal (novidade) 12$000 TIÍcoline lisa, mt. 4$000 Colchas fustão para casal 18$000 Cuecas para homens a começar de 4$000
}) Ajour de 6$000 e 7$000 Chitão superior 1$800 Colchas mercerlzadas para casal 20$000 Pijamas para homens' a começar de 25$000
» Ltngerle estampada, de 7$500 8$500 Cretone estampado 2$500 Colchas estrela para casal 20$000 Ternos de Casimira para homens a co-
• com bolas 9$000 Reps para cortina, largo 80 3$900 Colchas de veludo para caaal 24$000 meçar de 05$000
>J Fustão 8$000 Tecido rendado para coruna, mt. 1$600 COlchas fustão para solteiro 13$000 I Ternos de Brim para homens a come-
» Tafetá xadrez

7$00'.) I
Pecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 Colchas mercerizadas para solteiro 12$000 çar de 59$000

» Tafetá Escoceza, de 7$500 e 9$000 Eano para Cópa, bem encorpado, mt, 2$300 Colchas fustão mercerlsadas para Calções de banhos de 6$000 e 10$000
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$50" 'I'scocíe, mt. I $800 solteiro 14$oon Cintos de banho 2$500
:t Tafetá liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brins a começar de 1$800 Colchas brancas, meio linho para Blusas de jersey para moças, de 10$ e IH$ooo
:t Tafetá Moiré 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 solteiro 17$000 Bonés para rapaz 3$500
:t Listada para Camisas 8$600 Brim branco e azul marinho, para co- Colchas brancas, meio linho para casal 27$000 Abotoaduras a começar de 1$000
» Listada para Vestidos 9$500 legiaes, rnt. 2$500 Colchas brancas para casal 15$000 Pasta de couro para colegiaes 1 t $000
» Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt. 3$000 Colchas de s êda com franja para Grande sortimento em Roupas de Banho
• Estampada moderna 11$000 Pelúcia íustão em diversas cores, mt. 3$000 casal

.

45$000
» estampada (novidade) J 2$000 Pelúcia lisa, me 2$000 Colchas de pura sêda com franja para
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 MESA e QUARTO

casal 70$000
» Lumíêre Lavrada, largo &0 mt. 10$000 Guarnições para chá, com 6 guarda- leite de Colonia 5$800
» Lumler e Liso, lar g. 80 mt. Ir $000 Graníté, larg. 1,60 mr. 9$500 napos 15$000 Batom Michel, Zande e 'I'angee 2$800
» Lumiere Liso, lar g. 90 (artigo já Pano para colchão mt. 1$800 Guarnições pintadas para chà, com 6 Batom Colgate 2$500 e 3$500
bem conhecido) mt. 12$000 Puno enfestado para colchão, mt. 4$200 gcuardanapos bê

A

-

3°7$$°00 Bat m Tentação e Murjany 1$500
:t Veludo Chllon Reclame mt. 5('$000 Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900 obertores para êbê 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 branco, larg. 2.00 7$500 Cobertores desenhados para casal J 7$hoo Rouge Adoração 2$000
)) Jersey, largo 1,40 12$ClOO Cretone meio Ilnho branco, larg, 2,:W 8$500 Cobertores xadrez para solteiro 19$500 Rouge Royal Briar 4$000

E mais uma Imeusids de de outras Se- Cretune meio linho em cores, largo 1,48 6$000 Cobertores xadrez para casal 25$500 Sabonete Realce, Godíva, colgate, Che-das, que estamos vendendo apre- Cretone meio liuho em cores, larg, 2,00 8$500 Cobertores Argentinos para casal 39$000 ramy e Palmolíve 1$000
ços baratíssimos. Algodão bom, peça de 10 mts. 14$000 Cobertores para casal 6$500 Sabonete Ltíebuoy. Lever, Gessy tl Pal-

TECIDOS Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 DIVERSOS molíve 1$4�o
Lulslne, metro 1$500 Algodão larg. 90, peça de 10 mts. 19$500 Talco Malva 2$900 e 3$9:0
Linon, metro 1 $500 Algodão superior, larg, 1,50, peça de Susp ensortos para rapav 2$500 e 4$000 Talco Ross 2$900 e 3$900
Linho estampado para praia 2$500 10 metros 43$000 suspeusorlos de couro para homens 7$000 Pó de Arroz Reny e Realce l$OJO
Voil estampado, de 2,$5, 3$, 3$5 e 4$000 Algodão Merlposa.para mesa, larg. Jogos de couro para h .mens de 10$ e 12$000 Talco Realce 3$000 e 4$000
Tobralco estampado, de 3$ e 6$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 desenbos modernos, dr Morim especial, bem largo peça de Jogos de malha para crianças 11$000 Pó de Arroz Royal Briar 3$000
4$80(), 5$500 e (;$000 10 jardas 15$000 Babadores 2$000 Pó de Arroz Gally -:: 5$500

