
Vic�í, 11 T.M. - O �ovêrno francês não entregará a esqua�ra à Aleman�a.
Racionamento do uso de

camlnhões e tratores
Washington, 11 (Iê.) - O

"Bureau" de Administração
dos Preços iniciou o raciona
mento do uso de todos os tipos
de caminhões e tratores mo-

I demos.
Os vendedores, entretanto,

ainda poderão fornecer ao go
vêrno e a alguns civís, para cu

jo serviço seja essencial o em
.

prego dêsses veículos, cerca de
10 mil caminhões e tratores
até o fim do corrente ano.

Hitler partiu para o locsl do jinício das operações
Estocolmo, 11 (R.) - No

correr das últimas 24 horas
vem-se dizendo com insistên
ca, nesta capital, que o "fue
hrer" partiu para as proximi
dades do local, donde pretende
desfechar sua propalada ofen
siva da Primavera.
Diz-se, ainda, que é possível

que êle se tenha dirigido para
a Ucrânia, embora os meios
bem informados não dêm cré
dito a essa hipótese.

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

ANO XXVII N. 8486IFlorianópolis Quarta-feira, 11 de Março de 1942

LONDRES, II (R.) -- A COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DO EXTERIOR BRASILEIRO, REFERENTE ÀS CONTRA-MEDIDAS TOMApAS, EM
RELAÇÃO ÀS AUTORIDADES JAPONESAS NAQUELE PAíS� EM CONSEQUÊNCIA. DO TRATAMENTO INSATISFATóRIO DISPENSADO PELOS. JA
PONESES AO EMBAIXADOR DO BRASIL E OUTRAS AUTORIDADES BRASILEIRAS NO JAPÃO, OCUPA CABEÇALHOS SIMPÁTICOS NA IMPRENSA
BRITÂNICA. ACENTúA-SE QUE ESSAS CONTRA-MEDIDAS DEVERIAM PRODUZIR RESPOSTA SATISFATÓRIA, ESPECIALMENTE EM VIRTUDE DO

GRANDE NúMERO DE JAPONESES RESIDENTES NO BRASIL.

«��o�[�t�(�eq��!té�O�a���!�Ii!i� ����:��:��i�t��i;�� Ei�r!qU��l !l �(,���s����!�o��:st:1 Ecos e Notícias Id�s�nvolve intensos esfOI�OS na Europa af.lll1 �e recrutar ope- mamcos, durante a proxima

I
cidade, mformou que 85 por cento da produção total de auto

ran�s, _sendo seu plano dISP��> ate. ::bnl vindoiro, ,de �erca de Primayera, o cha�ce!er Hitl�r móvei� <la França está sendo exportado para a Alemanha. Dis-3 n�llhoes de homens que serao utíl izados nas índústrías e na podera lançar 8 milhões e meio se, mais, que OS 3.500. aviões produsídos em 1941 pelas fábricas
agncultura.. .. _ _ . de combatentes na frente ori- francesas foram entregues ao "Reich".

�s�a �ebnl mobilização de mao�de-obra estrangeira e os ental, onde os russos deverão Essas informações, baseadas em telegramas recebidos em

for�l1ldavelS deslocame�tos_ que acar� eta demonstran� que o contar com pouco mais de 7 Genebra, revelaram mais que os alemães requísltaram todo o

RelCh. sente-se na _obngaçao de. enviar cada vez mais tropas, milhões de soldados. gás de uma usina, geradora e, numa parada militar, realizadaprop�Iamente al�m::s, para as. ,d:.versas fren_tes "d.e �atalha." 9s �álculos militares ale- em Paris, as tropas alemãs se apresentaram com equipamentoAlem dos 3 mIlh?es_ de ope� anos que serao I�cll�tados n.a maes sao baseados nos recruta- exclusivamente francês, não se vendo um só caminhão de fa
Europa ocupada, dispõe o Reich de cerca de 4 milhões de p1'1- mentos realizados ultimamen- bricacão alemã.
sioneiros de guer�a.em seu território.

.,. . te, pelos quais foram convoca- --�-------------------------
Fontes �er:nan��as declaram que a.s_ llldustn�s � a agi-i- dos para as fileiras de "Wehr- Operárícs franceses escravizadoscultura german�c�s J:: contam a c�operaçao de 1 m.Ilhao de po- macht" todos os homens dispo-loneses, 300 mil italianos, 250 mil belgas, 150 mil franceses, níveis que se encontravam na

150 mil chécos, 60 mil sérvios, 40 mil croatas, 80 mil eslovenos, retaguarda.100 mil holandeses, 40 mil húngaros, 30 mil dinamarqueses e -------------

30 mil búlgaros. Interesse pela marinha mercante
brasileiro em Londres

I
I Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agentearepresentante: '

Virgílio José Garcia
'Caixa Postal, 56 -- Florianópolis

A louca investida nipônicaMelbourne, 11 (U. P.) - As últimas informações chega
das a esta cidade sôbre as operações militares na ilha de Java
convenceram os comentadores competentes de que a resistên
cia holandesa nas Índias Orientais póde ser considerada des
baratada e que os japoneses, quando terminarem a ocupação,
estarão em condições de atacar e tomar a ilha a sudoéste do
Pacífico, iniciando ainda as operações ofensivas contra a Aus
trália ou Nova Zelândia.

Os japoneses estariam dispostos a arriscar tudo para conse

guir uma passagem através da Birmânia, em direção à Índia.

CASA MISCELANEA, distri- Senhora! Para as suas so

buidora dos Rádios R.C.A. Vi- bremesas pre lira o I UDIM
ctor, Vávulas e Discos. - Rua MEDEIROS. s ibôr es delicio-
Trajano. 12 sos e diferentes.

J

Os aviadores norte-americanos
Quartel General dos Aviadores Voluntários Norte-America

nos na Birmânia, 11 (U. P.) - Os pilotos dos Estados-Unidos
continuam combatendo os japoneses, depois de se haverem
estabelecido riuma nova base, após o abandono dos aeródro
mos situados nas proximidades de Rangum.

Os aviadores norte-amerícanos conduziram seus aparelhos
para o norte, nos primeiros dias do corrente mês, e todo o pes
soal de terra fez o mesmo, em pequenos automóveis blindados.

Segundo declarações formuladas pelos retirantes, Rangum
se encontrava deserta e coberta de fumo quando êles voaram

sôbre a capital da Birmânia, pela última vez.
----------------------

Moscou, 10 (R.') .. Segundo um despacho de Genebra para
a agência" Tass", o govêrno de Vichí decidiu o envio de "mis
sões especiais" à Alemanha, afim de manter contácto com os

operários franceses.
Ultimamente o govêrno de Vichí se alarmou com o des

contentamento demonstrado por diversas famílias de operá
rios franceses que foram enviados às fábricas de munições e

que, em suas cartas, se lamentam com as condições de escra
vidão em que têm de trabalhar. Contudo, se os operários não
falam em termo de elogio de tudo que acontece na Alemanha,
a "Gestapo" os denuncia como "indivíduos hostís", que rea
lizam trabalhos de sabotagem.

