
RIO, 2 - UM MATUTINO RECLAMA O CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE IMIGRAÇÃO, NO SENTIDO DE PROIBIR AOS ESTRANGEIROS O EXERCíCIO DAS FUN

ÇÕES DE PORTEIRO DE HOTEL, MEDIDA ESSA MUITO OPORTUNA, POIS IMPEDIRIA AS INFILTRAÇÕES DE ESPIõES DO "EIXO".

Tropelias de um fr�de
nazista

Rio, 2 - o "Diário da Noite"

publica em grande destaque as

atividades nazistas de Frei Hil

debrando, residente na Baía,
aludindo ao monopólío dos cíne
mas e ao seu controle sôbre a

Congregação Mariana de São I

Luiz e ao Circulo Operário, ro
deado de partidários do totalita
rismo,

O jornal "associado" refere
se à divergência ocorrida com o

médico Geraldo Mota, oficial da
reserva e ligado ao Círculo, o

qual foi expulso pelo frade na-

zista sendo o fato levado para
os t;ibunais. Numerosos outros
foram também alijados da so

ciedade.
O "Diário da Noite" refere

se, a seguir, à denúncia apre- Istambul, 2 (De AFI para a Reuters) - Segundo ínrorrna
sentada pelo coronel do exérci- ções procedentes de fonte germânica fidedigna, as tropas búl
-iõ Edgar Monteiro, comandante garas não seriam utilizadas na ofensiva contra a Rússia, mas

-.
da Policia Militar, segundo a nas operações contra a África.
qual o Círculo, orientado por Os círculos militares bulgaros confirmaram ao rei Boris
Frei Hildebrando, estava aliei- o fato de que as suas tropas não querem combater contra a

ando os soldados para as hóstes, Rússia. Todas essas notícias parecem estar de acôrdo com as

o que estranhava, porquanto o declarações de uma personalidade búlgara, residente atual
Circulo era apenas operário. mente em Istambul e que pretende que os búlgaros não ataca-

rão os russos. Informou-se de Sofia que a direção dos serviços
de defesa anti-aérea deu ordens para que os proprietários de
edifícios tomassem todas as providências, afim de prevenir
um ataque aéreo contra a cidade. Espera-se a ruptura das rela
ções diplomáticas com a Rússia. No entanto, considera-se em

Sofia que a estada prolongada do rei Boris na Alemanha in
dica uma enérgica resistência às exigências germânicas. Pare
ce que os hidro-aviões russos efetuam patrulhas de reconheci
mento ao longo da costa búlgara. Acredita-se que o navio
"Doumploupínar ", que levou abastecimentos para a Grécia,
não partirá novamente em direção a êsse país, em vista das
presentes circunstâncias. Uma personalidade chegada à Ale
manha revela qu os nazistas preferem enviar a mocidade dos

. países aliados do "eixo" para a frente russa, afim de evitar
desordens que poderiam se produzir nos Balcans.

Nova Iorque, 2 (United) - A rádio de Vichí retransmite
um despacho de Istambul, informando que a Hungria e a

Bulgária assinaram um pacto de auxílio mútuo na guerra con-
tra a Rússia.

.
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Técnicos espanh6es em Roma I INDUSTRIAS DE CHOCOLATE LACTA S.A.
Genebra, 1 (Reuters) - No-

têm o prazer de comunkar aos seus Amigos e Fregueses que,tícias vindas de Roma adian-
tam a chegada alí de uma co- desde 15 de Janeiro da 1942, são os únicos distribuidores para
missão de técnicos espanhóis, este Estado dos conhecidos produtos (hidets e Sen-Sen da repu
chefiada pelo sr. Granelli, sub- tada marca «ADAMS» e agradecem as atenções que forem dis
secretário das Indústrias e Co- pensadas aos nossos representantes nesta cidade, snrs. J. Unhares,mércio.

Os membros dessa missão to- Schaefer & (ia. Ltda., rua Trajano n. 11.
ram recebidos. pelo titular ita
liano das Comunicações, sr.
Host Venturi.

A Bulgária está indecisa

de um lidador

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces pre p s rudos,
Co'o bom Fermento Medeir os.

A ofensiva
da Primavera

Estocolmo, 2 (United) - Pe
la primeira vez, desde novem

bro, o comunicado do alto co

mando alemão, tal como foi ir
radiado pela emissora de Ber
lim, alude a "operações ofensi
vas" na frente léste, que se tra
duziram - diz - em novos êxi
tos. Nos meses transcorridos,
desde aquela data, o comunica
do diário mencionava com fre-
quência "contra-ataques" ou

simplesmente ataques, porém,
nunca indicou que as operações
fossem de uma amplitude sufi
ciente para poderem ser qualifi
cadas de "ofensivas" propria
mente ditas. Os entendidos mi
litares não dão maior significa
ção ao emprêgo dêsse têrmo,
porém, o aceitam, como mais
um indicio de que o longo perío
do 'de espera que se impôs à lu
ta. As informações que chegam
da Alemanha, da mesma forma
que as recebidas dos comenta
ristas suécos na Turquia, con
cordam em assinalar a crença
de que estão voltando à Rússia
ocupada grande número de re

fôrças germânicos e tropas de
élite, que desfrutaram prolon
gado período de descanso e tam
bém contingentes de fôrças dos
países aliados da Alemanha.
Com a chegada de abril, "c

mês dos sinos ", parece que a

tão apregoada ofensiva da pri
mavera será sómente, agora,
uma questão de dias, no má
ximo de semanas.
Alguns comentaristas milita

res daqui acreditam que 'os rus
sos se resignaram à idéia de que Rio, 2 - Depois de defender um réu, numa sessão do jurí,
não poderão reconquistar, ago- o advogado João da Costa Pinto, sub-diretor do Departamento
ra, as importantes bases, que de Vigilância, foi vítima de mal súbito, falecendo logo após.
tinham semi-isolados e contra Rio, 2 - O advogado João da Costa Pinto, hoje falecido
as quais acometeram todo o após fazer uma defesa gratúita no Tribunal do Júri, começou
inverno. Na opinião de varies a vida como estivador. Dotado de robusta compleitação física,
comentaristas, o comando rus- labutou vários anos no cais do Rio, tornando-se conhecido e
so compreende que os alemães estimado de seus companheiros, pelos seus dotes oratórios,
poderão lançar sua ofensiva e sendo sempre o orador em todas as reuniões. Um crime come

que, portanto, terá de ser no- tido por um estivador levou-o à tribuna, onde conseguiu a ab
vamente modificada a estraté- solvição do réu.
gia soviética, passando-se das Começou, então, a estudar Direito Penal, tornando-se fi
operações ofensivas, para a pre- gura respeitável nos meios criminalistas. Quando do levante
paração de outro período de lu- integralista de 1938, foi o principal coordenador das fôrças le-
ta defensiva. gais, indo para a rua dar combate aos fascistas brasileiros.

SINDICALIZAÇAO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catar i-

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos a preclam.nense.

Os japoneses usam gases e bacterias
Chung-King, 2 (Reuters) --- o ministro das informa.ções

da China anunciou que os japoneses estão-se utilizando da
guerra de gases e bacteriológica. A notícia está baseada em

informações procedentes de doutores' chineses e estrangeiros.
O govêrno chinês transmitirá detalhes complementares aos

govêrnos aliados.
Londres, 2 (Reuters) - Não há confirmação, por parte

das autoridades britânicas de que os japoneses tenham utili
zado gases em seus ataques na Birmânia, segundo se informa
nos círculos autorizados desta capital.
Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta

DO Dr_ TULIO RAMOS
Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro; com curso de especialização e prática de ouvidos.
nariz e garganta no Servico do Prof. David Sanson. na Policlínica de Bo-

tafogo - Rio de Janeiro.
Praça Pereira e Oliveira, 10 Fone, 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas - Svgun ias, qu s rtas e sex-
tas das 17 às 19 horas

.

A morte

Organização de escritas-In-s
poçõesperlódlcas.Veríücação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábíl em geral.
Procure a Organização Co-

A ação dos guerrilheiros sérvios mercial Catarinense.