Fustão estampado (oovidade) 4$800 Morim de cor, merceiz ado mt. 2$300 Capas para recem-nascldo s, 9$500 e 10$500 PÓ de Arr z Malva 3$000 e 5$000
Pustão liso, de 3$500 e 4$800 Morim de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Capas felpudas para recem nascidos 1 :l$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 Ollmpicas para moças 6$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500
Crepom para Kimonos, de 3$ e 3$500 Toalhas Adamascadas para mesa, Véos d s mó de sêda para noivas 14$JOO Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200

, Merinó preto larg. 80 3$800 2,00 x 1,40 30$000 Grlnaldas para noivas a começar de 5$000 01eo Oyrce e Realce 1$200

E centenas de outros artigos, tais, como: Bíjouterle-, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Caserniras, Lenços, Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
r Sombri[}ba�, 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!

�(endas só a dinheiro OASA ORI]1jNT_AL
2 �.• �f. __/

AS FORÇAS rALHAM... �

Rua C_ Mafra, 15-Florianóp�lis
Consequências do estabelecimento de

zonas militares em certas áreas

Perdeu-se ontem (412142),
en tre a Casa Meyer e a Li
vraria Schuldt, uma cartei
ra com 4 chaves e certa
quantia em dinheiro. Será:
gratificado quem entregar a

E'
fi

dt"'zer franceses referida carteira nesta re-

precIso aos d_aç_ão_. _

Nova Iorque, 9 (R.) - "As linhas gerais do conflito 1

N
' fi'

dmundial estão ag'ora estabelecidas, escreve, em editorial, o egoCIO a ven a
"New York Herald Tribune", comentando o bombardeio dos _

subúrbios de Paris pelos anoes da RAF. "As nações unidas Vende-se a casa de neg6-
não }lodem mais dar-se ao luxo da serenidade, isto é, da sere- cio no largo General Osório
nidade em face da ag'l'essão do "eixo". É preciso que se dig'a 40 (Casa Chicão). Bom ponto
aos franceses que não resta a menor dúvida de que a França e bem afreguesada. Vende
Livre é o objetivo norte-americano e que, atingido êsse obje- se, t�mbém, o mesmo pré
tivo, isso significa o fim da yergonhosa paródia do nazismo, dio. Tratar no loco.l .

a�ora dominante em Vichí". 30v:::: 1

BARATO, sao

I

Será gratificado

S. Pranelseo, 9 (R.) - Até o presente momento, não
JU1 indícios sôhre o que possa sobrevir, em vírtude de uma

ínesperada deslocação, em conseqüência do estabelecimento
de zonas militares da costa do Pacífico. A progressiva eva

cuação de estrangeíros Inimigos e de pessoas naturais (10
Japão trará o aumento material de problemas do trabalho
civil.

Os japoneses serão excluídos de importantes áreas agrí
colas, notadamente de regíões margínaís às estradas de ferro
e, 'talvez, com êsses elementos, seja possível remediar rapida
mente a escassez de mão de obra resultante do movimento
de grande número de homens, mulheres e crianças para regiões
do interior do país. Assim, por exemplo, a Indústria da pesca,
na costa do Pacífico, será afetada extraordínãrlamente. Em
São Francisco, essa indústria é explorada em larga escala por
italianos. Em toda a parte, porém, os japoneses se ocupam
ativamente em serviços de peixe. Tudo indica que a posição
da indústria da pesca (10 salmão, nas águas do Alasca, será
diretamente afetada numa extensão que ainda não foi cal
culada definitivamente.

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

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

�=======-==========:::.!

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linhe direta Porto Alegre-Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR
-

.t_�,'_. --,--

I
Elegância!