CURSO DE HUMANIDADES
(Madureza)

-- Trajano, 36 --

«Confissões de um espião na

zista» , filme norte-americano que
tanta celeuma levantou em vá
rios países, será estreado, ainda
êste mês, no Rio. Ventila, como
têrna, as atividades da 5". co

luna. Dentro em breve veremos,
também,' «Os Ditadores», o fa
moso filme de Carlitos, cuja
exibição fôra proíbida no Brasil,
antes do rompimento das rela
ções com os países do "eixo".

�
O Major Armando Menezes,

comandante da Base Aérea de
Belém, convidado pelo Ministro
da Aeronáutica para chefiar a

turma de oficiais que irá aos Es
tados Unidos pilotar os aviões
adquiridos pelo Brasil, aceitou
a missão.

*

A Irmandade de Nossa Se
nhora do Parto elegeu e empos
sou sua diretoria para o biênio
de 1942 a 1944, ficando na

presidência de honra o revmo.

monsenhor Harry Bauer e na

secretaria o sr. João Rafael
Faraco.

••

Hoje haverá sessão doutriná
ria no Centro Espírita «Amor
e Humildade do Apóstolo», com
início às 20 horas.

.

da

Hoje, às 9 horas, serão inau
guradas, na Colônia <Santa Te
resa», a agência postal-telegrá
fica, a gruta de Nossa Senhora
de Lourdes e o retrato do sr.dr.
Ernâni Agrícola, diretor dos
Serviços de Profilaxia da Lepra
no Brasil. A êsse ato compare
cerão altas autoridades: civis,
militares e eclesiásticas.

�

Hoje a Colônia "Santa Te
resa" comemora seu 2° aniver
sário.

*
Dia 14 do corrente, data em

que ocorria o natalício do sau
doso industraiJ patrício sr. Hen
rique Lage, a Companhia. Docas
de Imbituba inaugurará as ins
talações do Porto Carvoeiro. de
Irnbituba, ato êsse que terá a

presença do sr. Ministro da
Viação e do sr. Interventor Fe
deral. Nesse mesmo dia será
celebrada missa campal e lan
çada a pedra fundamental da

Londres, 11 (R.) - R'eina
grande interesse nos círculos
diplomáticos e jornalísticos pe
los recentes e substanciais a
créscimos à marinha mercante

I brasileira, com o apresamento
de navios do "eixo",
Ainda não há pormenores

completos sôbre o assunto, mas
julga-se que, com as últimas a

preensões, 6 navios dinamar
queses, num total de 21.000 to
neladas, o total da tonelagem
do "eixo", arvorando agora a
bandeira do Brasil, alcançaria
cerca de 150.000 toneladas.
A frota mercante brasileira

poderá, dessa maneira, desem
penhar importante papel na
manutenção do afluxo de su

primentos do Brasil para ou
tros países americanos, bem
como para as zonas de guerra.
EstA!! trtste, me. am&r 1
Tenl bronquite? EIIUI eom toa,,�1
til lei de N01110 Senhorl
% te ..ln o CONTBATOS8J11.

Sempre a «Quinta»!Chunquim, 11 (R.) - Um
correspondente de guerra aus

traliano, chegado a esta cidade,
declarou que as vastas ativida-.
des dos quinta-colunistas fO-I
ram de grande auxílio para o'
avanço japonês, pelo menos
nos primeiros estágios da cam

panha da Birmânia.

MATRiCULA: aberta de Z a 16 de Março. Os interessados deve

rão dirigir-se à rua Fernando Machado, 5, das 17 às 19 horas.

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

igreja.
.•

O Departamento Nacional do
Café acaba de dar à publicida
de o «Calendário Cafeeiro), pa
ra 1942, artisticamente concate
nado, contendo receitas para
preparar um bom café, tópicos
a respeito dessa rubiácea e ou

tras informações .

•

Em Porto Alegre, segundo
informa a Agência Nacional,
estão sendo camuflados os vapo
res "ltaimbé", "Piauí"," Her
vai" e "Amaragí" acreditando
se que, dentro dêstes dias, todos
os barcos surtos naquele porto
estejam devidamente preparados.

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MISo
CELÂNEA. - Rua Trajano, 1 �!

Novo «caca» da
aviacão japonesa

Toquio, 11 (U. P.) - Via Vi
chí - Diz-se aquí que os triun
fos da aviação japonesa devem
ser atribuidos a um novo_ tipo
de aparelho de caça denomi
nado "Haibuza Falcon", que
está sendo utilizado pelos ní
pões.

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

da mensalidade de março

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

deverão efetuar-se no momento

A «batalha da Austrália»
Sidney, 11 (R.) - A luta de morte na ilha de Java é ob

servada com profunda amargura pelos australianos, que com

preendem ter agora chegado o momento em que serão chama
dos a imitar o vigoroso espírito dos holandeses.

Os japoneses estão penetrando profundamente' no sólo
australiano. O desembarque inimigo em Lao e Salamaun, de
onde poderão invadir North-Queel1sland, provocou a convoca

ção urgente do gabinete, afim de serem estudadas as medidas
destinadas a fazer face à situação. Todos os serviços de defesa
já se encontram nas mais rigorosa prontidão.

Os australianos mostram-se mais sérios e mais interessa
dos no papél' que serão chamados a desempenhar, na futura
batalha da Austrália.

Odio racial na Alemanha
Estocolmo, 11 (R.) -- Segundo declara o correspondente

do "Dagens Nyheter", foi proibido aos judeus na Alemanha
comprar pão branco, doces, verduras, frutas, café e mel, além
de mais outras restrições a que os judeus ficam sujeitos. Por
exemplo: não poderão possuir receptores de rádio nem tele
fones nem usar as cabines de telefones públicos. Também não
receberão cartões de racionamento para tabaco. Todos os ci
nemas foram. fechados aos judeus, que também não terão di
reito de comprar jornais. O número de barbearias onde são ad
mitidos é extremamente reduzido. O toque de recolher começa
para êles a partir das 20 horas e não podem abandonar o dis
trito, em que estão registado, até serem deportados para léste.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A. 30 met�O$ 40 oólo
Em um ponto da Inglaterra, é aproximadamente o mesmo