Nova Iorque, 2 (Reuters) - O general Mikailovitch, ministro Carta. fora �o baral.ho
d d I I'

. .

dI" f" di Madri, 2 (Umted) - FOI a

"a guerra a. ugo,';s avia, ai? a ut: como uma era ,- �z. o nunciada a destituição de xime-New York Times . Quase SOZInho, esse general fez a Iugoeslávia nez de Sandoval, por meio de
voltar à guerra e restabelecer, portanto, uma frente de batalha na comunicado oficial, cujo texto

Europa conquistada. Onde quer que Hitler desfechar a sua ofensi- é o seguinte: "O ministro dos
va da primavera, Mikailovitch está em posição de o ferir na reta- assuntods exteriores decidhiuf,�xdo-d O d ,.. , f' d I d nerar o seu cargo o c e e o
guar a. coman ante servio ja se tornou uma igura e egen a. gabinete diplomático Ximenez
Entrincheirado no coração das suas montanhas, organizou um exér- de Sandoval, também presíden
cito disciplinado, de mais de 100.000 patriótas, que juraram antes te da Junta Política e secreta
morrer com o seu comandante do que se render. Não se sabe como rio do Movimento Falangista.

I
..

f
A , , Foi decretado o seu arastamen-o genera conseguiu reumr uma pequena orça aerea e ate mesmo

t d D 1
-

N' 1 d. o a e egaçao aciona o
uma coluna mecanizada, composta de tanques capturados um a um, Serviço Exterior e a sua expul-
aos italianos e alemães, já tendo repelido uma após outra as divi- são do Partido".
sões nazistas enviadas para exterminá-lo".

I
VIDAS HEROICAS

Preso um ex-tenente general do
exército nipônico

Clínica médico.cirúrgica do

Dr_ SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de Senhoras - Partes,

ACTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula. útero. ovários. apendice.
tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO - - Hérnias. hidro -

ceie. varicocele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e
varizes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.

Opera nos Hospitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009

Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Amarelos diabolicos
Rio, 2 - Informam de São Paulo que o delegado de polícia de Mo

gi das Cruzes remeteu à Ordem Política e Social vários japoneses dire
tores da Cooperativa Agrícola, que tramavam diabolicamente contra
a existência dos membros da nova diretoria, que é formada por brasi
leiros natos.

Entre os presos destacam-se Juibi Yanata, ex-presidente da Coope
rativa, Yoshilobo Sagawa, ex-gerente, Johiro Inane, ex-tesoureiro, Ta
keo Haoka, ex-diretor-chefe do Entreposto de São Paulo e Nelson Ki
cahara, chefe do serviço de transportes.

Tendo a diretoria passado a constituir-se por brasileiros, os nipô
nicos começaram a guerrear os novos dirigentes. Corno devesse 80 con

tos ao Banco Nipônico, a Cooperativa esteve ao ponto de ser hipoteca
da. Não conseguindo o seu intento por meio dêste expediente, os japo
neses começaram a tramar contra a vida do atual presidente da Coope
rativa, sr. Newton Barreto, e de seus auxiliares dirétos. O plano foi
descoberto há oito dias por um guarda que apanhou Juibi Yunata e seus

comparsas distribuindo revólveres para serem assassinados o presiden
te e os funcionários brasileiros da Cooperativa.

.

S. Paulo, 2 - Foi prêso em
uma fazenda do município de
Cerqueira César, o lavrador
Yeiconazawa, em cujo poder
a polícia achou várias meda
lhas e outros troféus de guerra,
além de um diário contendo dez
volumes, balas de fuzíl e vasta
correspondência trocada por
Yeieconazawa, durante o confli
to russo-japonês, do qual parti
cipou, alcançando o posto de te
nente-general. -

A invasão do ContinenteEltAs trlIte, me. amlr T L d 2 (U 't d) S' MIM D Id IIt •

T b IIt ? Iil .A._ t • \ on res, DI e - Ir a com ac ona, a\l o-conns-
ens ronq e s... eOlla CtI"e,

/.
•.

bri
A •

C 'n d' d I f 'd D ,. "

fi) le' de Noslo 8enhorl' sano ritânico no a a a, ec arou que o re en o omrmo aguar-
% tfJ uI... o CONTBATOSB.IIft. da com grande confiança o momento em que o exército canadense,

que será consideravelmente reforçado este ano, forme uma das
mais poderosas pontas-de-lança de invasão do continente europeu".

Restricões aoseixistas
São Paulo, 2 - Um matutino

volta a comentar as restrições
no consumo de combustível, as
sinalando que nada justifica
que os súditos do "eixo" possam
continuar com a liberdade de
comprar a gasolina, que é ne
cessária à nossa defesa.

QUARTOS
Alugam-se quartos para

solteiros, em casa de família.
Ver e tratar à Rua Trajano,
n. 7 - Sobrado. 5 v,-5
E êles não avisaram•••

Estocolmo, 2 (Associated
Press) - Toda a companhia do
2000 regimento de "skiers" fin
landeses, composta de voluntá
rios, que agia sob o comando das
guardas de élite alemã na fren
te norte, foi aniquilada quando
os alemães retiraram de suas

posições, sem avisar dêsse fato
os finlandeses. Entre os mortos
encontra-se Parvo Vierto, cam
peão mundial de salto em ski.

Eram registrados no Brasil e no Japão!

Preso o alemão que pôs a pique
o «Herber» em 1917

Rio, 2 - Informam da Baía
que a polícia prendeu o alemão
Ernest Staek, que estava a ser

viço do nazismo. Segundo de
clarou o italiano Orestes De
marchí, Ernest foi quem pôs a

pique, em 1917, a canhoneira
alemã "Herber", que estava re

fugiada em Itapagípe, assim

I agindo a-fim-de que a embar
, cação não caisse em poder do
govêrno brasileiro, que declará
ra guerra à Alemanha.

S, PAULO, 2 - FOI APURADO QUE OS FILHOS DE JAPONESES NASCIDOS NO BRASIL TÊM DUPLA NACIONALIDADE, POIS, APESAR DO REGISTRO FEITO NO CARTÓRIO OSPAIS PROMOVEM SEGUNDO REGISTRO, NO CONSULADO NIPôNICO, DANDO, ALGUMAS VEZES, COMO LOCAL DE NA�CIMENrO, A MESMA élDADE JAPONESA EM gUE ��SCEU O r�J..'
-

Mudanca de nome
do Hotel

Rio, 2 (C. P.) - Informam de
Ituitaba que o sr. Holl Oto, es
tabelecido naquela localidade
mineira, passou a denominar o
seu estabelecimento de Hotel
Vargas, solidarisando-se com

I
as autoridades brasileiras, rom
pendo com os países do "Eixo".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M·ocinhas e Mulheres
As congestões e infla_mações de certos órgãos internos

I

Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

08. RICARDO
G�TTSMAHI

Ex-chefe de ett
nica do

Hospital de
Nuoruberg

(Prors. L. Burknaedt
e R. Kreu ter)

Especialista em

�inH·.gi(l Gernl>

Comece hoje mesmo

a usar Regulador·Gesteira

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

I:specialistai assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Con"'ulta 5.0
Pela manhã, das 10 às 12

os 9 A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

I Alta cirurgia, gyne
eologla (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do €iystema
nervoso e op0raoões

de plastlea.
IConeelrorto é rua Trela-

DO. 18 (dlllJ Hl lÍa 12, •
da!'! lb á:s t6,30) Tele

phe ne - 1,285

A polícia tem apurado mui-I Brasil êste incidente encerrou, I
endessem os que poderiam a

tas atividades i�egítimas de ja- que não h!1via pon�e�a9ões a plicá-lo r:o. se12ti�o amplo de
poneses e alemaes. De alemaes receber sobre a proíbíção

.

do uma mobilização mteletual, elu
chegou mesmo a apreender es- funcionamento em nossa terra cidativa e estimulante. A idéia,
tacões emissoras de notícias, de organizações políticas es- inteiramente falsa, de que a

com a prova original das men- trangeiras, já bastante propa- guerra era um fenomeno dís-
sagens enviadas. gadas e instaladas. tante atrasou de algum tempo

É claro que êsses fatos pe- Assim, declarado o conflito, o Brasil. Não o atrasou é exa-

dem repressão, e albuns por o govêrno estava na posse de to, quanto às medidas admí
sua natureza especial, reclama- todos os elementos da aventu- nistrativas, porém no campo
riam a pena de morte se prati- ra alemã, a que se associou a da .sensibilidade coletiva.
cados, por exemplo, contra a Itália e posteriormente o Ja- O ataque japonês aos Esta
Alemanha em país ocupado. pão. Sua atitude formal, toma- dos Unidos e, por extensão, a

