
De monopolizador de patriotismo a núcleo de trai�ãoRIO, 6 (MERIDIONAL) -- COMENTANDO A ENTREVISTA DE D. JOÃO BECKER, o JORNA
LISTA osoruo BORBA, NO SEU HABITUAL ARTIGO, ESCREVE: "O INTEGRALISMO, QUE
ANTES SE APRESENTAVA COMO o MONOPOLIZADOR DO PATRIOTISMO, R E A P A R E C E
AGORA COMO O NúCLEO PRINCIPAL E TÉCNICAMENTE ORGANIZADO DAS RESERVAS

DA TRAiÇÃO"
aMarinha para

Holanda
Melbourne, 7 (United)

Sabe-se que os holandeses ne

gocianl a cessão de cruzadores
e destroyeres norte-america
nos, para utilizá-los, com che
fes e tripulação holandeses,
sob o comando supremo dos
Estados Unidos,

ANO XXVII Florianópolis N. 8508

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORESBonitos, bons e baratos,

Primeiros entre 08 primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiros. ITerça-feira, 7 ae t bril de 1942

Pôrto Alegre, (Pelo correio).

-!
-

A, reportagem P?r, n(�s transl11i�ic�a li ui h, que .consegu i.u P?ais tarde
sobre Felizes dillgências da polícia chegar ao Rio por Iaci lidades de
gaúcha, que lavrou belíssimo ten- 9ason e de Arnold, foi incluída na

to, encerra uma série de fatos que lista de passageiros diplomáticos
se prendem à atividade da espio- que seriam enviados para a Alema
nagern nazista no Brasil, numa rêde nha ,

que se estendia do norte ao sul, ul- Em sua fuga, Ruth não conse

trapassando as nossas fronteiras guiu levantar um depósito de 100
para se ramificar pelas Américas,
Com a descoberta, nesta capital, pe- Alas nossas autoridades, do espião
Hans Werner C1ason, que agia em

combinação com Eduardo Arnold,
em São Paulo, tudo de acôrdo com Paulo Sprenger, com escritó- a polícia industriou os garotos
os cabeças da rede que se estabe- rio de representações comerciais I para denunciarem os alemães, os
lecia no Rio, surgiram os primie- em S, Bento, neste Estado, re- quais são presos e, para serem
ros elementos que determinaram o voltado contra as medidas de lib t d

A

d d 5$esclarecimento completo da erga- .

I er a os, tem e pagar e 1

Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica nização dos agentes nazistas no segurança nacional tomadas pe- a 20$000, com o quê a mesma

Geral do Rio de Janeiro: com curso de especialização e prática de ouvidos. Bra�il. Novos d�t�lhes fo:a111 for- ,Ias nossas autoridades, deu no- polícia está arranjando muito
nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson. na Policlínica de Bo- necidos pela policia de Porto

Ale-I
tícia do caso por meio de carta dinheiro.

t f R' d J
. gre e sómente agora nos vamos re-

'

h
"

a ogo - 10 e aneiro. t ferir ás atividades do casal Krae-' ao seu concun ado Carlos Bern- Depois, veladamente, pensan-
Praça Pereira e Oliveira, 10 Fone, 1009 h dt tmer, em nossa capital, o qual, du- ar , que se encon rava em do nos planos quiçá existentes

, Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sex- ranle algum tempo, aqui esteve Buenos Aires, . de um possível levante quinta-
tas das 17 à" 19 boras agindo no serviço de espionagem. As expressões contidas na re·· "PEsse casal, composto de Werner colunista, escreve Sprenger: or

.---------

Siegrifeld, que é tenente do Exér- ferida carta encerram conceitos ora a vinha não está madura;