9 (U. P.) - Existe, num pon zúes que simulam o luz solar, em pôr em prática esta idéia, II mas dois operários se separa- loperários se refugiem nos abri- que a do estabelecimento de
to da Inglaterra, um solar muito embora não cheguem a uma vez que se informou que ram recentemente dos seus gos à prova de bombas, com o superfície. O custo de manu

completamente normal, onde substituí-la completamente. os alemães também estão cons- companheiros e se perderam I que-se perdem muitas horas tenção é menor, sua isolação.
todas as manhãs vários milha- Alí dentro, e num espaço de truindo grandes fábricas sub- durante dois dias pelas caver- de trabalho e geralmente oca- natural é maravilhosa e evita-
res de operários do Grêmio de tempo muito curto, muitos mi- terrâneas. nas. sionam vítimas entre o pessoal. se mutilar a beleza da paisa-
Construção desaparecem (la lhares de homens e mulheres Visitei dois subterrâneos, a- A fábrica subterrânea ofere- Nessas fábricas subterrâneas gemo Acreditam os engenheí-
superfície para preparar o que estão construindo os últimos companhado por engenheiros ce vantagens inestimáveis em o pessoal estará mais seguro ros que as fábricas subterrâ
provavelmente será a maior I aparelhos de destruícão. Essa do Ministério de Produção Ae- tempo de guerra. A maior das do que nos abrigos anti-aéreos neas podem ser úteis até em

rábrica subterrânea de muni- I é apenas uma das fábricas sub- ronáutica. Num deles fabrica- que visitei conta com uma co- e o trabalho poderá ser conti- tempo de paz.
ções do mundo. terrâneas da Grã Bretanha, vam-se peças sobressalentes bertura de rocha de trinta me- nuado sem interrupções, ain- Das duas fábricas visitadas,
Entrarr em elevad )1',':, e d2S- construidas na sua maior par- para aviões, enquanto que o tros de espessura. Nos estabele- da que chovam as bombas. a maior tem dezoito ventilado-

cem perto de trinta metros pa- te em antigas crateras. Algu- outro mais importante estava cimentos comuns, porém, com I Além dêsses fautores pri-, res instalados na rocha, quatro
ra chenar a amplas cavernas mas já estão em funcionamen- prestes a iniciar a produção de: os tetos reforçados, quando mordíais, assinalam os enge- grandes elevadores, duas esca

rochosas pintadas d : amarelo to, mas os ingleses afirmam motores de aviação. Não se per- são alvo de intensos ataques I nheiros que o custo de cons-, das mecânicas e um túnel de
e ilumrnadas com lâ"n)�adas a- não terem sido os primeiros míte revelar o seu tamanho, I aéreos, é necessário que o seus trução da fábrica subterrânea. acesso.

AVISO AO POVO CATARINENSE I ABREM
CAMINHO

�f;�REGULAM �UNCÃO INTESTINAL

I Representantes Inspetores e 1\gent.es
I Importante Ciso Nacional, fiscalizada e autorf zada
pelo Governo Federai, precisa de agentes. inspetores. e
representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e

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

APROVADOS PELO D'N'S'P' SOB N'i' 569 DE 1935

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos

I Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
-

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

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

IIndicador
1�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.

IRESIDÊNCIA:
AV. Hercílio Luz, .189.

Telefone n. 751.

•

DR. RICARDO
GOlTSMANN

Ex-chefe de ett
nica do

Hospital de
Nuornberg

(Prorfil. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Li1"Ul'gil� Gentil

I Alta cirurgia, gyne

I
cología (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e opéraçôes

de plástica.
• Ccnaultorlo li rue Trela

no, 18 (da! 10 lÍs 12, e
dos tô és 16,õO) Tele

phc ne - t .285

Besldencía â rua Es
teves JuníorI 20. -_.

Telephone .... 1.1jl

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

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmldt - Edifí
cio Amélia Neto-- Fone 1599-
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCJA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

Attende a chamados
14

médico
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts
mann e Aurélio Rotolo

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

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

1447

DOENÇAS DOS

Josephi:1a
MEDIC'A

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidl, 39 (sob.)

Dra.

OLHOS

S(hweidson

O rádio é um elemento de progresso em todos os sentidos
mas não

_

é l!n� el.eme�to de sigilo. A sua utilização nos tempo�de paz l�ao e Iímítada, porque os segredos em trânsito são pou
?os e �ll�da. podem ser menores se tivermos em conta que a
Imprevidência humana quase sempre é maior do que se
pensa.

E em tempo de guerra ou de coisa parecida? Será possível que numa tal ocasião o serviço telegráfico particular aue
merece contrôle, e o do Estado, que há de estar sob reserva
nas mais simples coisas, se faça, por exemplo, como no noe-
so caso, por meio do Baudot-Rádio ?

(ia. TELEFÔNICA Cremos que não; mas d�z�s: que sim.

(ATARINENSE Realn:ente numa hor� diffcil c?mo a que passa, e que já
_. • _ i passa aqui no nosso contmente, ha de ser aconselhável queAcham-se a dlsposlçao dos srs.

I voltemos ao sistema antigo de matar pulgas ... Temos linhas
-,

Acionistas, no escritorio desta telegráficas reconheoídament« estratégicas e, segundo se as

Companhia, os documentos de s�gur�, perfeitamente conservadas. Elas melhor aproveita-
que trata o art. 99 do deere- riam .as cornumcaçoes que, ainda as menos importantes, 11;10
to- lei n. 2.627 de 26 de Se. deveriam cair nos �ecepto..:es das escutas Deus sabe de onde.

! E parece que ainda nao se pensou no que póde acontecertembro de 1940.. .
com a captação de um despacho oficial, pouco importa a sua

A DIretoria natureza, mandado de autoridade a autoridade pelas ondas
hertzianas, ao jnvés de ser feito pelos velhos fios tão guar-.
dadores de todas as conveniências. É de imaginar que não se
pensasse, porque -já a bordo de um navio brasileiro foi ouvida
e recolhida, com assombro do operador patrióta, uma comu
nicação de tal procedência.

Deve ter sido peregriníssima a idéia de quem tanto se
entusiasmou pelo sem-fio e pelas facilidades do Baudot-Rá
dio. Ela não ocorreria melhor a um colunista de boa inventi
va no verdor do seu aprêço pela causa, abraçada de há muito
dos inimigos da tranquilidade humana.

'

E são coisas que vão passando ...
("COl'reio (la Manhit"). J

INSTITUTO DE' OJli6NOSTWO
GLlNICO

Dr. Ojalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)

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

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radtología Clínlca com o
dr. Manocl de Abreu Cam oaus rto
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Unlver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pare
dtagaõsttcos das doe ncas internas
Coração, pulmões, vesícula blllar .

estômagos, etc
Radiografias óssea" e radlogratías

dentárias
Electrocardiografia clínica

Díagnóstleo preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

(Determlnação dos dltúrblos das
glândulas de secreção Interna)

Sondagem Duodenal
Exame químico e mícroscópíco do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisloteraoia

Ondvs curtas, ralos ultra-violetas,
eaíos Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
t'xames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do lmpaludls
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, liquido raquíano e

qualquer pesquisa para elucidação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

s t ORIAN-OPOLIS

.................... _
'

II ..