Mas não são fatos que devem da em consequência do ataque todo o continente americano
surpreender-nos. Só por igno- japonês aos Estados Unidos, a- encontrou sem dúvida o govêr
rância ou malícia poderia al- penas tornou mais concreta no em perfeita noção de seus

guem no Brasil imaginar que uma antiga atitude moral, de deveres, e êle os cumpriu com

permanecessemos imunes da cidida em face de círcunstân- irrepreensível presteza, pela
espionagem alemã. E o deplo- cias criadas pela provocação. palavra, gestos e atos de um

I ravel é exatamente isso: é que, Ora, se a provocação nos homem em vigília; mas feriu
durante um largo espaço de veiu com tanta procedência, de espanto a massa geral, tra
tempo, houve quem entre nós sem que houvesse ainda írrom- balhada pela diligência dos in
acreditasse inadmissivel o pe- pido a guerra, nenhuma ilusão visíveis, e· tivemos de aprender
rigo. nos seria lícita a partir do íns- em dias o que uma lenta pre-
A guerra, dizia-se, era um tante em que a guerra come- paração haveria permitido co

drama europeu; e aventar-lhe çou. E o govêrno, como as leis nhecer com espontaneidade.
a marcha na direção do mundo demonstram e sua vigilância Estamos hoje, felizmente, in
americano, fundando-se embo- patenteia, não hesitou no com- teirados de toda a projeção da
ra a conjetura em razões hís- bate franco não só às organí- obra sinistra concebida na Ale
tóricas bem sabidas, constituia zações políticas estrangeiras, manha para seu domínio do
ato de parcialidade por um dos principalmente alemãs e íta- mundo, e dêsse domínio não
grupos beligerantes. O go- lianas, senão também às fór- escapariamos se a civilização
vêrno estava, porém, em condi- mas indiretas da conjugação cristã não tivesse o amparo do
ções de julgar os acontecímen- do 'esforço longinquo de conquís defensivas dos Estados Unidos.
tos, desde quando, menos de ta, que as escolas e núcleos ou- Imperio Britânico e das fôrças
dois anos antes da guerra, o tros de espirito invasor nos pu- É esta a verdade. É esta a evi
próprio chefe do Estado sígní- nham diante da concíêncía, dêncía que os simples fatos po
ficara em pessoa, a um embaí- mais que diante dos olhos. liciais nos roboram, na desco-

I_��������������������������������������_�x:a:d:o:r�:a:fu=i:to�c:u�j�a�m=l='s=s=ão�no Na prática iliátla dê�e ofi- berta rumorosa de �dos os
.:

-- cio de escrever, o mais penoso conluios de espionagem sôbre

----�---�---INDICAIDOR MEDICO·------------- talvez em ocasiões decisivas do os quais deitamos hoje o pu-
destino de um país, pude acom- nho da autoridade, esperando
panhar com tranquilidade, adi- que sôbre êles se abata em bre-

I CASA DE SAu�DE E MATERNIDADE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO vinhando-o, o pensamento do ve a acão inexoravel da justiça.CLINICO govêrno, e pude, por isso, estra-
�

_ SÃO SEBASTIAO Dr. Djalma Moellmann nhar no íntimo que o não apre- Costa REGO
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]

I
Com prática nOI!! hospitais europeu F

Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho geníto-urtnatlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Oamnanarlo
São Paulo). Especializado em Hí
gIene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
.

Aparêlho moderno SIEMENS pau
diagnósticos das doencas Interna e

Coração, pulmões; vesícula biliar
estômagos, etc

Radlograrlas óssea" e radlograllae
dentárias

Electrocardiografia clínica
DIagnóstico preciso das moléstías
cardíacas por melo de traçados

elétrleoe.)
Metabolismo basal

(Determlnaçl!.o doa dttürbíos das
glândulas de secreção interna)

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico d«

suco duodenal e da bílls),
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
ralos íntra-vermelho e eletríeídade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
'Xames de sangue para diagnóstico
la sífilis díagnéstlco do ímpaludís
'DO, dosagem da uréa no sangue.
tc. Exame de urina, [reação dr
Aeeheín Zondeck, para dlagnóstlo.
precoce de gravidez). Exame dt
DUZ, escarros, líquido eaquíano I

luaiquer pesquíza para elueldaçã
de dtaznóstíco.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

PL ORTANOPOLIS

Certos orgãos internos das mu

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

abalo forte, uma quéda, uma raiva,
uma comoção violenta, uma notí
cia má OLl triste, molhar os pés
um .resfriamento ou alguma impru
dência.
Moléstias graves podem -corneçar

assim.
Justamente os orgãos mais im

portantes são os que se congestionam e inflamam mais depressa, I
sem que a mulher sinta nada no cornêço.
Nada sentindo no cornêço da congestão interna ou da inflama

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

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

Regulador-Gesteira. sem demora.

Regulador-Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e per tur

.

bações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a hemorra
gia, provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e desa
nimo provenientes do mau funcionamento dos orgãos útero-ova
rianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de
cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer qual
quer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde cau

sadas pelas congestões e inflamações do útero.

Regulador-Gesteira trata estas congestões e inflamações inter
nas e as complicações provenientes destas inflamações.

I
Reaidanda é. rua Es
teves hJniof, 20. -.

Telepbone ••• ·1.1j 1

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

DOENÇAS DOS OLHOS

Dra. Josephi:1a S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no R!o de Janeiro

( I dieri t Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas ranamen e à tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 14.67
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

I
----
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(�INI(A' ESP�(IALlZADA DAS MOLESTIAS DOS Negócio à vendaOnvldos-Narlz-6arganta-Vabeça-Pescoço . -

1
Vende·se a casa de negó-

Dr. ARM NIO TAVARES cio no larg� generalOsório-40 (Casa Ch.ícdo}, Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo prê
dio. Tratar no local.

30v-25

_ (Assistente do prof. ôanson]
ACOMODAÇOES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Oonsultórto: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 1456

Dr o Remigio
CLlNICA ·MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone I 'i92
y ,is 12 e 14 as 17 noras. IRESIOENCJA'

A v. Hercilio Luz, 186
- Pncne: 1392 -

AUende a chamados
14

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOll
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Coos: Vitor Meireles. 28.-08S 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

•

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS·
CELÂNEA Rua Trajano. t 2.

VENDE�SE
um autom6vel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs·25

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR
1

!

Perfeicão I

I

'�
Vendas em ótimas condicões

pagamento

Rua Trajano, n' 13�;V:f]Z!:t���:�A... ·�h', ��·S., "" t

de
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i 883)A.$ i• e

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

i Casa SANIA BOSA i• e
.• Diáriamente recebemos novidades e
• •

: Rua Felipe:� SCbUlidt,l_'54--Fone 1514 :
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••e.e••

IMPORTADORA AVA - RADIOS Edital de praças. pAULO - Rua Protes, 43 - Caixa 4063 OU leilãoTodos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA . Gladiator 5 val v. 530$
\�s:;:�'iTio"R ,.\\Vf/.J. 7 valv. 59j$, para pilhas 500$. paraGIAO.IAT '�\VI"" acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con
sertos, peça orçamento.

DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139
'

......

ASSINATURAS

Na Capital:
Ano .......••..

Semestre ...••.

Trimestre ..•••.

Mês .

5O$00G
!5$000
15$000
5$000

No Inferiora
Ano ..••..••••••

Semestre .. , .••.

Trimestre ...•..

15$000
10$000
ZO$OOO

<,

C AlianG8Companhia �a Baia B

o Doutor Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz de Direito da la Va
ra da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catat ina, na fór
ma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edi

taI de praça ou leilão, com o prazo
de vinte (20) dias virem, ou dele
conhecimento tiverem que, no dia
oito de abril próximo vindouro, às
14 horas, à frente do edifício do
Palácio da Justiça, à Praça Pereira
Oliveira, o porteiro dos auditorios
dêste Juizo, trará a público pregão
de venda e arrematação à quem
mais dér e maior lanco oferecer
igualou superior ao valor estimado
de oitenta contos de réis .