Não passam de espiões disfarcados eito alemão, e Hulh Kraemer, du- injuriosos e caluniosos às auto- tudo depende da disposição de
rante alguns tempos, morou em ridades policiais, dando margem cada um. Eu não desanimei, .. ".
Blumenau, no Estado de Santa Ca- às mais censuráveis suspeitastarina, onde possuia uma fábrica de A carta foi apreendida em
ataduras de gase, obtendo, nessa com relação à correção do go- poder de Elfrida Swarosky Bern
indústria, algum dinheiro. Naquela verno nacional.
cidade, Werner demorou-se poucos Sprenger aconselha a Bernhardt hardt, quando chegava de Bue
dias, rumando, em seguida, para a e família que não venham para

nos Aires a Uruguaiana (R, G.
localidade de Conventos, no muni-. do Sul), e imediatamente foi
cipio gaúcho de Lageado, onde per- o Brasil, nem tragam dinheiro,
maneceu na casa de um pastor pro- 'pois na Argentina os alemães e remetida pelas autoridades gaú
testante, seu amigo íntimo. Enquan- teutos são tratados muito bem chas às catarinenses, tendo estas
lo isso, Ruth ficara nesta capital, '-'

d 'aberto rigoroso inquérito em

hospedada no Novo-Hotel Jung, le- enquanto aq�1 sao ?�rsegUl os

vando vida folgada, com automóvel e, talvez, estejam sujeitos a ser

de luxo e grande "aplomb". No dia espoliados pelos "judeus". Diz
1.3 de outubro de 1�4�, Ruth foi de- que a situação no Brasil, é de
tida pela nossa policia, tendo reve- . .

Rio, 7 - Foi preso na principal artéria de Curitiba o sú- lado certas circunstâncias de sua sobressalto e insegurança , pOIS
dito italiano Salvador, maioral da quinta-coluna e agente do vida e do marido, e que vieram -----------------P-U-T-D-I-M--M-E-O-E-IR-O-S-,--a-s-o-"eixo". O detido, que é sócio de importante empresa de trans- confirmar as suspeitas já existen- SINDIChLIZAÇAO - Mode-

portes sediada em São Paulo, confessou que estava pronto para tes, Sôbre o paradeiro do marido los - Explicações. - Procure a bremesa ínegualàvel, gostosa,
nada poude adiantar, afirmando Organização Comercial Catari- fácil de preparar e que to-

fugir com destino à capital paulista. apenas ter êle seguido para a Ar- dos apreciam.A polícia deu busca na sua bagagem, guardando-se em gentina. n_en_se_. _

sigilo os resultados dessa investigação. Sabe-se, no entanto,

I
Entreta!llo, a polícia apurou

O «PADRE VOADOR»que ficou provada a atividade nefasta do súdito italiano em achar-se ele atualmente n� Alema-

di t d E t d d P
, nha, combatendo na linha de

iversos pon os o s a o o arana. frente.

A emp'resa 18tal18aoa 'LA'TI â��::H��i:�,�::���;��;��'I��ri��r�:��I�l;
: de "sabotage", - escreve o "Radi

cal", do Rio,
A "Quinta-Coluna" age de mil

maneiras diferentes, Mas deixa

Terr'lvel O' rga-o de penetraça-o e espl·onagem ��I�l����eU���r��st�fg����e�l:��eéT;:��
ciso estudá-la. Pode conduzir a um

trabalho proveitoso, em favor da
defesa nacional.

Washington, 7 (United) -

pe-j ções destinadas aos funcionários A 25 de março p. p, o povo de
r-ante a c()lll�ssão do. Seriado prcs- LATI eram, perigosas para, a causa IlatinO-al11eriCano�, alguns dos quais Juiz de Fóra (Minas), compareceu
tou declarações o técnico do De- uliada e disse que nos seis meses as -iceitararn "inclusive diretores à sua catedral para assistir à missa
parlamento de Comércio, sr, 'William que terminaram a primeiro de maio de jornais".