•• 't .C:-w_M__••�'"

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,r. NARIZ, GARGANTA
�specialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu ta 5: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de JaneIro

Consultas dleriamente Pela manhã: das �O ás 12 horas
'" '" a tarde: das 15 as 18 horas

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

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 1450

Dr. SAVAS LACERDA
Chá.cara.

Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dolô
servíces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, ·OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Coas: V��or Meireles, 28.-Das 16 às 18 boras.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-::-FLORIANÚPOLIS.

Vende-se uma, em local
aprazível, com água corrente,
luz elétrica e esgôto, sita à
Praia do Meio (Coqueiros).
Faclllta- se o pagamento. Aceí
ta-se, também, a troca da
mesma por uma casa nesta

j
capital. Informações com o
sr. Zanini, rua Tiradentes, 8.

. 12 v.-5

Elegância!

'"

Perfeicão!

��-: ...J

Vendas em ótimas condicões
pagamento

.

Rua Trajano, n' 13
de

SIGILO TELEGRAFICO

I
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I,A VOZ misteriosa da Alemanha .
revela coisas de "impressionar

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.

fOTO,.. IDEAL
de

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

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

pliações a croyon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

IstamlJUI, 10 (Da AFI para
a Reuters) _- A propaganda
alemã tem Mfundido, com o
maior alarme, para todo o

mundo, que a terrível voz mis
teriosa, que fala através da es

tação "Sieg'frietl", nada mais.
é do que uma voz oculta em
Londres ou em ll'Ioscou, que
visava mistificar a opinião in
ternacional. Ora, melhor des
mentido aos "motivos" do dr.
Goebbels não poderia ter sido
feito senão na crônica ontem
irradiada pela"Síegfríeô ", que
transmitiu minúcias de tal 01'

dem, que somente uma estação
situada dentro do Reích pode
ria fornecê-las, demonstrando
estar assim notavelmente bem
íníormada.Com efeito, a "Sieb
frled ", descreve as refeições
{los altos dígnatáríos do Relch
nos restaurantes caros de Ber
lim, chegando ao ponto de ci
tar, no mesmo dia, a qualida
de {los vinhos consumidos e a

importância paga pelos almo
ços ou jantares, com o objetí
vo de provar a precisão e a

rapidez das suas fontes de in
formações.
Podia, talvez, uma estação

tão minuciosa e tão rapidamen
te informada. estar situada na

Inglaterra ou na Rússia �. A
"Sieg'fried" disse coisas inte
ressantes a respeito da morte
de von Reíehenau. Segundo ela,
o marechal alemão ha-via, a

princípio, concordado com o

estabelecimento da "Gestal)O"
no exército germâníco, que
combate na Rússia e, em segul
da, retirado a sua aquiescência.
Depois da recusa, o mare

chal recebera a vísíta 11e três
membros' do partido nazista,
um dos quais era médico. Es
te, ao saír declarou ao ajudan
te de ordens do marechal: "Vá
ver o marechal, que não se es
tá sentindo hem". De fato, YOU
Reichenau já agouízava.

1'01' outra parte, sabe-se que
os grandemente mutilados ale
mães na Rússia não regressa
vam vivos aos lares, onde o

simples aparecimento dêsses
feridos ou os relatos que fizes
sem poderiam semear pessi
mismo. Se o militar perde um
membro ou se fica desrígurado
a sua família, em certo dia, re
cebe as suas cinzas, pois os
mortos não falam.

Chácara
Vende-se uma chácara, com
fundos para o mar, na estra
da geral dos Barreiros.
tnlormaçõ es na Redação do
«Estado». 20vs 2

Negócio à venda
Vende-se a casa de negó

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

30v-12

JUNTA COMERCIAL.--Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certídões- Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catarínense.

Curso Catarínense de Madureza
M r I

Está aberta a matrícula aos

atrlcu a ca�didatos ao curso 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
às 17 horas, na séde provisoria do Curso, à rua Salda
nha Marinho, 3. . V-6

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

Previdência Nacional Ltda,

Iloj{\� amanhã e a

•

com

a carga
ENCERADOS AYMORÉ

Fabricados com lona especial, tinto e

impermeabilizada, e com ilhoses refor
çados, os encerados Aymoré tornam-se
economicos no uso em virtude de sua

maior durabilidade resultante de sua

extraordinaria resistenda.

Estão sendo empregados com

excellenles resultados em es

tradas de ferro, auto - cami

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

de, cinza ou kaki

Encerados Aymoré
produdo do MOINHO INGLEZ

C SA ORIENTAL
BARATO, todos artigos,

Rua C_ Mafra, 15-:-Florianópolis

-

sao os seus
sempre

será a preíerída, porque BOM, BONITO e

Variado e modernlsslmo sortimento de sedas, a preços sem. concurrêncta,SEDAS Faiaex mercerizadas mt. 2$000 Toalhas Higienicas, dz. 7$ 00 o Gra�pInho�, caixa de 1 groza 4$500
Seda La qué xadr e z e listado mt, 5$900 Fió, metro 3$500 e 3$800 Toalhas de rosto, de 1$4, 1$8, 2$, ILamInas Glllete Azul, dezena 9$000

I) Laqué, liso, tnt, 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$5 e 3$lJOO Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Porta escova. de dois lugares 2$000
» Granité, bom artigo 6$500 O pala estampada, largo 80 mt. 3$000 Toalhas de banho, em cores 9$500 Fita metríca 2$500
}) Granité, especial 8$'Joo Cambraia finíssima, larg. 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, temos grandes Camisetas de Ilsica para homens 2$500
• Crepe Romano 7$000 Zepbir listado, de ) $5, 2$ .e 2$500 sortimento. Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
» Gtvré superior 10$500 Tricolíne, de 5$, 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. :J$500 Colchas para casal, reclame 14$500 Camisas novidade para -começar 8$000
» Frtsotine diagonal (novidade) 12$000 Tdcoline Iisa, mt. 4$000 Colchas íustão para casal' 18$000 Cuecas para homens a começgr de 4$000
� Ajour de 6$000 e 7$000 Chi-tão superior 1$800 Colchas m ercerlzadas para casal 20$000 Pijamas para homens a começar de 25$000
» Líugeríe estampada, de 7$500 8$500 Cretone estampado 2$500 Colchas estrela para casal 20$000 fernos de Casimira para homens a co-

• com bolas 9$000 Re ps para corilna. larg. 80 3$900 Colchas de veludo para casal 24$000 meçar de 35$000
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, mt. 1$600 COlchas Iusrão para solteiro 13$000 Ternos de Brim para homens a come-

» Tafetá xadrez 7$00')

I
Pecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 Colchas mercerlzadas para solteiro 12$000 çar de 39$000

» Tafetá Escoceza, de 7$500 e 9$000 Eano para' Cópa, bem encorpado, mt, 2$300 Colchas Iustão mercertsadas para Calções de banhos de 6$000 e 10$000
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$50" 'I'scocla, mi.