(80:000$000), o iate motor "LILI",
construido de madeira em 1925, no
município de Blumenau, dêste Es
tado, tendo vinte e sete (27) metros
de comprimento, quatro metros e

setenta centimetros (4m,70) de
boca, um metro e quarenta centí
metros de pontal (1m,40), com ca

pacidade bruta de oitenta tonela
das, equipado com um motor a óleo
crú de 5.0 H.P. Esta embarcação se
acha ancorada no lugar Prainha,
desta cidade, onde poderá ser exa
minada pelos interessados e é leva
da à venda judicial em virtude de
uma carta precatória vinda da co
marca de Tijucas, a requerimento
do seu proprietário Antônio Batista
da Silva, da cidade de Laguna, dês
te Estado. Se depois de suficiente
mente apregoado não houver quem
cubra aquela importância será o
referido iate vendido pelo maior
preço encontrado, tudo na fórma
do art. 704 § lOdo Código do Pro
cesso Civil e Comercial. E, para
que chegue ao conhecimento de to
dos mandou expedir o presente edí
tal que será publicado e afixado na
fórma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Florianópolis, aos deze
sete dias do mês de março do an«
de mil novecentos e quarenta e
dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga,
Escrivão, o subscrevi. Selos a final.
(as.) Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da la Vara.
Está conforme.

O Escrivão
Huaino Luiz Gotizaqa

(Reproduzido por ter saído com

incorreções) .

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

Fundadd em 1810' Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Morítímoa

Mole .tias dos rins e coração
O TQNICARDIUM tônico dos rins e do coração lImpa a

bexiga, 08 rins, as nefrite., areias, r
ó

teas renaís, aumenta as
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hidropsías, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
Ill't êrto-eecterose,

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a eaüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, f1ôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do COI ação e asma
. Use a CACTUSGENOL espei íüco

contra hidropslas, pés ínchados, falta de ar, palpitações, abati
meato das veias e artérías, bronquite asmática,

sifllls e reumatíemo, ler ões, cansaço, urinas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e lnehações;

A os fracos e convalescentes
Devem usar o STE!\OUNO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos n-üsculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
língua Buja Para a neurastenia, o des âulmo e a dlspepslll,.
convalescença é raplda.

Sífi l is - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas molé sttas do sangue smUa,

eczema!', tumores, darthtos, esptnhas, Ií stulaa, purgações. feri
das, cancros, esorófulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogarias de Silo Paulo e Rio.

� �

SanguenolC�O N TEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALeIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
E.qotado., Anêmico., Mãi.
que criem Magro" Criença,
raquílicu, riceberão a tenl-
ficeção gll.1 do organÍlmo

com o

Sangue nol
Llc. DN S.P. rr 199, da 1921

Dados relativos ao ano de
Capital Realizado Rs.
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31-de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

1940
9-.000:ú00$000

54.700:000$0(')0
:l.929.719:000$000

28.358:717$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

VENDE-SE
otima casa, própria para re
sidência e ccmércio, no cen
tro urbano. No andar supe .
rior tem sala de visitas, va
randa, copa, cozinha, 4 quar
tos e ótimas instalações sani
tárias; todos os comparti
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Informações na

redação do ESTADO.
194

VENDE-SE

Chácara
Vende-se uma chácara com
fundos para u mar, na �stra·
da geral dos Barr e ir os. -

Informações na Redação do
>'Estado». 20vs 18

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.

No Estreito
Vende-se um Café. comple
taments aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o
proprietário Valdir L08so, no
mesmo Café. 2Sv 2 J

I
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Eplphanlo Jose.
d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal 19-- Teleohane 1083--End. Fel.• ALLfANÇA»

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. !tajai,

IBlumenau e Lacres.
========================���------_._-

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de f gentes e re

presentantes €m todas as cidades. Escreva à Caíxs Po stal, 3717 -S.Paulo.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito PopUlar e Asríc'ola
de Santa (attirina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Farmácia «Esperança))do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e ama nhã s�rá 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 Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Magnifico piano à venda
Motivo de viajem urgente vende-se um piano de con

certo, novo, moderno. Valor 8 :000$000 por 3 :000$000.
Vêr e tratar à rua Alvaro de Carvalho n , 6.

... tossos reb�ldM e tn;;.�eo!res. iii ......
"'.etll1. ou IÚmpt-n. �rlpp'6" Nolllblados, reuqwid6es. �
oac.:,,.,.... GF;n'@",ift�o., do,.. RO peito e ... co.t.s, 0=c 1v&t1ue1m ger." tmUa du IlIpp-eUte • febre. o CONTRAT
li Q ",_ ..atlo •.bao'uto, fMra'co. quo uo f.tb.. EIflcacIa.....
.. tem.. e dos tubcrculo:1l.o:e. tom ...do-e ce .
eo�TR.l\TOS5lE J. r'ltcebou ma" ... 24000 .n ....
� Tl!!nnafll cu!d&ldoJ\:lNoao se .l:=_

'

....
IDa CONTRATOSSl., que _ __ ,

.. ..__liA'''' f 1'_11 I. II'P' _...
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IGREJA ORTODOXA DE S.
NICOLAU

Semana Santa
Levamos ao conhecimento de to

dos {JS Ortodoxos em geral, que as

solenidades da Semana Santa rea

Iizar-se-ão a começar do dia 29 de
março, de acôrdo com o programa
seguinte:
Dia 29 de março - Domingo de

Ramos - às 8 horas da manhã, te
rá início a Missa solene, e, em se

guida, a Benção dos Ramos e a dis
tríbuíção aos fiéis. - Às 7 horas
da noite, Novena dos Nínfios.
Dia 30 de março - Segunda-fei

ra Santa - às 8 horas da manhã,
Missa dos Pressantificados. - Às
7 horas da noite, Novena dos Nín
fios.
Dia 31 de março - Terça-feira

Santa - às 8 horas da manhã, Mis
sa dos Pressantificados. _. Às 7 ho
ras da noite, a última Novena dos
Nínfios.
Dia IOde abril - Quarta-feira

Santa - (Dia de Confissões). Às 8
hõras da manhã, a última Missa dos
Pressantificados. - Às 7 horas da
noite, cerimônia da sagração dos
Santos óleos.
Dia 2 de abril - Quinta-feira

Santa - Às 8 horas da manhã, Mis
sa solene, comemorativa da insti
tuição da, Sagrada Eucaristia e cornu

nhão geral. - Às 7 horas da noite,
os Doze Evangelhos e o belíssimo e
tocante ato da Crucificação de Je
sus Cristo, seguido do Sermão de
lágrimas.
Dia 3 de abril - Sexta-feira San

ta - (Dia de luto da Igreja). - Às
10 horas da manhã, recitação das
Quatro Horas e a Descida da Cruz.
- Às 7 horas da noite, Canto da
Paixão e em seguida a Procissão do
Entêrro.
Dia 4 de abril - Sábado Santo -

As 10 horas da manhã, Missa solene.
Dia 5 de abril - Domingo da Res

surreição. - À 1 hora da madruga
da, Canto da Ressureição, Procis
são e em seguida a majestosa Litur
gia da Páscoa. - Às 4 horas da
tarde, a grande Novena da Ressu
reição.
Pedimos a todos os fiéis a maior

ordem, respeito e silêncio, durante
as solenidades da Semana Santa.

30v-22

r li

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

Uns
•

passos mais •••
e comp rem mais ba rato!

N

A EXPOSIÇAO
FELIPE SCHMIDT,38

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Março

No sorteio realizado em 31 de
Março .íe 1942 (oram sortea
das '19 seguintes c mbínsçõe :

,T
D
Z
5
H K
Q 5
AFW_.

E N X

E
S
B
P

T
Y
V
U
K
C

CASA MISCELANEA, distri
ouldora dos Rádios R.C.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Tr aiano. 12

VENDE-SE
Pequeno negócio, em bom

local, à rua Major Costa,
n. 75. Tro.tar no mesmo.

204 5 v.-S

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

Os portadores de títulos em

rígôr contemplados são con
vidados a receber o reemo

Ibôlso garantido, na sêde da
Companhia,

ou com os Agentes Gerais:

LIVONIUS & eIA ..