'

mandada oficiar em sufrágio das
Lavarrc, o qual declarou que a li- de 19-11, a companhia transportou, Declarou também que entre os almas dos marítimos brasileiros
nha-aérea LATI era financiada pe- para a Europa, e111 230 vôos, carrc- passageiros' transp�rtados figura que morreram nos navios afunda
los alemães, sendo porém prOJ)I'IC- gamenlos de 2.317 quilos de mica, uma lista irnpressionan le de agen- , dos pelo Reich. Tratava-se de uma

dade italiana, constituindo a única "sem a qual não se poderia travar tes- alemães, alguns dos quais vie- manifstação de fé cristã. ••••••••••••••••••••••••rota através da qual a propaganda a guerra", 343 quilos de pedras pre- ram aos Estados Unidos, Entre êlcs As autoridades tinham sido con-

•
'!. ••

nazista pudera burlar o bloqueio ciosas que foram lapidadas, 183 qui- figuram Arnulf Furhrnann, gaulci- vidadas. Havia luto no coração de __, •hritânico. los de platina e três quilos de dia- ter ela América do Sul; 'Walter Be- todos, indistintamente. • FILHA I MAE I AVO I: Disse o referido técnico: "ESS.l mantos industriais, enquanlo que, cker, especialista em propaganda No entretanto, o padre que de- •
propaganda, não podia alravessar o em 22 vôos para a América do Sul, comercial; dr. OUo Klein, especia- via rezar o sagrado sacrifício, na •• • • • •Atlântico norte, porém era enviadn transportou 2.365 quilos de li\TOS lista em propaganda industrial; Ei- hora exata da sua realização, es-

ao Brasil e dali para os Estados de propaganda, 2,360 quilos de pro- rich von liibbenlrop, sobrinho (iI) l'usou-se de o fazer. E nada o de-

T d
•

l:nidos". R.ecordou que os alemães, dutos químicos para as companhias ministro das Helações Exteriores moveu da sua decisão! •• O as devem usar a •a princípio, tinham a linha de ze· produtoras especificadas da Améri- do Reich; Julius Holzer, chefe das Ora, o fato causou, primeiro, es-

pelins, porém essa terminou porque ca do Sul, 860 quilos de películas tropas le assalto; lludolf Meissner, pécie. Depois indignou, EXPlica-. �
•

não "quisémos fornecer-lhes gÚs que demonstravam a invencibilida- chefe da Gestapo na América do ções foram pedidas, Tendo que jus- i i�'�II��l •hélio". Então eomeçaram a ulilizar de alemã, 660 quilos de material Sul; Teodoro Schurmacker, espe- tificar�se, o sacerdote em questão

: .. _, ..

• � IJ••� "I à r_,!<.'Ii •05 grandes aviões "Dornier", elélrico, 240 quilos de ouro, pratas cialista em jornais e revistas radio- alegou que já rezara u'a missa,
I • • I __

,. • r...."Afirmou que as operações da e joias, e 15 quilos de condecora- fônicas e muitos outros. àquele dia, e que houvera quebra- •' do o jejum. •
I Trata-se do padre Geraldo de

• (OU REGU LADOR VIEI RA� •
Sousa e Silva, mais conhecido como

• A MULHER EVITARA DORES •
, padre voador, de quem se diz em

Juiz de Fóra, e o vespertino "O Glo-
• Alivia as Cólicas Utar,·nas •

bo" confirma, que pertenceu ao ....partido integralista, como filiado a • Emprega·se com vantag'em pa-
um dos núcleos de Santa Catarina. b t

.

l' d d •
Êsse homem tem brevet de piloto. • ra com a er as uregu an a es

•Certamente, se êle tivesse sido •
das funçÇíes periódicas das se-

apanhado de surpresa, sua descul-
•

nheras. E calmante e regulador ••., dessaR funções.
CASA Vende-se uma, à • FLUXO-SEDATINA, pela sua •

rua Santos Sa- • comprovada eficácia, é muito re- •raiva n. 129, no Estreito, com • ceitada. DBve ser usada com
•16 ms. e 1/2 de frente por • confiança. •68 ms. de fundos. Tratar com o :?: � FLUXO-SEDATINA encontra-se

sr. Luiz Soares Ventura, na. t�; F H 'lMAt em toda parte, •
Diretoria de Obras Públicas. • •

lSvs.-l •••••••.•••••O••••••••••••

Esteve
'Malhando os judas do {(eixo»