.

1$800 solteiro 14$000 Cintos de banho 2$500
)ii 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
:I Tafetá Moiré 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 solteiro 17$000 Bonés para rapaz 3$500
:I Listada para Camisas 8$500 Brim branco e azul marinho, para co- Colchas brancas, meio linho para casal 27$000 Abotoaduras a começar d� 1$000
II Listada para Vestidos 9$500 legiaes, mt. 2$500 Oolchss brancas para Casal 15$000 Pasta de couro para coleglaes 11$000
» Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt. 3$000 Colchas de s êda com franja para Grande sortimento em Roupas de Banho
• Estampada moderna 1 i$ooo Pelúcia Iustão 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 n ov.) mt. 18$000 M ESA e QUARTO casal 70$000
» Lumí ere Lavrada, largo 50 mt. 10$00(1 Guarnições para chá, com 6 guarda- Leite de Colonia 5$800
» Lumiere Liso, lar g. 80 mt.· 1l $000 Granité, larg. 1,6G mt. 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$5)0
bem conhecido) mt. 12$000 Puno enfestado para colchão, mt. 4$200 guardanapos 307$$°00 Batem Tentação e Murjany 1$500

:I Veludo Chifon Reclame mt. 5( $000 Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900 Cobertores 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 Cre_tone meio linho branco, larg. 200 7$500 Cobertores desenhados para casal 17$1)00 Rouge Adoração 2$000
» Jersey, Iarg. 1,40 12$600 Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 8$500 Cobertores xadrez para solteiro 19$500 Rouge Rvyal Bríar 4$_00

E mais uma ímensíeade 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 linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores Argentinos para casel 39$000 ramy e Palmolíve I$JOO
ços baratíssimos. Algodão bOID, peça de 10 mts. 14$000 Cobertores para casal 6$500 Sabonete Lifebuoy, Lever, Gessy tl PaI-

TECIDOS Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 DIVERSOS molíve 1$4}0
Lulsíne, metro issoo Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Talco Malva 2$900 e 3$9.0
Linon, metro 1$500 Algodão superior, Iarg, 1,50, peça de Susp ensorlos para rapaz 2$500 e 4$000 Talco Ross 2$900 e 3$900
Linho estampado para praia 2$500 10 metros 43$000 Suspensorios de couro para homens 7$000 Pó de Arroz Reny e Realce rsoco
Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 4$000 Algodão Mariposa.para mesa, largo Jogos de couro para h un ens de 10$ e 12$000 Talco Realce 3$000 e 4$000
Tobralco estampado, de 3$ e, D$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 crianças 11$000 Pó de Arroz Royal Bríar 3$000
4$80n, 5$500 e 13$000 10 jardas 15$000 Babadores 2$000 Pó de Arroz Gally '::õ$50o

Fustâo estampado (novidade) 4$800 Morim de cor, merceizarlo mt. 2$300 Capas para recem-nascidos, 9$500 e 10$500 PÓ de A rr z Malva 3$000 e 5$000
Pustão liso, de 3$500 e 4$800 Morim de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Capas Ielpudas para recem-nascidos 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 Olimpicas para moças 6$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500
Crepom para Kimonos, de 3$ e 3$500 Toalhas Adamascadas para mesa, Véos d':l mó de sêda para noivas 14$JOO Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200
Merinó preto largo 80 3$800 2,00 x ) ,40 30$000 Grinaldas para noivas a começar de 5$000 01eo Dyrce 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,
Sombrinbas, 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!Ilos por qualquer preço. Faça valer o seu dinheiro, preferindo a CASA ORIENTAL, a casa que vende pelos menores preços da praça.

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

BOM, BONITO E BARATO!
Vendas só a dinheiro OASA Q,RIENTAL

PERFUMARIAS
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HOT[l C[NTRAl
(ex «Hotel Macsdo»)

o proprietário comunica ao público, em geral,
que já se acha em pleno funcionamento êste
Hotel, dispondo de 40 quartos, excelentemente ina
talados e agora dotados de água correnté, sala
para mostruários dos srs. viajnntes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

Rio, 10 (Meridional) - Foi uma providência que
mereceu elogios a adotada pelo DIP, suprimindo os pan
fletos que pululavam por todos os pontos do país, desti
nados exclusivamente a negócios excusos e "chantages".
Desapareceram, dessa fórma, os "Gica", "Democracia" e

"Getulista", órgãos criados e mantidos todos para fins
inconfessáveis. A rêde estendida pelo DIP não tinha, po
rém, as malhas bem apertadas, de maneira que, entre
elas, passaram alguns pequenos peixes, que, com o decor
rer dos tempos, ganharam corpo, transformando-se em I
vorazes tubarões ...

Está nesse caso uma revista cuj as páginas abrigam
exclusivamente matérias contrárias à política interna
cional brasileira. Seu titulo, aliás, "Reação Brasileira",
diz bem dos intuitos dos seus dirigentes. Reação contra
o Brasil, contra as providências tomadas pelo govêrno
a-fim-de defender o país das garras das nações conquis
tadoras. Composta e impressa numa tipografia alemã,
que figura, de resto, na Lista Negra, o pasquim em apre
ço é o valhacouto de quantos endeusadores do "eixo".
ainda transitam livremente pelas ruas cariocas.

O jornalista ou a autoridade, que se coloca decisiva
mente nas trincheiras dos que defendem o Brasil dos
quinta-colunas, passa a ser alvo de ataques do órgão na
zista. E isso acontece em plena capital da República, es
tando a tal revista a dois passos apenas do palácio onde
funciona o DIP.

Não há dúvida que os quinta-colunistas, que até há

Ibem pouco, diante da atitude assumida pelos delegados
brasileiros à Conferência dos Chanceleres, haviam es

condido as suas unhas, estão voltando a pô-las à mostra,
certamente fiados na impunidade injustificável que vêm
desfrutando. Na França, Noruega, Holanda, Bélgica, Ru
mânia e demais países hoje sob o domínio alemão, quan
do os respectivos govêrnos quiseram tomar providências
contra os "quislings", era demasiado tarde.

Que a nossa imprevidência não nos venha colocar
na mesma e triste situação.