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagame'nto

Rua' Trajano, n' 13
A «cidade de guerra» em construção
De Algures no Golfo Pérsi

co, 9 (R.) - Acaba de visitar
a cidade de guerra que está
sendo construida pelos norte
americanos, afim de apressar
a remessa de materiais para à
R'ússia.
A sua construcão foi inicia

da há dois meses. O local dista
muitas milhas da cidade mais
próxima. Já se acha termina
da a construcão de barracões
forrados de' sapé e cobertos
com telhados de cortiça, para
os serviços' dos engenheiros e
dos oficiais e cujos lares estão
sendo mobiliados com cadei
ras e mesas tropicais de aço,
do último tipo, vindas de No
va Iorque.
Na enseada natural, encon-

tram-se inúmeras barcaças do
feitio de gôndolas, de onde es
tão sendo descarregados mi
lhares de tijolos, que são dire
tamente empilhados no dorso
de jumentos,

E s tão sendo construidos
hangares e docas. Centenas de
caminhões atravessam o deser
to sem estradas, levando ma
terial para a fabricação de
concreto para a construção de
rodovias e ferrovias.
Enquanto bebia cerveja nor

te--americana enlatada, assis
ti ao trabalho de centenas de
nativos que cavavam a terra,
para a construção de enorme
canal de drenagem para o es
coamento d01? pantanos locais.
- Clare Hilingworth.

SEJA SUA PROPRIA

Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas.
fazem envelhecer. E as Defenda-se contra esses 50-

Senhoras. que deles pa- frimentos. que são evrtaveis.
decem. o sabem muito bem, Use A SAUDE DA MULHER.
Taes são as irregularidades Regulador, tônico, anti-dolo
no funcionamento do deli- rosa, o poderoso remedia
cada organismo feminino, traz no nome o resumo de
como excessos, faltas, pe- suas virtudes. A SAUDE DA
fiados dolorosos, que tornam MULHER e uma garantia de
certas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

•

A «amabilidade» de Gmbbels
Estocolmo, 9 (R.) - Devemos fazer uma mudança radical

na nossa atitude, em face {la guerm.", disse o dr. Goebbels, num
artigo em que critica os queixosos, conforme irradiação trans
mitida pela emissora de Berlim.

Se couseguirmos ser mais amáveis e ter mais eousídera
ção para com os outros, a nossa posição será Inatacável. Na
turalmente, muitos dos nossos homem; estão trabalhando em

excesso e portanto são excepcionalmente irritadiços. Falemos
menos a respeito (la guerra e trabalhemos mais para ela.
Ganharemos a guerra, se disciplinarmos os nossos métodos
de trabalho, de tal fôrma que não haja o menor desperdfeío
do fautor tempo e que toda energía gasta no trabalho seja
realmente produtiva. Xão existe escassez de matérias primas,
para obtermos o máximo da produção, Só o que nos ínltnm
são braços. Atualmente, não se discute mais o dírelto de c�da
um gastar o seu dinheiro em artigos para seu uso exclusivo.
Não há mals artígos porque a unção está utilizaudo todas as

matérias primas no fahrico de munições, com as quais os nos

sos soldados vencerão a guerra. Queremos sair vitoriosos des
ta zuerra não sómente para voltar ao nosso padrão-de-vida� -

td '"
do 3,UO de 1939, mas para erguer () padrão de o o o pais ,

- terminou o artígo do dr. Goel,hels.

Lira Tênis. Clube Florianópolis
Balancete relativo ao mês de

fevereiro de 1942
RECEITA:

Saldo do mês anterior
Mensalidades recebidas
Retirada do Bco. Ind, e Com. de S. Cat., cfe. caderneta
Eventúaes

Soma Rs.

I

DESPESA:
Depositado no Bco. Ind. e Com. de S. Cat. cfe. caderneta
Pago folha dos empregados doc. n.? 18'5
" Hugo Pessi 186
" Federação Atlética Catarinense 187
" Julio Rosa 188
" Rodolfo Rabe 189
" Livraria Schuldt 190
" José Elias 191 -

" João Gonçalves Junior 192
" Meyer & Cia. 193
" Cia. Telefônica Catarinense 194
" Casa Miscelanea 195
" Diretoria de Obras Publicas 196
" Carlos Galluf 197
" Arnoldo Cuneo 198
" Julieta Purificação 199
" Diario da Tarde 200
" Carlos Hoepcke S,A. 201 e 202
" Otto Bernhardt 203
" The Western Telegraph 204
" Casa Macedonia 205
" Getulio Zomer 206
" Isaac Rodrigues 207
" Amortização, descontos e sêlos promissoria 208
" Acary Margarida 209
" Orquestra do Club 210
" Gratificações 211
" Companhias de Seguros, cfe. apolices de nos. 9.311

2.570 e 278.535, em poder da tesouraria, doc. 212
" João Uriarte 213
" Sul America Capitalisação s/n°