BLUMENAU

Não Interrompam o paga
mento regular das mensalida

des dos seus títulos.

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas

Casaqurnhoa - Colchas - Toalhas - Penhoaie

Em caso de Interrupção, re
nabllitem imediatamente 010
seus títulos. E' suttctente pa
gar UMA MENSAUDA.DE para
revigorar o mesmo e evitar a

perda do direito sôbre asar·
�eio e salvar as suas

economias.

Senhora ! Para as
brernesas prefira o

MEDEIROS. ssbôres
sns e diferentes.

suas so
l UDIM
dellcio-

QuAsi meio século de�ex1s
têncla é o melhor reclame
da pretêrencia • IUVEtliUliE
ILWItDRl para limpar, for
tificar e r e j u v e n e s c e r os

eabelos, Elimina a caspa,
fu cessar � q u

é

d a doe
cabelos e voltar â cõr
P ri�!l ! ,1 V li O! c a b e los
b r e ocos, sem OF tingir;
d'-lhe:. vigor r mocidade.
Não COII tem !!lis de prata·.
uss-se como loção.

ORATlí
Peça-nol Improllo, ,GOA CM C1If
dadol dOI cabelos, O melb� aio
da 'u••• t -

Vidro � 00I'I'8i0 81000 ""
..Ie OU .... cleataradG.

ua. ,unITl'. IWI.DU &r'L
R.. d.Wn', '" .> ........

CHAMADA DOS CIDADÃOS POLONÊSES AO
REGISTRO

O Consulado Geral da Polônia, em Curitiba, chama todos os cída.
dãos poloneses, de sexo masculino, nascido entre 1900 - 1925 inclusive,
residentes nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, para
o registro obrigatório, na sede do Consulado Geral.

Os interessados devem apresentar-se pessoalmente, munidos de
todos os seus documentos. As pessôas domiciliadas no interior poderão
registrar-se por escrito, dando exatamente, o nome e sobrenome, ano
e a localidade do seu nascimento e o seu atual endereço.

O registro efetua-se todos os dias úteis, das 9 às 12 horas, no Con
sulado Geral da Polônia, em Curitiba, à rua André de Barros, 534.

O Consulado Geral acentúa que todos os registros ou inscrições an

teriores, efetuados neste Consulado Geral, não isenta elo dever elo
registro atual.

O prazo para êsse registro expira em 15 ele maio de 1942 para r.esi
dentes nas zonas urbanas, e em 15 de junho ele 1942 para residentes no
interior.

CONSULADO GERAL DA POLôNIA, EM CURITIBA.
Curitiba, 6 de março de 1942_

Aviso aos súditos alemães e japoneseso Consulado da Espanha em Porto Alegre, com

jurisdição tombem sobre o Estado de Santa Catarina,
avisa aos súditos alemães e japoneses residentes em Flo
rianópolis e àqueles Cl quem interessar possa, haver-se
encarregado da p;oteção dos interesses alemães e japo
neses.

A falta de vivacidade, a tristeza ou so

bretudo a indolencia que torna o trabalhadm
incapaz de produzir o que se espera deUe -

e que elle, de resto, póde dar - nào é a Pre-
quiça • Vicio; é peor: é a Preguiça - Doença, a ccrccteris
tica da "Opílccôo". da qual é um dos symptomas mais
expressivos.

Para combater essa preguiça doentia, basta torncn
a "Neo - Necutoríncr". que restitue ao enfermo a scude E

a disposição prrrc o trabalho.
A Neo - Necotorlnc é um vermifugo poderoso. acon

dicionado em ccpsulcs rcseus contendo tetrcchioreto de
carbono em soluto solido e cptimamer.te tolercdo pelo
organismo hurncmo.

• La :;z; _Bd Aj0fQ4;W,

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 - FONE 1.6lt2

(Defronte à casa Hcepcke)
-

(;hácara
Vende-se uma, com casa e

garaje, em local apraztvel,
com água corrente, luz elé
trica e esgôto, sita à Praia
do Meio (Coqueiros). Facili
ta-se metade do pagamento.
informações com o sr. Zani
ní, rua Tiradentes. 8.

12v6-6

com.

..

r O R[M[DIO INOI[ADO

Vende-se casa
Vende-se à Rua Bocaiuva,

125, uma casa de moradia,
com terreno dando fundos
para o mar, medindo 11 me
tros de frente, por 80 de
fundos. - Tratar no local.
159 10v58

Quarto
Quarto grande, para casal

disponível na PENSA0 SUI
ÇA. rua Esteves Júnior' 135.

6vs-4

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

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANvPOLIS IAtende das 9 às 12 horas

MALAS PERDIDAS
Gratifica-se 8. quem achar

e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercíllo Luz ao Posto de Con
trôle Policial de Aririú

15v.- 8

Machado & Cia.
Agências e

Representações
(.ix. post.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. princip.1t

muncípiol do E.tldo.
t7P•
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LINHA RIO-PORTO-:AlEGRE, a 8 de Abril de 1942, partindo de Porto Alegre· �.,

�.,".
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•
•
•
•

Partidas':
Todas as �lrRçtsS para Porto Alegre

Todas as °Wt.�l�S para Blumenau, Curitiba, S. Paulo e Rio

Informações : Serviço Aéreo Condor Lida.

Agente,s:Rua João Pinto n. 5···Florianópolis
MACHADO & CIA_

Guilherme Go:çalves d'Avila IIsaura da Silva d'Avila
participam aos seus parentes

I
e pessoas de suas relações

o nascimento de seu filho

SAUL
Florianópolis. 25-3-942

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade
Quinta-Feira Santa

.

CA�PA A QUEDA
COMBATA A �

E os CABElOS BRANCO!)
COM

Roubado às garras da morte
Quando procurava dados para o exército norte-ame

ricano, um arrcj ado paraquedista caiu cinco milhas e

meia antes de abrir o paraquedas - e sobreviveu pa
ra contar ao mundo sua extraordinária e real história.

Uma personagem
inesquecivel

O Dr. R. B, McClure, di
retor da Cruz Vermelha na

China descreve a p er-soria

gem que mais o impres
sionou - UDl cirurgião ain
da moço, que parecia um

santo e cujo procedimento
parecia fingido -- até que
um terrivel bombardeio
aer e o revelou a verdade.

diz: Dna. LÚCIA MIGUEL PEREIRA
Eminente escritora brasileira

"Escolhendo artigos de interesse ge
ral, apresentando-os em formato cô
modo, 'Seleções do Reader's Digest' é
o modêlo das revistas de divulgação".

tfjg.çÕJP..
.��������� ��!.

!u<·o-du_to de:
·PERFUMARIA SANTA CATARINÁ

o Segredo do 50ne
Rápido e Reparador

fJOINANOPOUJ":. p..�.,u". D ....• -'_,..

AVISO AO POVO CATARINENSE

O famoso' autor J. P. McEvoy
ensina uma fórmula simples que
Você pode seguir para banir as

preocupações e assegurar um

sono tranquilo e calmo que nos

repara as energias perdidas.
Já é Curavel
a Alta Pressão

Arterial
Como os médicos, cor
tando um simples ner
vo, pódem eliminar a

alta pressão arterial, as dores prove
nientes de moléstias incuraveis e tam

bém os aborrecimentos mórbidos.

APRESENTANDO AINDA
SELEÇÕES

do "Reader's Digestll
apresenta, em todos 0$ números, O

que de melhor se publica em 500
revistas de todos os gêneros.
Se o Sr. quizesse comprar to
dos os livros e revistas que
contribuíram para a edição
de Março teria que dispender

300$ ... mas "Seleções"
custa apenas

���

"Minha AmIga Flicka" - Sintese do livro de grande sucesso de
livraria "Minha Amiga Flicka", de autoria de Mary O' Har-a. Uma in
teressante história que narra como a profunda devoção de um menino
foi capaz de faze-lo domar um cavalo selvagem e como êle qU3!lÍ per

deu a vida para salvar o seu corcel.

110 Fantasma do CemitérioU - Qual seria aquele Ser misterioso

que agarrou o tímido Ivan no Cemitério, à meia noite, só o deixando

depois que ele morresse? Horripilante história escrita por um autor

cujo nome se perdeu - a menos que o leitor se lembre dêle.