.... '","

Produtos CATE RAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6lt2

(Defronte à casa Hrepcke)

OS MOR .ES INOS

zas.
Se desde os tempos coloniais

o nordestino mantém muito
alto suas tradições de bravu- (í'Correio da Manhã")

Lira Tenis Clube
Programa de Marco

Dia 14, grande soirée. Dia 15, jantar
dansante. Apresentação dos grandes
artistas: Príncipe Maluco, o rei da
hilariedade e o trio Dilú Melo, a

maior íolklorista nacional.
Números de grande atração nos Ca

sinos da América do Sul.
Mesas na Relojoaria Moritz.

x
i
'Uma noite
Duas noites

20$000
30$000

Crédito Mútuo Predial

Vendem-se: 1 Guarda- casa
ca, com espelho «bísauté»; di
versos guarda-roupas, mesa

e_Iástica, cristaleira, Iavató
no com pedra-mármore: eta-

. ,

geres, colunas, cama de ca-
sal, criados mudos, qua+ros,
e outros móveis antigos e

modernos, em bom estado de
- ,

conservação, por preços ao
alcance de todos. Vendem-se,
também, vasos com vloleta
-dos-Alpes e outras plantas
ornamentais. Tratar à rua
Conselheiro Mafra, 84 - So
brado. 10 vS.-2

8 DE MAReiO
Foi entregue aos prestamista Maria , João e Adeclr
Conceição Lopes, residente em Pinheiro!", (3, Fran
cisco). possui Jores da caderneta :n. 94,99 o prêmio
que lhes coube .ern mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 4 de Março de 1'942.

Organização de escritas-Ins
peções periódica s.Verlüca çã«
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarinense.

Terrenos no Balneário
Escolha já o Seu lote de ter

rena no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aurnen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Pereira
que SE: acha encarregado da
venda dos lotes.

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

Proprietários: J. Moreira & (ia.

18 DE MARCO
Mais um íortntdável sorteio r e a lizar

á

a Crédito Mú
tuo Predial, no d!" 18 de Março (quarta-feira),

com prêrnlos no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a SU'l caderneta na se Je da

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

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

Não vacile, adquira jáj uma
caderneta na

Crédito Mútuo Predial

Noticiou-se que em Natal,
com inteira calma da popula
ção, já se realizaram as pri
meiras manobras de defesa
aérea. E o nordestino manten
do sua tradicional serenidade
e bravura, está-se aprestando
para afrontar todas as vicissi
tudes de uma situação dificil,
representada pela possibilida
de de qualquer agressão e dis
posto a manter alto o prestígio
das nossas tradições e da nos
sa soberania.

r/39.c;dJJ..
'tp�������� �]�!:

neodato da.
'PERFUMARIA SANTA CATARmÃ

o Nordeste brasileíro, pela .ra, por êste mesmo motivo to
sua posição geográfica, está dos os brasileiros esperam con
sendo considerado como o ter- fiantes que, colocadas numa
ritório vanguardeiro do contí- numa posição estratégica pa
nente contra possíveis investi- ra se opôr aos golpes que pos
das de fôrças imperialistas de

I
sam ser desferidos contra a

outros continentes. soberania nacional, as popula
O homem do Nordeste é to- ções daquela extensa região

do êle da têmpera daqueles serão elementos valiosos de
que Euclides da Cunha descre- colaboração p a r a dominar
via quando observava que o uma situação que se vai tor
sertanejo era antes de tudo um nando ameaçadora, dada a
forte. Forte na luta contra a falta de escrúpulos e de con-Ia naturaza hostil e contra as ciência dos povos que fazem
intempéries das secas inclemen tábuarras da independência
tes, o nordestino tem galvaní- das nações estrangeiras.
zado seu caráter na luta con-

=---------- ...... .__�I tinuada pela subsistência, e

_� :!_0_,._.;:-12 temperado a rijeza do seu es-

Os Bflqul·n'�-cftlunleslasf!JM pírito através de árduas lutas

lu- u para criar um habitat adaptá-
vel ao homem civilizado; o que

-

d
ultimamente vem conseguindo

poem, e novo, as unbas de fóra da fórma mais brilhante, por-
quanto quase todos os Estados
do Nordeste oferecem hoje
uma situação de grande de
senvolvimento das suas ríque-

CASPA A QUEDA
COMBATA A

E 0& CABElOS' BRANCO.5
COM

._ ,..__.--
\

.�7f1'f/

Farmácia «(Esperança)do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e ama nhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
� PerFumarias.--Artigos de borrachd.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDlCOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edífícío do

Mercado, frente à Casa Hoepcke),
FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��.Q••I.U"�Ma�Tww..'t�m••r5.FW..�m.W1.&_,..i
O
..ES.'.I.D.O.s..Q.U8.r.ta•••fe.lr.a.i.ll..d.e.M.a.rC.O..de..l.g4.2".I..� 5

.

a
\

30 .de Mar�o:

�OD.LAa
Conforme praxe, sô fazemos duas liquidações ao ano: dos artigos de verão, em Março, e dos artigos de inverno,
em Agosto. O invejável e real sucesso dessas grandes vendas extraordinárias, é bem o justo reconhecimento da
digna população do critério que orienta essas vendas: TUDO PELO CUSTO EXATO, para não permanecerem em

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

VENDÁS EXCLUSIVAMENTE Ã VISTA

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

14$500
34$000

47$500
43$000

115$000 !

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

180$ por
Ternos, finos, forrados a seda, de 220_$ por
Blusões «spor-t» 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:
L'
inhos para lençóis

Guarnições de mesa da Ilha da Madeira
Guarnições de como, 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 d.e
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, belíssimos, desde
TOUCAS de borracha a

CALÇÕES »
- Blusas - Tailleurs -

VESTIDOS
Blusas de seda, Jersey, a

Blusas "Esge" alta novidade, de 50$ por
Sweters de veludo de Jersey, medernissimas,

de 75$ por
TAILLEURS, acabamento perfeito e elegante a

VESTIDOS de seda, modelos de alto gosto,
liquidamos a

. Preços de tentar! ·Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !
I�O ESTADO'"
-----DlJiRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. posta1139

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

,

.....-'

.

ASSINATURAS
Na Capitah

Ano 50$000
Semestre • • • • • • 25$000
Trimestre ..•••• 15$000
11êa •••••••••••• 15$000

No Interlor s

Ano............ 15$000
Semestre ...•••. 30$000
Trimestre ..•••. ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

A direção não se responsabí-

lUza
pelos conceitos emitidos

I
�

nos artigos assinados
�

No Estreito
Vende-se um Café, comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o
proprietário Vuldír L08so, no
mesmo Café. 20v 10

VENDE-SE
um autom6vel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 3üvs-13

IlAS I Precisa-se alugar uma,
U 11 pequena, com dois (2)
quartos. Informações nesta reda-
ção. Sv.-4

�I Dr. ALDO DA LUZ I\ ADVOGADO

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
· .,

i S8DAS i.• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, sao
=; encontradas nos balcões da
•
•
•lDOO
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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Sociedade Cooperativa de Responsabilidades I

Casa aluga-se. u.ma, .com
Limitada .

sala devlsítas, Ider_n
B d (' da P A

#

I
de Jantar, 3 quartos, banhei-

anco e re Ito opular e guco a ro, cozinha. T�rrenü ajardi-
nado. Construção recente (a-

de Santa (at:1,alna inda não foi habitada). Tra·
u" tar 80 Largo Benjamim Ccns-

tant, 9. 10vs 8

Casa SANIA BOSA
Díáríamente recebemos novidades

Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514

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

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos -- Descontos - Cobranças

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

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

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

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

melhores taxas :

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

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais e Municipai6.
SINDICALIZAÇÃO - Mode- PUDIM MEDEIROS, a so-

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

QuAal meio século de'l-exi.
tAncla é o melhor reclame
4a prefArencla , JUVENTUDE
ILWaORf para limpar. for
tificar e rej uv e n e s c e r os

cabelos. Elimina a caspa,
fu cessar ta quéda dos
cabelos e voltar ã côr
p r rut i t r v s os cabelos
brancos, sem 06 tingir;
d! -Ihes vigor (f mocidade.
Nlo coo tem saís de prata e

ua...se como loção..
ORATli

PeÇll-DOI Impresso. ,oDre oa COf.
dado' dOI Clbeloa I O JDclbor uso
ela , •••••••• AI•••••'••
Vidro SlOt, CGfNi8 �'009 ...