Informam do Rio que a nota curiosa da manhã de "sábado
de aleluia", naquela capital, foi o aparecimento, em inúmeros pos
tes, dos tradicionais judas, ];;ste ano, porém, os judas não traziam
as feições comuns. Todos êles representavam Hitler, Mussolini e os

líderes japoneses.
Um dos bonecos, o que mais hilaridade provocou, estava sus

penso nos subúrbios da Central, e representava a caracterização
perfeitíssima de Hitler, tendo ao lado um porco representando Mus
solini, o qual, por sua vez, era montado por um japonês.

Quando soou a hora de romper a Alelúia, a gurizada, acompa
nhada de adultos, começou a malha:r os Judas com grande alegria
e entusiasmo jamais vistos.

(Jasal

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
DO Dr_ TULIO RAMOS

Rio, 7 - O sr. Abelardo Brito, que regressou da Baía onde
fôra examinar um concurso na Faculdade de Odontologia da
quela capital, depois de referir-se às atividades educacionais e

culturais dalí, afirmou que será enviada uma solicitação da
classe odontológica baiana' ao sr. Getúlio Vargas, no sentido
de cassar a licença concedida aos dentistas japoneses de São
Paulo e Paraná, pois está sobejamente provado que os mesmos

não passam de espiões disfarçados.

Italiano maioral do if«eixo»,J).

Mu *RAUPRODUTO L LEITE*

de espiões nazistas

Ecos e Notícias

, -

varres em Blumenauanos
contos de réis, que possuia no Ban
co Germânico ele S. Paulo, hem co
mo côrca de trinta contos de réis
do Banco Pf'ciff'cr, em consequên
cia do decreto do govêrno federal
sôbre a transferência ele capitais
para o estrangeiro, o que não pode
ser rei lo senão após uma série de
exigências e formalidades.

Decreto recente do sr. Inter
ventor Federal concedeu à senho
ra Eurydice Vasconcelos Varzea,
viuva do escritor catarinense
Virgílio Varzea, enquanto viver,
a pensão mensal de 400$000.

:t-
A Secretaria da Viação, Obras

Públicas e Agricultura publicou
a seguinte nota: "A passagem
de quaisquer veículos pela estra
da em construção Itajaí-joín
ville, via Penha, fica depen
dendo de autorização expressa
do diretor da Diretoria de Es
tradas de Rodagem".
Assumíu a direção do Serviço

Florestal, no Rio, o sr, Alfêu
Domingues da Silva.
1!l8tA. tríste, me. amlr"
TeDiI bl'ODqlllte? E.tá eOlIl toa.e?
ai lei «te N0••0 Se:nllol'1
86 te laIn o CONTRATOSS••

Bicicletas, velas e
chapéus

Londres, 17 (Reuters) __:. Se
gundo uma notícia divulgada
pelo rádio de Roma, o minis
tério da corporação passará,
de agora, em diante, a contro
lar a produção e venda de bi
cicletas, chapéos para homens
e velas de cera.

Apenas quatro tipos de cha
péo poderão ser fabricados e a

venda dos mesmos será feita
a preço fixo.
Das velas de cera, apenas

um único tipo estandartizado
será produzido.

Machado & Cia.

petulância de Paulo Sprenger

Agências e

Representações
C.lx. pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLQRIANÓPOllS
Sub-.gcntcl nOI princip.1s

muncípiol do EII.do.
17P.

torno do caso, procurando apu
rar, outrossim, as tendências e

atividades do petulante Paulo
Sprenger. �It,

ccA Noite» com papel
"acionál

Rio, 7 - A "A Noite" anun
cia que vai consumir papel na
cional. O produto procede da
fábrica de Cachoeira, perten
cente ao acervo da Brasil Rail
way.