"Uma Extranha Experiência'" - A extranha experiência que ensinou
um famoso autor da atualidade a concentrar-se no seu objetivo ime

diato em vez de preocupar-se com o futuro distante. Uma valiosa lição
para 'todos, extraída da popular série "Valha-se da minha experiência".

2$
* Para assinatu
ras dirigir-se uni
camenle aos agen
tes abaixo:

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua �e!Ipe Schmidt, 8
.

Repre.entante Geral no Brasil: FEHNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosáno, 55-A - 2.0 andar - R,o

Hitler o dissera • • •

r���a����!e��� "III
de GUERRA...

IGUERRA DE PREÇOS
e

� ALTAS SURPRESAS ... I� Aguardem, de 20 de 8

I Abril em diante! IDooDDCJDQ«JI"'CXXXXXJOO"OOCXXlDClDOODDOCXJ�OCJQI:JOOIXOODOCICXXI

De ordem da Provedoria da
Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade,
convido a todos os Irmãos para,
no dia 2 do mês de Abril vin
douro, comparecerem na sacris
tia da Catedral, às 4,30 horas
da manhã, afim de revestidos de
balandraus e incorporados, toma
rem parte na Comunhão Geral
que se realizará às 5 horas e

que será distribuida por S. Excia.
Revma. Sr. Arcebispo Metro- Linha direta Porto Alegre- Florianópolis
politano.
Outrosim, convido aos fieis Empresa Jaeger & Irma-oem geral e Irmãos. rara, às 19

horas do mesmo dia, assistirem, Saídas de Florianópolis às terças e sábados
na Igreja do Menino Deus, a Saídas de Porto Alegre para, Florianooolis
Adoração em honra a Jesus Sa- às quartas e sábados
cramentado, falando nessa oca- Said d

.

Ssião o reverendo capelão Padre
ai as e Ararangua às quartas,

Lourenço Maglioli. sáoados e domingos

19�2�nsistório, 30 de Março de

'I Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA
JULIO PEREIRA VIEIRA PRAÇA 11'> DE NOVEMBRO

Secretário. _--- _

Noticia-se de São Paulo que
foi desarticulado mais um pla
no audacioso da quinta-coluna
organizada no nosso país pelos
agentes do Eixo com a coopera
ção, desgraçadamente, de indi
víduos nascidos sob o sol do
Brasil.
Neste novo caso paulista, re

vela-se como agia o brasileiro
- brasileiro! ... - que vendia
a própria consciência e dispu
nha, de recursos para comprar
outras, onde houvesse facilida-
de no mercado da infâmia. E
êle falava na situação privile
giada que os traidores teriam
nesta pobre nação escravizada
"quando a Alemanha vencesse

a guerra".
Como êsse Edmundo Bandei

ra de Almeida Campos, são to
dos quantos, desde antes da
atual conflagração, já prepara-
vam a vitória nazista no nosso !IIII---------------------I--
país. IA desarticulação completa
do eomplot colunista depende
muito mais da ação sôbre pes-

Isôas do que da apuração de de-
talhes de um plano por demais
conhecido nas suas grandes li
nhas gerais.
Hitler já o dissera. O Brasil

era tido por êle como terra pre
viamente conquistada. Não lhe
seria, portanto, necessário ta-

I
zer como Guilherme-o-Conquis

. tador,
Tinha bem razão em pensar

assim- o Fuehrer. A sua máqui
na propriamente gerrnamca
mereceu-lhe cuidados e recur-

sos de toda espécie. A máquina
nacional brasileira também
não lhe ofereceu dificuldades
na montagem. É o que se esta
vendo confirmado com as dili
gências feitas e divulgadas. Tu
do estava pronto, aguardando
uma simples ordem telefônica
do Reich, e a liberdade, a au

tonômia e a independência dos
brasileiros ruiriam como um

castelo de cartas, ao sôpro da

revolta contra o poder público. atitude que desce da simpatia,
Os centros de resistência do ostensiva pelas potências a

país seriam atacados, a desor- gressoras, sejam quais forem
dem se estabeleceria para a do - as razões de ordem política ou

minação, e depois viria a "no- técnica dessa simpatia, até à
va ordem", para os quíslíngs evasiva dos que dizem que es

e seus seguidores, e os grilhões I tão com o Brasil em face das
e o trabalho escravo para a circunstâncias, mas desejam a

massa de "mestiços corru- derrota dos anglo-americanos,
ptos ", paradoxalmente aqueles a cuja sorte, indiscutivelmente,
que não se deixariam correm- está ligada a nossa própria sor

per nem pelas promessas do te.
invasor nem pelos trinta di- E então é indispensável que
nheiros que êle tem oferecido. os brasileiros de verdade se

Se, pois, assim não há noví- convençam 'de que era precisa
dade ante o que denuncia as mente com aquela espécie de
descobertas que se estão fazen- indivíduos que o hitlerismo con

do, uma coisa, entretanto, fica tava para esmagar-nos, sem a

evidenciada sem o menor ponto ne�essidade de qualquer expe
de dúvida: que a rêde quinta- díção armada, como o chefe na

colunista era extensa, pescara zista se jatava de poder fazer.
muita gente e essa gente é a

que ainda hoje conserva uma ("Correio da Manhã")

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (iII.

19 DE MARCO
Foi entregue aos prestamísta Maria, Célio e Cellna

Nunes Lopes. residente em Florianopolis
possuidores da caderneta D. 19188 o prê�io

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs,

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Março de 1942.

6 DE ABRIL
Mais um formidável sorteio realízará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 6 de Abril (segunda-terra)

com prêmios no valor de
'

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta Da sede da

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

..................................�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I I
I

I,

II'

armamento para
de S, Paulo

o ESTADO 2 de Abril da 1942

Contrabando de
- -

jorn, americano

Wieland
Transcorreu num ambiente de dação, por que julgo não destoam

franca cordialidade, o jantar que das finalidades que inspiraram es
o sr. Více-Consul dos Estados Uni- la festa.
dos, sr. Heginald Kazanjian e a di-· A solidariedade vem do Espírito
reter-ia do Instituto Brasil-Estados e por isso, encontra -sernpre sede
Unidos, de Florianópolis, oferece- propícia no coração.
ram, ante-ontem, às 19,30 horas, no E os nossos corações vibram,
salão do Lira Tênis, ao ilustre re- neste momente,· unísonos, na har
presentante do Exmo. Embaixador mania dos nossos sentimentos.
dos Estados Unidos e vice-presi- Está, pois, a saudação do Insti
dente do Instituto Brasil-Estados tuto, feita ao diplomata que bem
Unidos, do Hio de Janeiro. e justamente o merece e que a faz,
Ao Champagne, o desembargador um modesto jornalista de provínGil Costa, após breves palavras, cia, mas que tem a satisfação de

concedeu a palavra ao jornalista proclamar bem alto, que, como jor
Osvaldo Melo, para falar em nome nalista, jamais colocou a sua pena
do Instituto. à serviço de causas que não Ios-
Foi a seguinte, a saudação Iei- sem justas ou que deixassem motí

la pelo nosso colega de imprensa; vos para dúvidas c suspeitas."
"O Insliluto Brasil-Estados Uni- Em seguida, o homenageado, Ie-

elos, de Florianópolis, associando- vanta-se, para agradecer em portu
sc à justa homenagem que se tri- guês, a saudação que lhe f'ôra di r i
huta ao diplomata sr. William Wie- gida, fazendo-o com palavras repas
land, está rigorosamente cumpr in- sadas de verdadeira emacão.
do, sem dúvida, com a letra e o Usou, ainda, da palavra, o advo-
espírito de seus estatutos. gado dr. Afonso Wanderley, que

O iluslre assistente especial do levantou um brinde ao Embaixa
Exmo. Embaixador dos Estados U- dor dos Estados Unidos em nosso
nidos é· um nome já vastarnente país, tendo o homenageado, mais
conhecido por quantos se dedicam uma vez ocupado. a atenção dos
c acompanham o trabalho de maior presentes, para, erguer sua taça
e melhor difusão dos laços cultu- num brinde de honra ao Sr. Pre
rais entre aquela grande nação a- sidcnte da Repúhlica e Ministro
m iga c nossa estremecida pátria. Osvaldo Aranha.
Na Capital do país, em São Paulo, O sr. William Wieland seguiu
Curitiba e. já, agora nesta nossa para Porto Alegre, em avião da car
terra, onde se encontra há dias, re ira.
vem, o ilustre diplomata amer ica- ----�--------

no se impondo à consideração c E D I T A Lestima gerais,dada a difícil, mas,
proveitosíssima tarefa que lhe a
tribuirarn e da qual se tem havido
com rara capacidade e brilho, de
modo a merecer os mais justos en
cômios.
Não só aqui no Brasil como tam

bem em Cuba como na sua pr op ri a
terra natal, o ilustre homenageado
conseguiu, para si e para o seu

país de origem, uma obra coroada
do mais completo êxito.
Com tão elevadas cred criei ai s,

que o distinguem e o sobreelevam,
esta festa de fraternidade bem ex

prime a franca adesão que lhe dá
o Instituto, associado ao nobre e
cavalheiresco gesto do Exmo. Vi
ce-Cônsul da poderosa nação arni-

9 às la - Procura dos ninhos da
Páscoa.