900$600
9:120$000
5:000$000
10:508$700
25:529$300

:

•••••••••••••••••••••••••
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t, •
• •
, .
• DE PESSOAS TEM •
• •
• USADO COM BOM RE •
• •
• SULTADO OPOP U •
• •
.' LAR DEPURA TIVo •

: DO SANGUE :
•

MARCA REGISTRADA •
• •
• •
• A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO •
• U Fígadr., O Baço, o coração, o Estômago, os •
• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos OSSOíl, Reum atisrno, Cegueira, Queria do Ca- •
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
•

Inofensivo ao organismo. Agradáve! corno licôr. •O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
• como auxiliar no tratamento da Sffilis e Reu- •
• matísmo da mesma origem. _ •
• VALIOSAS OPINIOES •
• O ELIXIR «914», dada a sua Atesto que apliquei muitas •base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo• tamento da Sífilis nrlncínalmen- sempre os melhores resultados •
• te nos casos em que a via hc- no tratamento da Sífilis. •
•

cal é a única possível.
•(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletli

I •
••••e•••• �•••••••e••e•••

. �- -

Missão militar «yankee» à India
Washington, 9 (H. T. M.) -I " , . ,

O Departamento de Estado ' latório das possib ilídadss da
anunciou, oficialmente, a ida! assistência norte-americana
de uma missão dos Estados para o mencion ado fim. O go
Unidos à Índia. É o seguinte vêrno da 'índia expressou o seu
o texto (lo comunicado oficial desejo de receber imediata
do Departamento de Estado: mente uma missão de tal na
- "A situação militar na zo- tureza e convidou os membros
na sudoéste da Ásia pôs em r8- da missão a serem seus hóspe
lêvo a necessidade de desen-I des durante a sua estada na

volverem-se; tão rapidamente quele país, Dêsse modo, foi re
quanto possível, os recursos solvido que a missão seguiria
industriais da Índia como base' para a Índia no prazo mais
de suprimento das forças ar-I breve possível. A relação dos
madas das nações aliadas no membros da missão, espera
Oriente Próximo e no Extremo se, será anunciada brevemen
Oriente. O govêrrio dos Esta- te. Que êsse fato, na colabora
dos Unidos resolveu indagar ção entre os Estados Unidos
se o govêrno da Índia concor- e à Índia sirva como efetiva
daria na ida ao seu país de contribuição ao êxito das na

uma missão técnica, que pode- ções aliadas na guerra contra
ria examinar e fazer um re- a agressão".

Balanço:-

2:000$000
400$000
199$000
J 0$000
207$000
96$000
100$000

3:294$000
2:208$700
388$200
61$200
103$000
259$400
550$000
260$000
30$000
40$000
231$200
60$500
141$500
277$000
697$000
646$600

5:431$400
1:240$000
3:340$000

60$000

975$600
10$000
100$000

2:110$200
Soma Rs, 2S:529$300

2:110$200
6$100
9$600

2 :125$900

Em pó e em tabletes em todas as phannacias

Representantes Inspetores e AgentesImportante Cía. Nacional, fiscalizada e autorlz sda
pelo Governo Federai, 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, 37: 7 - S. Paulo - «Cia
Nacional».

O prazer da petizada,
E orgulho dos conleltejros,
São os doces trabalhados.
Coo bom Fermento Medeiros.

Chácara
Vende-Ele uma chácara, com
fundos para o mar, na estra
da geral dos Bl:IrreirOB.
Iofrrmações na Redação do
«Estado». 20vs 1

SALDO:
Em moéda corrente em Caixa
" deposito no Bco , N ac. do Comercio, cfe. caderneta
" " " " Ind. e Com, de S. Cat.,

Florianópolis, 28 de Fevereiro de 1942,
DANUBIO MELLO, Tesoureiro.