'.
wale OU weIor Rclarado.

li•. iUruTl11 .lO.IDU ,"L'
R.. d,II.... ,It .> til .. ".....

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL
, rebeldes 1' .....
iIIca. o. almplea"grlppe8, ,.......... ..a' Id _
..carro. ,sa.."ulneo., do _ peito ces �• tr...-za geral, ppe CONt1lA
......dI. abaoluto, ...aoo, EIlJaull.'••
... t o do. tub.rca..... to••ado • .." .
COtITIlATOSSE ,. reco tia 24000 ...
............ T...ha. culd.do! '"<lN

-

..
...... CONTRATOSSE. "ue r do te --.
.. �....".I .. ' 1'....... _ a ar _ ...

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

compan�i8 « Aliança �a Baia·
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo"

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. 9.000:01)0$000
II 54.700:000$0(:)0
• 11.929.719:000$000
• 28.358.'711$970
• B§.964:965$032
• 7.323:826$800

e terrenos). 22 354:000$000

I
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo [oséde Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursa� n? l!rugu�i. Reguladores de avarias nas prln

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

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

Caiu postal 19- TelephontI083-End. Tel. cALL/ANCA.
Sub-Agente em Laguna. Tubarão. ltaiaí,

J.
Blumenau e Laqea.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 11 de Março de 1942

Com Walter Kull
Complemento nacional D.F.B. Complemento na c loual D.F.B.

Complemento nacional D.F.B

Georgetown, (Guiana Britá- -,- '

nica) 11 (R.) - Os planos bri-I Washington, 11 (U. P.) - Falan- o preso Castilho, tratando de assun-

tânic;s na Guiana Britâníca do à imprensa o presidente Roo�('- �os. r�ferentes �o cruel tratamento
De ordem do sr. Presidente, .

'
'

- " I
velt declarou nada saber a respeito infligido pelos Japoneses aos rep re-

tenho o prazer de convidar os preve,em a plantaçao de 20 a da entrega de navios da esquadra sentantes ingleses em Hongkong,
40 mil acres de arroz para a- francesa ao Reich.

senhores. ,s�cios pa.ra a sessão tender à perda dos abasteci- "Nenhum informe chegou à Was- *

extraordinária a realiaar- se sexta- mentos ue che avam da Bir- hington ", acrescentou o chefe do Rio, 11 -. A po lícia desta capi-
feira 13 do corrente às 20 h. ,. q g

.. . govêmo norte-americano. t�l deteve CIllCO alemaes que ha-
'" ' o mama. O governo deCIdIU aplí- * I viam chegado do norte em um bar-

ra�, no Clube 12 de Agosto", cal' várias centenas de milha- Vichí, 11 (U. P.) _ Foi desmen- C?, encontrando em poder deles vá-
�fIm de ser,em tratados assuntos res de dólares para trabalhos tida nesta capital a partida do al- nos documentos comprometedores .

inherentes a temporada de caça de írriza ão mirante Darlan a Toulon, onde ins- *
",..--======-=====- do corrente ano.

to ç .

pecionaria a frota rejuvenecida da Washington,l1 (U. P.) - A emís-
Silva, Fr�ncisco André Macha- Fpólis., 10 de março de 1942. A A!emanha l-á perdeu França.

*
sora de -yichí anul}ci?u 'a ruptura

do, Domingos da Costa Barbo- JOSE' VALLE PEREIRA da� �elaçoes" e�on?mlcas entre a

sa, Amilton Ferreira, Lídia JoãoI'
1.500.000 homens Londres, 11 CU. P.) - Segundo Suécia e a F inlândia.

F Secretário, z· 11 (R) O
• se propala o mundialmente conhe- *

r,ancisco, Francisco �ri�lo, Ro- 157 3 v.-1 unque, ,- S' CIr- ei d o enxadrista polonês Peter Ale- Budapeste, 11 (U. P.) - Renun-
meu Manoel Braz, Firmino Bal- culos autorizados nazistas já ckirte teria viajado para a Polônia, ciou o 1° ministro húngaro sr. Bar-
duino Rosa, Januária Leopoldi- Vende-se casa

admitem que a Alemanha per- em "missão especial" do govêrno ducci.
na Alves, Emília Meurer, Filo- deu durante a campanha 0- alemão. *

V d 'B
.

t I d d
* Buenos Aires, 11 (U. P) - O go-raena dos Santos, Estér Silva, en e-se a Rua ocaiuva, rien a na a menos e...... Washington, 11 U. P.) _ O cor- vêrno grego agradeceu à ArgentinaMaria Lúcia dos Santos, Adeli- 125, uma casa de moradia, 1.500.000 homens, entre mortos 1)0 do enxadrista cubano Capablan- o oferecimento de 20 toneladas de

na Ferreira, Doralice Custódia com terreno dando fundos e feridos. ca seguiu para Havana. trigo para as populações flageladas
Rosa, Anita da Silva Cruz, Lui- para o mar, medindo 11 me- No entanto, segundo adían- * da Grécia.

t t d f id Washington, 11 (U. P.) - Segun- *
za Antônio C�mpos, Virgínia trÇls de frente, por 80 de am, uma par e os eri os es- do informes recebidos nesta capi- Rio, 11 - Chegou a esta capital
Cordeiro e Guiihermína de Sou- fundos. - TrQtCir no local. tará em condições de voltar ás tal o embaixador japonês na Ar- uma "Fortaleza Voadora" norte.
sa, 159 10v-sl fileiras dentro de pouco tempo. ge.ntina esteve em conferência com americana.

o maior bomhardeio de
todos os tempos

Po·, motivo da aproxima�ão do Inverno

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

TROPICAIS, LINHOS (irlandeses e nacionais),
por preços jamais vistos I

Para que a nossa amável freguesia se possa certificar, basta

�ma visita aos nossos balcões, onde encontrará os

artigos remarcados aos mínimos preços I

Igual liquidação de gravatas
e perfumarias

degêlo dificultará a ofensiva
Estocolmo, 10 (R.) - Segundo escrevem os jornais suecos,baseados em notícias procedentes de Berlim existem muitas

probabilidades de que, com a vinda do degêlo, '0 solo na frente
oriental. ficará tão enlameado, que a propalada ofensiva alemãda Primavera não será razoável senão em abril, maio ou mes-
mo, em princípios de junho.