TOSSE � BRONCtHTESe• •

pa seria razoável. A COllUSSqO pro
motora da missa entendera-se pre
viamente com o vigário da Catedral,
o qual; por sua vez, com antecedên
cia razoável, designou aquele sacer
dote para oficiá-la. Depois, ainda
há mais: o chefe da referida comis
são declarou publicamente que fô
ra crupessôa convidar o padre Ge
raldo.
Para tudo esclarecer, a Delega

cia de Ordem Política e Soeial de
Juiz de Fóra determinou a abertu
ra de inquérito, pois está parecen-,
do que a sacerdote-aviador

proce-rdeu de maneira que não tem des
culpa. ELIMINA' FORTALECE'. .,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTIDO'-Terça feIra, 7 Jle abril de 1942
'I.

De quem é a culpa ?•
Si V.S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal estar

na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do estô
mago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite, pre
guiça e moleza geral, lingua su ia, quenturá na garganta, mau

gôsto na boca, mal estar depois de comer, indigestão, mau hálito,
arrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre, azias.
ancias e vontade de vomitar, nervosismo e outras alterações da
saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua porque
não se trata como deve.

.

Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs
tancias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos,
que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e in testinos das impurezas,

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e trata
tão penosas doenças.

I
I�----------.--------------------------------------------

�r. A"tônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTÚRIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Use Ventre-Livre

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* *

Tenha sempre
em casa Ventre· Livre

I
DR. RiCARDO
GDTTSMANM

EDITAL

1447

o Doutor Marcí lio João da Silva
Mcdenos, J LUZ Substituto, em

excrcicio do cargo ele JUlZ de Di
rcuo LIa Comarca ele Trjucas, Es
lado de Santa Catarina, na

í

orrna

da lei, ele.
Faz saber aos que o presente edi

tal com o prazo de vmte dias, vi
rem, ou dêíc conhecimento ti verem
que, no dia 22 do corrente, . s 11 110
ras, à freule do edifício da Prcteitu
ra Municipal, à rua Santa Catarrna, o
porteiro (los auditór-ios deste juizo,
uarú a público pregão de venda c

arrematação a quem mais der e

maior lanco oferecer, sôbre a res

pecti vu avaliaçãc, o seguinte � .Um
terreno, lole n. 4 da linha lnnla
Réis, em Nova Trento desta comar

ca, com a área de 271.09Srn2 extre
mando ao Oesle com o Hibeirão; a

Leste com Carlos Minati ; ao Norte
com Angela Montuani, e ao Sul com
Maria Pife!" Belleti, avaliados por
quinhentos mil réis (500�000). Es
le imóvel vai a praça para paga
menlo de custas e imposto do in
ventário do espólio de Dante More
ti. E para que chegue ao conheci
mento de lodos mandou expedir o

presente edital que será afixado
no lugar do coslume e publicado
na forma da lei. Dado e passado
nesla cidade de Tijucas, aos 2 de
Abril de 1942. Eu, Rodolpho Luiz
Buchele, Escrivão, o subscreví. Se
los afinal. (as.) l\1arcílio João da
Silva Medeiros, Juiz Substituto em

exercício. Eu, Rodolpho Luiz Bu
chele, Escrivão que o subscrevi.

Eslá conforme.

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
NUt1TU berg

(Profs. L. Burkaardt
e R. Kreuter)

Especiolista em

Lirt{1'gia Gerul »

Alta cirurgia, gyne
eología (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de ptsstíca,
Conaultorlo li rlla TraJlÍ
DO, 18 (dee 10 á8 12, •
dea t ó és ! 6,ÕO) Tele

phc ne - t ,286

o Escrivão

Rodolplio Luiz Buchele

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

.......... rebeldes '••1 _ ......
...... almplea.. grippea, r.�ks. �
oaoarro. sa..g........ , dor .. paU ce.t.s, _.�
• Ir�:z. gerel, 1.lt. '" appetfta • fubre.,. CONTRATosca
......edto aba_lu...........co. 41" não ta.1Da. Efficacls.....
.. t••s. do. tuborculoso. ....aado-o cea t....... e
COICTRATOSSE .....co.... mais ... 24000 tade....
......... T.nho.. culd.doIIO.N•• MI dob:e=I ....
...... CONTRATOSSE. que. llaar t .....
.....iddt'....... ·Te=h•• -eIS ....