Aprovado em sessão de Diretoria de 5/3/942.
ARMINIO TAVARES, Presidente,

CA�PA A QUEDA
COMBATA A

CABE lOS BRA 1'1 Cos
l O�

COM

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

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

Agrad,ecimento e Missa
Ir,' A viuvo , filhos, mãe r

e demais
_IIi parentes do falecido LAERCIO VIE·

.. GAS DE AMORIM agradecem a

todas as pessoas que os confor
taram na sua grande dôr, e con

vidam a todos os parentes e ami
gos para a missa de 7.° dia, que

farã.o celebrar no dia 11, às 8 horas, na Catedral Metro
politana. 145. 2v.-l

olkefLal.
. '��I!�����m ��!.�

,ucoduto de:
'PERFUMARIA SANTA CATARINÁ

--_ ..•. ______..,.-- ...�-- ---...---

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO Para qualquer assunto pe

rante as repartições públicas
Ie der-ais, estaduais e munici
pais: Procure a Organização
Comercial Catarinense,

Previdência Nacíonal Ltda,
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
8 .... figado deve derramar. diariamente.

ao etltomago, um litro de bílis. Se a billa não
corre livremente. O! a lime.itos não são
digeridos e a podrecem. Os gazes incham o

estomago, Sobrevém a prisão de ventre.
Voei sen'ce-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo c a vida é um martvrio,
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bills, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno: são suaves e contudo
Ião maravilhosae para fazer a btlís correr

livremente. Peça a. Pillulas CARTERS
para o Fígado. Não accelte Úllita�:
l'fWÇ' 3$000

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. Ar! Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De t· a 30 de Mar�o:
Grandes vendas de artigos de Verão

acoD8LAa
Conforme praxe, s6 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
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 !

27$500
47$500
13$800
9$5ÓO

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

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

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

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

CRETONES Tipo linho em todas as côres.

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

l'

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

� , I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO....._,

I "

,
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLIS
,Atende das 9 às 12 horas

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

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

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

VENDE SE e ordens de pagamento.
- Tem correspondente em todos os Municípios do Estado

Representante da Caixa Economica Federal para a v ends
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.
Mantem carteira especial para administração de prédios.

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

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

I
C/C A,,;so Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

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

I
SINDICJiLIZAÇÃO - Mode' PUDIM MEDEIROS, a so

los -: E_xpIicações.� Procure.a bre.mesa inegualável, gostosa,
Organização Comercial Catar i- Iácll de preparar e que to-

.. 1 nense. dos apreciam.

I"� O ESTADO"
.

DURIO VESPERTINO

I- Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n. 13

Te!. 1022 - Cx, postal 139

ASSINATURAS

Na Capital:
Ano .....•.••.. 50$000
Semestre . • • • • • 25$000
Trimestre ..•••• 15$000
l\fê8 S$ooo

No Intertor s
Ano. .••...••••• 15$000
Semestre ....... SO$OQCt
Trimestre ..•.•. 20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, 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. N'J ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdír Losso, DO
mesmo Café. 20vs 9

um autom6vel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-)2

CASA Precisa-se alugar uma,
pequena, com dois (2)

quartos. Informações nesta reda-
ção. Sv.-3

•••••••••••••••••••••••••••••••••····1

I saDAS I• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país" são
=. encontradas nos balcões da =.
• •

I Casa SANTA BOSA i• •
• Diáriamente recebemos novidades •
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
..

.

'. .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades I Casa aluga-se. u.ma, .com

L" ít d
. sala devlsítas, Idem

. , a
lm1 a a

'.. de jantar, 3 quartos, banhei.

Banco de Credito Popular e Agrl(ola ro , cozinha. T�rrenü ajardí
. nado. Construção recente (a-

de Santa (at;sralna inda não foi habitada). r-».
u tar ao Largo Benjamim Ccns-

tant, 9. tovs 8

QuAsi meio século de�e:d8-
tência é o melhor reclame
da pretêrencia • IUVEN1UDE
IlEllIDRE para 11m par. Ior
tificar e rejuvenescer os

cabelos. Elimina B caspa,
tal cessar i quéda dos
cabelos e voltar á cõr
p r+ui u t v a os cabelos
bri) nc o s , sem os tingir;
d/-lhes vigor r mocidade.
Nio contem sais de prata a

US3'se como loçlo.
ORATli

Peça,poI Impresso, 10m OI cal·
dados dOa ,abeloa , C. melhor UIO
di ......e••• AI•••••r••

Vidro ". CQ!Nie asOO$) .-
.:
q'e ou nIor declarado.

.
J

UI. IUJU,", .W��.D" lIJl,.�
RUI di .......... 1.. -lo .........

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

.......... rebeldes ......, ••Iras, Itr .....
... •• .....p.... grippos.� cee
_canea &angulneo., _ pelto M _• Ir...-z. ger.a. t.I&4, ppelfto CONTRA

-

........dI......Iu reac.., quo aAo EIBo.eIs '

•
.. ,•••• do. tub.rca .
CO.TRATOSSE Já roc 24000 ...
.....al T.nha.. culdadoh,N deIx_

'

•••
� �OI.NTI.AT�SSE... 'lU•• ..., te. II II,
_ .,.. ...

e

._ •• .. •• .n-_ --.