'

Segundo os. periódicos suecos, tempestades de neve estão
assolando com fúria o setor de Kerch e o distrito do Donetz
onde estão provocando a quase completa suspensão das operaçõesem determine dos pontos.

O degêlo parcial, em outros setores, tem servido para dar
aos alemães uma pálida idéia sobre quais serão as condições dos
campos de batalha, quando os grandes montões de neve come.
çarern a desintegrar-se.

.Como o período do degêlo durará, talvez, 3 ou 4 semanas,
acredIt�-se que a alardeada ofensiva da Primavera seia adiada por
um penado correspondente, se bem que ataques alemães isolados
possam ser desencadeados na zona onde o terreno já estiver seco.

o PENSAlUENTO DO DIA
"Nenhum caminho de tlôres

conduz à glória" - La Fontaine.

Galinha assada ao espêto. Saladas especiais.
Bebidas geladas.

Ar livre i Música! Alegria! Um dia de festa para o Povo!

A ANEDo'rA DO DIA
zÉ - Vassuncê soube, curn

padre, que dois «caras ,) estão
vivendo numa furna, há dezoi
to anos ?
PAFÚNCIO - Ora! Tá!

cumpadre. Êles estão aprenden
do a vivê em abrigo anti-aéreo ...

o PRATO DO DIA
CARURÚ À MODA SÍRIA

- Lave e escorra alguns mo'

lhos de carurú. Pique-o bem e

deite-o num bom refogado feito
com aleite, cebola e tomate.
Deixe cozinhar a verdura e

junte 1 chícara de trigo grosso
(lave-o só na hora de usar).
Misture continuamente até co

z inhar e condimente com sal à
vontade.

• iM mg$Wft .�

Colossal churrascada !
Domingo, dia 15, no

, .

Balneário da Ponta do Leal
Fazem anos hoje:

O sr. dr. Cândido Ramos,
abalizado clínico, residindo no

município de Lages;
--o sr. Cícero Cláudio, acata

do comerciante em nossa praça;
-o jovem Gerson Demaria,

comerciário.

Falecimentos:
Segundo nota que nos foi gen

tilmente fornecida, pelo Hospi
tal de Caridade, faleceram, na

quele estabelecimento hospitalar,
no mês de fevereiro findo, os

srs. Leôncio Luiz Fagundes, An
tônio Marcelino, Horácio Fran
cisco Barcelos, Gildo Joã.o· da

,ELIMINA" FORTALECE'.... .•• .,. •
I

ee·_. geMi4 5 Ti gp' M9MWMi44 'Mid&

Clube de Cacadores
de Florianópolis

Nascimentos:
Pelo nascimento de seu filho

Enio, está em festas o lar do
conceituado comerciante de nos·

sa praça. sr. Domingos Reitz
e de sua exma. esposa sra. Jo
sefa Szpoganicz.

.Viajantes:
Procedente de S. Paulo, onde

fôra a negócios, retornou a esta

capital o sr. Alberto Orsini, ge
rente da conhecida Casa "Santa
Rosa".

A's 7,30 boras:

As três noites
,

de Eva
Com Barbara Stanw\lck e

Henry Fonda

Preço 2$500 e 1$SÔO
Imp. até t o anos

Vida Esportiva
Migalhas

Juventus x Ipiranga será o

pré lia de domingo próximo, em

São Paulo.
- Guimarães, center-halt do

juventus, está sendo submetido
a sério exame médico, não inte
grando, por isso, a equipe
«grenat».

- Sabiá substituirá o "player"
Guimarães, ora em tratamento.

- O Portuguesa de Esportes
jogará, domingo próximo, com

o Vasco.
- Hoje, no Pacaembú, se

rá efetuado o mais sensacional
prélio da presente temporada
futebolística (terneio Rio.s.pau.,lo): Flamengo x Fluminense.

- A seleção paulista de ama

dores está-se aprestando para o

campeonato de sua classe.
- Fioravanti d'Angelo e Ru

bens Pereira Leite (Carurú) são
os árbitros cariocas indicados
para o torneio Rio·S.Paulo.

- Hélio, o notável center
forward catarinense, estreou do
mingo no Fluminense, contra o

Madureira.
- Borbinha, ex-defensor a

vaíano, assinou contrato com o

Fluminense.

A's51/2 e 7J/2horas A's 51/2 e 7 1/2 horas

Representantes:
. MACHADO & Cia.

Perdas da marinha
nipônica

Wasllillg'ton, 11 (U, P.) -- o
Departamento tia lUarinha a-

nuncía que um submarino nor- 156
ieoHllledt'ano afundou, no Ex
tremo-Oelente, {lois navios de
guerra ;allolleses e pôs fóra de
ação mais quatro belounves, a

saher: um porta-aviões e ou

tros três cruzadores.

Relógio':pulseira
Foi perdido um relógio-pul

seira de platina com brilhantes,
no trajeto entre a "Sapataria
Perrone" e "Telefônica". Será
gratificado quem, tendo-o encon

trado, entregá-lo no "Hotel
Majestic" .

158 5 v.v l

Plantando arroz

r .. Se eu fôra rei
Com Ronald Collman

Heróica
mentira

Com Ann Sothern e Willian
Cargan

�o _ Continuação do Seriado:
A Volta do Bezouro Verde

1$500 e 1$000Preços:Preços: 1$500 e I$too
Imp. até 10 anos Livre de Censura

NO",\TA i\!lAf�CA

<.

400
R E IS

Vende-se
Uma mobilia para quarto de

casal. Rua Joinville, 10
160 Svs-l

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

I I � lU 111111:[IItiI1 � IIJ�
É MAIS QUE UM

NOME, É UM
SHIBOLO!
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

llENTO DA

DOMINGOS REITZ e
JOSEFA SPOGAHI(Z

participa a seus parentes e
conhecidos o nascimento de

I
seu filho ENIO

fpolis .. 6-3-42

3 v.-li

ULTIMA HORA
OUTRO ATENTADO' NAZISTA

Montevidéu, 11 (S) .... Foi aqui recebida a notícia de que
o vapor brasileiro «(alrú» foi atacado, na noite de domingo,
em frente à costa estadunidense, por um submarino do «eixo»,
que contra êle lançou 2 torpedos, afundando-o.' Vinte e dois
tripulantes e. quatro passageiros chegaram ontem a um porto
norte-americano. Mas receia-se pela sorte de vários outros trio
pulantes e passageiros, no total de 56, dos quais não há notícias.

O (((airú» pertenceu, antes, à companhia marítima estadunl
dense Mac-Kormack.
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