.

la às 12 - Manhã esportiva infan
. til com distribuição de premias aos

vencedores.
12 às 14 - Almôço de cordialidade,

na séde do Clube. Adesões na hora,
14 às 16 - Intervalo.
16 às 19 - Tarde dansante, à peti

zada. - 19 às 21 - Intervalo para
jantar. O restaurante do Clube fun
cionará a essa hora.
Das 21 em diante - grande «soirée» nas

coalina. com distri.iJuição de arnstícos es
tõjos da Páscoa. às sennentas.. x Vida Social

Homenagem ao

William -

os Japoneses
Rio, 2 - Em prosseguimento às reportagens sôbre as ativida

des nipônicas em São Paulo, um vespertino informa que os nipôni
cos, utilizando-se de barcos de pesca a motor, na véspera da en

trada dos navios do Mikado, faziam-se ao 'mar, só regressando altas
horas da noite, transportando para terra contrabando de armamen

to e munição e desembarcando-o nas praias de Bertinga e Grande.
Durante a pesca aproveitavam o tempo para fazer um levan

tamento da costa, recolhendo ao mesmo tempo, em determinados
\ pontos, grande quantidade de algas marinhas e prejudicando a de
sova' dos peixes. Ultimamente, cessando a navegação japonesa, em

prege.ram constante romaria pelo litoral, em um barco pequeno
munido de estação-transmissora oculta dentro de uma lata de gaso
lina. A embarcação foi descoberta pelas autoridades.

De acôrdo com o regulamento da Capitania de Santos, a tri
pulação deveria compôr-se em dois terços de brasileiros. Isto os

nipônicos faziam à saida das embarcações. Em alto mar, porém, fi
cavam os brasileiros em um barco e nipônicos em outro.

Aniversários:

DEMOCRATA CLUBE 8. R. E CULTURAL
c o NVITE

Instituto dos Comerciários Fazem anos boje:
A exrna. sra. d. Maria Gallotti

Peixoto, esposa do sr. João Pei-
CENSO PARCIAL xoto e filha do nosso saudoso

Tendo a Delegacia do IAPC de proceder nesta cop i- compatrício sr. ceI. Benjamim
tal a um trabalho censitário parcial, dentro de poucos Gallotti;
dias, solicíta a todos os cornercrurros, em seu próprio

- a exma. sra. d. Zulmira
benefício, que se munam de todos os documentos e cader. Machado Dias, esposa do sr.

netas que possuem sobre família, idade, tempo de ser Alcibiades Dias, alto funcionário
viço, etc., a-fim-de serem apresentados aos funcionários da Crédito Mútuo Predial;
encarregados dêsse serviço, o que facilitará a tomada

- o jovem Carlos Alberto da
de dados exatos. 2 v .. l Luz e Silva, funcionário do Te:

souro do Estado e filho do sr.

João Maria Ferreira da Silva,
funcionár ia federal aposentado;

- o sr. tenente Antônio Mar
ques da Rocha, brioso oficial do
nosso Exército e pessoa geral-

De ordem do sr-, Presidente, convido aos srs. asso

ciados, Grêmio Tálio e Grupo dos 19, para a "soirée" a

realizar-se em a noite de 4 do corrente (sábado de Ale
luia), com início às 21 horas.

Além do Jazz do Club, fará sua exibição o conjunto
voco l "Bando da Ilha". Servird de ingresso o talão do
corrente mês.

Florianópolis, 1 de Abril de 1942.
LOURIVAL LISBOA, Secretário.

mente estimada.

Clubes:
Do Desterro R. E. C., desta

capital, recebemos gentil convite
para a soirée-dansante carna

valesca, a efetuar-se dia 4 do
corrente, com início às 21 horas.

- O Clube 5 de Novembro,
do Estreito (João Pessoa), comu

nica-nos a reorganização do Grê
mio Rose-Claire, que ficou sob
a presidência da exrna. sra. Ma
ria Carmem Ouriques e tendo
a secretariá-lo a exrna. sra. Ju
dite Toledo Cabral.
Dia 5 do fluente, às 9 -horas,

haverá - cocktail - dansante em

homenagem à posse da Diretoria
do mesmo grêmio.

- O "Cantista R. F. Clube",
do Estreito (João Pessoa) pre
parou para sábado e domingo
dois animados saráus. Sábado,
com início às 22 horas, realizará
um grandioso baile carnavalesco
e domingo, com inicio às 18
horas, animada soirée-dansante.
Um excelente jazz abrilhantará

êsses festejos.
- O "Clube R. Limoense",

do Saco dos Limões, efetuará, sá
bado e domingo rroximos, ani
mados saráus dansantes.

«amarelos»· na
gaiola

Rio, 2 - Informam de São
Paulo que foram presos em

Mesquita onze japoneses que
se reuniam misteriosamente.
Os nipônicos foram surpreen
didos quando um deles exibia
um mapa do Brasil, além de
outros documentos comprome
tedores.
Entre os presos figuram o

gerente da Cooperativa de Mes
quita, japonês Marmyama e o
ex-diretor Paulo Morunga.
Todos os presos foram reme

tidos para Cafelândia.

SABADO DE ALELUIA

O Doutor Mar-cílio João da Silva
Medeiros, Juiz Substituto, em
exercício do cargo ele Juiz de Di
reito da Comarca ele Tijucas, Es
tado de Santa Catarina, na Iórrna
da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal com o prazo de vinte dias, vi
rem, ou dêle conhecimento tiverem
que. no dia 22 do corrente, s 11 ho
ras, à frente do edifício da Prefeitu
ra Municipal, à rua Santa Catarina o
porteiro d9S auditorias deste jui�o,trará a público pregão de venda e

arrematação a quem mais der e
maior lanço oferecer, sôbre a res
pectiva avaliação, o seguinte: Um
terreno, lote n. 4 da linha Trinta

gaNós, os que militamos na irn- Réis, em Nova Trento desta cornar-

prensa, habituados, não só por de- ca, com a área de 271.098m2 extre
ver profissional, como sôbre tudo, rar�do ao Oeste COl� o �ibeirão; a

por dever de conciência, dever que, es e com Carlos Minatí ; ao Norte
sabemos praticar desinteressada- <;0n:. Ang.ela.Montu�l1J: e a? Sul com
mente e sem o menor constrangi- .,ia.lla PIfeI �ell��I, avaliados por
menta, podemos afirmar, sem re- quinhentos n:IlI reis (500$000). És
ceio de contestacões a Iesritímida- te irnó vel vai a praça para paga
ele e a justiça que i�spira�l horne- �lent,o.. de custa� .e Imposto do in
nagens desta natureza. t.entar 10 do espó lio de Dante Mor�-
Jornalista, que o era, também, J. E para que chegue ao conh.ecl

elos mais hrilhantes, o hornenagea- menta de tod.os mandou expedir o

elo bem sabe da responsabilidade presente edital que sera afixado
(ju� nesta hora pesa. sôbre os que :10 lu�ar do co�tul11e e publicado
devem ser e o são em verdade, os

la fOI n_la da lei. �ado e passado
orientador-es da opinião pública, nest.a CIdade de T'ijucas, aos 2 �e
('111 hora tão decidida e marcante Abr-il de 1942: �u, ROdolpho, LUIz
para nossos destinos comuns. puche!e, Escrivão, o s�lI:scre':.l. Se-
Somos os colaboradores mais di- �s afinal.