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

Companhia c Aliança �a Baia»
Fundada em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

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
» 3.929.719:000$000
» 28.358:717$970
lt 8ã.964:965$032
It 7.323:826$800

e terrenos)>> 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freh e de Carvalho, Epiphanlo José

r de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacibnal.
Sucursal no Uruguãí. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América. Europa e África.

Agente em Florianópolis
C AMP OS· L O B O & Cia.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caixa postal 19-- TeltDhontIOB3-End. Tel••ALLlANCA.

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. Itaiaí.

,.1Blumenau e Laqes.
, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rumo ao sudoeste do PacíficoCartazes do dia
vaí singrando lmportemíssjme comboio,

Londres, 9 (Por Robert tícía, .

I
construir as bases da grande

Dowson, correspondente all A informação deve-se a 1rnl· ofensíva contra os [apoueses.
Uníted Press) - Segundo in- ter Farr, correspondente (lo

I
Cada navío (lo cornbo íotem co

formações procedentes do su- "DaHl' lUail" que enviou o se- mo carga um poder oíensívo
doeste do Pacífico, um grande guínte despacho: "Ao esere- concentrado. O comboio trans
comboio Integrado por trans- ver êste, a bordo de um navio

I porta
eeutenas dos melhores

portes e navios de guerra de de guerra norte-americano que pilotos dos Estados-Untdos,
todas as classes, está navegnu- navega no Oceano Pacífico, Poderosas unidades adestradas
(10 dos Bstados-Unídos para a graude eomboío de navíos.eon-] nas planícies da América (lo
Austrália, afim. de desatínr as duzfndo tropas, pílotos, tan- Norte, muitos de cujos homens
forças japonesas e transíormnr ques e canhões dos Estados- [ámals havíam visto o mal', S(,;
a defensiva alíada em ofensiva. Unidos, para auxiliar os alia- guem também, As unidades IB'
Acredíta-se que o eomboío [a dos no suodeste do Pacífico, "' am equipamento mecanizado
�ilCt!"oll, ou está próximo. a Ch'3- nos acompanha, Essas grandes e o último tipo (1., aviões nor

�;ar a pôrto australiano, puís, forças, que ajudarão a deíen- te-americanos. Xe'sta viagem
do contrário, não teria sido der a Austrália, levam enorme importantíssima, não nos anis
permífídu a dívulgução (la no- qnnntídade de rnateríal para eamos inutilmente".

Complemento nacional D.F.R Complemento nacíonal DF B Complemento nacional D.F.B
Caverna Hotel (Desenho)

. ..

Atualidades Pathé News

Prefiro matar, etc. O t·
-

h -I
-

t-dga����C�U:�:b��e�tr!����la I U ro �avlO rasl elr� me I o I

i:à�:�;�f:::����;�{{i k�� I a pique pelos nazistas
com absoluta discreção.
APREENDIDO UM GRANDE-

APARELHO DE RÁDIO
Ainda à porta da- casa do a

lemão do relógio e cujo nome
é Johann Wandeneure, funcio
nário de destaque de uma em

prêsa alemã do Rio de Janeiro,
a reportagem também conse

guiu esta surpreendente reve

lação do prestimoso transeun
te. Ontem a polícia carregou
dessa casa um grande aparelho
de rádio, Parece que foi um
transmissor.
A mesma informação foi de

pois repetida por vários mora
dores nas redondezas.
"PR'EFIRO MATAR UM BRA
SILEIRO A UM CACHORRO"
Outra residência suspeita,

situada à rua Ascendino Perei
ra, no Sítio do Castelo, é co
nhecida pelos moradores locais
como sendo a casa do "Cavai
nhaque". "Cavainhaque" é o a
lemão Walter Inglend, alí resi
dente.
Visitando o local, a reporta

gem soube que a polícia alí es
tivera em demorada visita e le
vára também um grande apa
relho de rádio, parecendo tra
tar-se igualmente de um trans
missor. A casa achava-se de
serta e fechada.

O "Cavainhaque" é um ale
mão odiado pelos residentes no
Sítio do Castelo. Êle próprio
tem conciência disso. E, há
dias, num estabelecimento co
mercial próximo à sua residên
cia, teve a audácia de fazer es
ta afirmação, conforme a re- Quandoportagem ouviu de fregueses
dêsse estabelecimento:

- Eu, no volante de um au
tomóvel se encontrar pela fren
te um cachorro desviarei meu
carro; mas se encontrar um

brasileiro, não. Prefiro matar
um brasileiro a um cachorro.

E, antes de ser posto em fu
ga pelos populares que preten
diam linchá-lo, o alemão ainda
ameaçou:

- Se a Alemanha ganhar,
darei a vocês todos uma lição
de chicote!

-

OUTRO RÁDIO APREENDIDO
E UM ALEMÃO PRESO
A reportagem encontrou

igualmente deserta e hermeti
camente fechada a casa n. 223
da estrada da Cachoeira, resi
dência do alemão Francisco
Hungue.
Também alí estivera a polí

cia que apreendera um trans
missar de rádio e detivera um

germânico suspeito.

Mais um atentado contra a nossa soberania e a li
berdade dos mares acabam de praticar os submarinos
nazistas, torpedeando o vapor brasileiro "Arabutan", de
7.789 toneladas.

O fato ocorreu a 70 milhas de Newport, em frente à
costa dos Estados Unidos.

Saído, em janeiro, do pôrto de Santos, levara o va

por algodão para Porto-Espanha, na ilha da Trindade.
Dalí se dirigira para os Estados-Unidos, onde tomou car

regamento de carvão para a E. F. Central do Brasil. Foi,
pois, quando regressava, que um submarino do :eixo" o

afundou em a noite de sábado último, apesar de seus

costados estarem iluminados, deixando ver, neles, pin
tadas, as côres da bandeira brasileira.

O "Arabutan" foi construido em S. Francisco da Ca
lifórnia em 1917 e estava avaliado em 28 mil contos.

O govêrno brasileiro espera o relatório do nosso côn
sul em Newport, afim de tomar as necessárias providên
cias- Por enquanto, parece que temos que lamentar a

morte do enfermeiro de bórdo. Há diversos feridos, entre
êles um foguista de nome Wilson Santos.

O "Arabutan" chamava-se antes "Cabrera" e enca

lhára há tempos junto ao Falso Pão d' Açúcar (entre as
ilhas Pai e Mãe), sendo então adquirido, em hasta pú
blica, pelo sr. Antônio Brando, que depois o revendeu ao

Lóide Nacional.
O camandante do "Arabutan" é o sr. Aníbal Alfredo

Prado e o 1. o piloto o sr. Rogério Andrade. O enfermeiro
desaparecido chamava-se Florêncio Coimbra.

A tripulação do navio torpedeado vogou em pleno
oceano durante 26 horas, sendo afinal recolhida por um

vaso de guerra norte-americano.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R.CA. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano. 12

A's 51/2 e 7 1/2 horas

o rapto
das estrelas

Com Earl Carrol e Lillian
Cornell

Preços: 2$000 I $500 e 1 $000
Livre de Censura

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

os navios alemães escaparam
Londres, 10 (Reuters) - Sir Roger Keyes, afirmou, ao

inaugurar a "Semana elo Vaso de Guerra", em Ottery (Devou
shire), que, quando os navios alemães fugiram de Brest, apenas
5 destroyers estavam disponíveis para entrentá-Ios, enquanto
dúzias de navios similares, precisando reparações, estavam
inativos nos estaleiros pela falta de operários,
Pintando com côres sombrias a situação dos países ocupa

dos, sir Roger Keyes elisse: "Tudo isso nos póde acontecer, se

não nos lançarmos, com toda alma, na luta",
Aconselhou a mocidade a não acreditar em ligas de na

ções ou de desarmamentos". "Preparai -vos para a guerra, e

impedireis a guerra" - disse o almirante britânico.

Móveis
Vendem-se: 1 Guarda· casa

ca, com espelho «bísauté»; di
versos guarda-roupas, mesa

elástica, cristaleira, lavató
r!o com pedra-mármore; eta
géres, colunas, cama de ca

sal, criados mudos, quadros,
e outros móveis antigos e

modernos, em bom estado de
conservação, por preços ao
alcance de todos. Vendem-se,
também, vasos com violeta
-dos-Alpes e outras plantas
ornamentais. Tratar à rua

Conselheiro Mafra. 84 - So
brado. 10 vS.-1

EstAs triste, me. am&r?
Tenl bronqmtfJ? E.tA. eom to...,,'
lIIl leI de N0110 Senhorl
Só te AlTa o CONTBATOSS•.