. (as.) �arclllo .
João da

rétos e por isso mesmo, também, SI.lva ,l\�edelros, Juiz Substltl�to em

mais responsáveis, juntos dos gran- exerclc�o. �u.: Rodolpho LUIz �u
eles dirigentes, que querem dar it chele',I"scrrvao que o subscrevi.
humanidade, horas mais felizes, Esta conforme.

. _

diretrizes mais seguras, para que O ES?rlvao
vivamos num mundo melhor e mais Rodolplw LlllZ Bllcllele
perfeito onde cada indivíduo, ca
da família, cada sociedade e cada Onze
Nação, possam se dirigir por um
novo Código de Paz permanente e

livres, inteiramente livres da cons
tante e aterradora ameaça de se
ver c se sentir o mundo, todo êle,
dominado pela dcsiquilibrada e vi
ciada ideologia, que governa a
mente desarticulada dos empreitei
ros da obra maléfica do "Eixo".
No concerto das Nações que peno

sarn e agem livremente, pondo seus
serviços ao lado da boa causa, ('5-
tamos nós; está o Brasil e seus

grandes homens.
E, está o Brasil, por que, cm

suas terras sagradas sempre viveu
um povo que amou, sôbre todas as

coisas, a sua liberdade, por que, a

inda, na liberdade sempre se ins
pirou e nela fundamentou o legíti
mo conceito de política e patrio
tismo.

Livre>, como sempre viveu, vive e

viverá, o Brasil, ligado, agora, mais
do que em qualquer outra época
de sua história, aos Estados Uni
dos, há de saber como já tem pro
vado, manter à custa mesmo de in
gentes esforços e sacrifícios, os
seus leais e sagrados compromis
sos com os países seus irmãos da
América.
Está no lagar que competia, a

lerta, vigilante, pronto para vibrar
golpc contra golpe, partam êles

S b
·

dos países totalitários ou, mesmo, « 00 O de DIUr81"8»da igriominiosa falange da 5a co- U
luna, a mais nefasta, a mais preju
dicial e mais nociva de quantas or

ganizações. Assim penso e sinto,
intérprete do Instituto Brasil-Es
tados Unidos. Assim, sentem e pen
sam, quantos aqui estão, tributan
do a V. Excia. as suas homena
gens. Homenagem feita aos méri
tos de V. Excia. é, também, um tri
hul() a rn�lis, lirado aos ansei,),> Cf)-
11111118 de no.ssas patrias.
Estes conceitos, cahem nesta sau-

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

GRANDE CHURRASCADA, com início ao entardecer,
prolongando-se até alta noite ..

- Frios � Sortidos - Bebi
das. - Alegria! Muita alegria! - Ot irno conjunto musi
cal. - Carnes: Carneiro - Cabrito - Boi.

Esqueça-se do calor, mas, não se esqueça da grande
CHURRASCADA, no BALNEARIO DA PONTE DO LEAL.

SÁBADO DE ALELUIA e DOMINGO DA PÁSCOA.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANÓPOLIS
Eleição da Diretoria

De acôrdo com a alínea (a) do artigo 11 dos Estatutos, COllVOCO os
srs. associados para a sessão de Assembléia. Geral Ordinár-ia, que> se rea
lizará na séde social, à rua Trajano, 13, sobrado, no próximo dia 5 de
abril, domingo, às 9 horas da manhã, para, o fim exclusivo de se proce
der à eleição da nova Diretoria.

Caso não haja, àquela hora, número suficiente de eleitores, Iar-se-á
nova convocação para meia hora mais tarde, quando se realizará, então,
a eleição, com qualquer número do associados presentes.

Florianópolis, 25 de março de 1942.
LOURIVAL ALMEIDA - Secretário

Senhora ! Para as
bremesas prefira o

MEDEIROS. S'lbôres
sos e diferentes.

suas 80
} UDIM
delicio-

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

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

Cartazes do dia
Falecimentos:
Faleceu, nesta capital, o nosso

prezado conterrâneo sr. Porfírio
de Almeida Gonçalves, destacado
funcionário da Alfândega de
Florianópolis.
Gozando de geral estima, seu

passamento causou contristação
em todos os círculos sociais,
dadas suas qualidades de espírito
e coração.
O extinto deixa viuva e filhos.
Seu enterramento efetuar-se-á

hoje às 14 horas, .
Visitas:
Esteve em nossa redação o sr.

OImiro Prompt. superintendente
comercial da organização" Sul
do Brasil", editora .do Anuário
da Revista "Expansão Econô
mica" e da aludida revista. O
sr. Olmiro brindou-nos com vá
rios números dessa publicação,
aliás bem conhecida em todo ó IBrasil.
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iiõlED<DmX>���sa.:íerra-.x>O=4>OOD<DXXXX>�.,.,..,......,HõBw CXX>lJtJOO

"""""""'OC:C:U>U<X>�;::.""""'''''"''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''I"""""'""''''''''''''''''�aD'''''''''''''''''''''''''''''''1ooooocuo"""""""'��-.""""""'"
CINE REX CINE ODEON IMPERIAL

.

-- FONE 1581 - . - FONE 1602 - -- FONE 1581 --

A's 5, 7 e 9 horas A's 7,30 horas

Nacional D. F. B.
Preços: 1$500 e 1$100

Imp. até 10 anos

A's 7,30 horas

Menores de idade
Nacional D.F.B.

Pomo da discórdia
Desenho de Popeye
A VOZ DO MUNDO

Atualidades.
Preços: 2$5uo e 1$500

Livre de Censura

Complemento nacional D.F.B.
Natural.

Obedienles mas dementes
Comédia em 2 partes

3 "PATETAS".
Preços: 1 $500 e 1 $100

Imp. até 18 anos

Rádio-transmissora
clandestina

S. Paulo, 2 -- Foi apreendi
da uma rádio--transmissora
clandestina, de propriedada de
Kentaro Takaoka, estudante
de medicina, filho de japone
ses,

Ecos e Notícias

Namorada do colégioCom ALLAN JONES e Com NAN GREY e Com RUBBY KEELERSUSANNA FOSTER ALAN BAXTER OZY NELSO e sua orchestra.

13/14.° Episodios
A VOLTA fiO BEZOURO VERDE

Com WARREN HULL

O Consulado Geral da Polô
nia, em Curitiba, está chamando,
por edital, a todos os cidadãos
poloneses, nascidos entre 1900-
1925 inclusive, e residentes nos
Estados do Paraná, Santa Cata
rina e Mato Grosso, para fazer
o registro obrigatório, na séde
do consulado geral, à rua André
de Barros, 534.

�
Iniciaram-se ontem as impo

nentes solenidades da Semana
Santa, na Catedral Metropoli
tana.

•

O Sindicato dos Madeireiros
de Joinville comunicou ao Go
verno do Estado que vai .iniciar
a "Campanha de dois aviões
para o Governo Nacional".

•

Foram inauguradas', em CaM
çador, duas pontes, construídas
com madeiramento de imbúia,
sendo uma sôbre o rio 15 de
Novembro, no distrito de Vitó
ria, com 40 ms. de comprimento,
e outra sobre o rio Caçador,
com 36 ms. de comprimento.

•

Estará amanhã de plantão a
"Farmácia Moderna", à Praça
Quinze.

•

O ministro da Guerra, em avi-
so de hoj e, aprovou o programa
para a comemoração do cente
nário do nascimento do mare
chal Luiz Felipe Gastão D'Or
leans, Conde D'Eu, a celebrar-se
a 28 de abril próximo. Nos Esta
dos serão realizadas sessões co
memorativas em todos os cor
pos do Exército, para realçar as
qualidades de chefe militar que
foi o Conde D'Eu e seus serviços
ao Brasil. Outras cerimônias
culturais e civicas combinadas
pelas autoridades militares com
os interventores e prefeitos, se
rão também realizadas.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

,

I

II

LAVANDO-SE COM O SABAO

SE III
'l/J!{j�';" de WETZEL & CIA.-)oinville (Marca registrada) )�&Ã� .�:�C(.t,! '.,4?4?, POUPA-SE TEMPO, DINHEIRO .}� ABORRECIJ\lIi:NTOS [SPttlAUOAO(
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