As três noites
de Eva

o despertar - do
mundo

Com CaroU Landis, Victor
Mature e Lon Chaneg Jr.Com Barbara Stanwgck e

Henry Fonda

Preço 2$500 e 1$500

Imp. até lo BDOS
Preços: 1 $500 e 1$100

Imp. até lo 8DOS

- I ,

UI..MINAf FO.RTAlEC�!,

.0.

fttmIJem!"

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

-É CONCENTRADO

V. S. procura representações?

OFA ORGANISAÇAO DE VENDAS
DA FABRICA

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tuffi Amin «: Irmão
Ana Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 111

"Os agentes e instrumenlos
das sedições e insurreições são

,
ordinariamente os loucos, todos,

Senhora . P�ra as suas so \ famintos e velhacos". Marquêsbrernesa s pr e lira O' } UDIM de Maricá.
MEDEIROS, subôres delicio
sos e diferentes.

· · UL liMA HORAVida SOCial Já é do domínio público a maneira nada diplomá-
tica como o govêrno do imperador amarelo Hiroito está
tratando o nosso embaixador e os nossos cônsules em seu

país.
Em represália - justa represália, digamos - o go

vêrno brasileiro determinou a detenção e incomunicabi
lidade do embaixador amarelo no Rio de Janeiro. Aos
cônsules espiões do Micado foi determinado se conser
vassem nos lugares onde se encontravam e aguardassem
salvo-conduto especial, afim de serem conduzidos, escol
tados, também, para o Rio de Janeiro.

O edifício da embaixada japonesa, no Rio, está guare é dado pela Polícia Civíl. Excepcionalmente, ontem, foi
por isso mesmo que não consi-
go compreender porque você permitido ao embaixador descer à cidade, porém, acom-
precisa continuamente de novos panhado de um investigador e proibido de falar a quem
vestidos, pois no paraíso não I quer que fôsse.
os havia! ...

TAS - Leve a panela ao fogo
/ I' dâ I Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de 45com 1 2 itro agua, 1 2 copo anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital ede vinho do Pôrto e casca ra- no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

lada de 1/2 limão.
Logo que levantar tervura

junte 250 grs. de ameixas pretas.
Engrosse o éaldo com 1 co'

lhersinha de técula de batatas,
desmanchada em água fria.
Sirva com crême « Chantilly»

e bem gelado.

NUNCA é cêdo demais para
usar Kolynos. As crianças,

especialmen te, precisam da pro
tecção superior que só Kolynos
lhes pode dar.
Porque Kolynos não só con

serva o brilho dos seus dentes
e a saúde de suas delicadas
gengivas, mas tarnbem pro
tege-as contra muitas infec
ções perigosas que têm origem
na bocca.
É facil habituar as criancas _---

ao uso de Kolynos, porque elÍas _,-,$
adoram seu agradável e refres
cante sabôr.

Ofertas à Caixa 3097, São Paulo

o Sabão

o PENSAIUENTO DO DIA

A ANEDO'l'A DO DIA
ELA - Quando nos casámos,

você me prometeu o paraíso
terrestre ...
ÊLE - Perfeitamente,

o PRATO DO DIA
DOCE DE AMEIXAS PRE·

Fazem anos hoje:
A prendada senhorita Gilda

Jung, dileta filha do sr. Léo
Jung, tarmacêutico em Matra;

- o jovem ginasiano Antônio
Carlos Barros de Oliveira,

Visitas:
Visitou-nos, ontem, o jovem

Luiz-Gastão de Diniz, tilho do
nosso prezado colega sr. José
de Diniz, atualmente residindo
em Joinville.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Targino de Sena e a

srita, Alice Fernandes de Morais.

IIEcosForam promovidos a 10 cabo,
na Capitania dos Portos de Flo
rianópolis, os rádio-telegrafistas
daquela repartição, srs. Luiz
Xavier de Almeida e Bertoldo
Urbano Coelho. Ambos são ma

rinheiros de 1" Classe,

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMsM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

e Notícias

Enfermos:
Encontra-se recolhida ao leito

a exma. sra. d. Noêrnia Arceno
Alves. esposa do sr. João Arce
no Alves, funcionário estadual.

Falecimentos:
Faleceu nesta capital a exma,

sra. d. Matilde Korle. Seu se

pultamento efetuou-se hoje, no

cemitério público do município
do ltajaí.

Dormitório
Vende 8P, 8 pr eço de oca

sião, por motivo de viagem,
excelente jogo de mobllia
para quarto de dormir, à rua
Joinville, 24, êv-t.
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