/
.

/ ;

Indicador
I

I
Resldencla A rua Es
teves Juníor I 20. --

Telephone --- l.1jl

I Dr. Remigio
CLlNICA ·MEDlCA

Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral -

CONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Fóone: 1392 -

médico

C�INICA ESP�CIALlZADA DAS MOLESTIAS DOS Negócio à vendaOUVldos-Narlz-Garganta-Cabe�a-Pescoço _

I
Vende-se a casa de negó-

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

30v-28

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

um automóvel (limousine)

Iem perfeitas condições. In
formações na -gerência do
ESTADO, 30vs-28 ....__- ...--------------,_,----

IMSTITUTO DI DIAGNOSTICO
ULINIGO

Di. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulça]
Com prátlca nos hospitais europeu-

I Olínlca médica em geral, pedlatrta,
doenças do sistema nervoso, apare

lho gentto-urínarto do hornen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Campanarln
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pare
dtaguõsttcos das dorncaa Internas
Coração, pulmões, vesícula biliar

estômagos, etc
Radiografias õsseas e radíogratlas

dentárias
Electrocardiografia clinica

Diagnóstico preciso das moléstia"
cardíacas por melo de traçados

elétricos. )
Metabolismo basal

(Determinação dOI! dltúrblos da!
glândulas de secreção Interna)

Sondagem Duodenal
gxame químico e microscópico dI'

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de tisioteranla

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralos Infra-vermelho e eletrícídade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
examee de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue.
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln ZQndeck, para díagnõstlco
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano f'

qualquer pesqutza para elucldaçã-
_ de diagnóstico.
Rua Fernando Machado, e

Telefone 1.195
flORTANOPOllS

. -.
'

••••••••• IA � ...
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o JapãoMltsui, Mitsubishi, Sumitono, Iasuda, Okara e outros em

presários de somenos valia são donos do Japão: monopolizam
os transportes terrestres e marítimos, os bancos, os estaleiros,
as tecelagens, o comércio do algodão, a sericícultura, os com

vustíveís, a indústria do peixe, a grande plantação de arroz,
os empreendimentos de ultramar e tudo mais que interessa à
vida dos japoneses. Calcula-se que a riqueza daquele país,
numa proporção maior de 62%, está nas mãos dessas cinco
emprêsas.

A Standard Oil, a Amerícan Steel, a Imperial Chemicals,
a Ford Motors e outras organizações norte-americanas - im
pessoais e pertencentes a muitos - aparecem aos olhos oci
dentais como empresas poderosíssimas que se projetam por to
dos os quadrantes. Qualquer delas, porém, em sentido abso
luto ou relativo, não tem nos Estados Unidos, em relação à ri
queza geral do país, o predomínio de qualquer daquelas no

Japão. ,.. A -

des : d triai 1\Os donos do Impeno japones sao gran es 111 us riais.•as

fábricas deslumbram por fora; por dentro, os braços, recruta
dos entre a juventude feminina dos lavradores, trabalham por
tempo certo sob um regime pelo menos colegial: as servas não
podem afastar-se dos frondosos parques circundantes. Quando
envelhecem, voltam para o campo.

O Império do Sol Nascente, tal como existe, surtiu em ves
tes ocidentais por fôrça da revolução de 1864. Ao contrário do
que se passou no ocidente, onde os povos se rebelaram contra
os senhores feudais, ali, o imperador se tornou cabeça do mo
vimento que lhe concedeu o poder temporal, com o apôio dos
senhores da terra. E eis uma monarquia que pretendeu, à in
glesa, substituir o anterior regime do senhorio ...

Mas o imperador manteve o seu antigo poder espiritual
ou a chefia do sintoísmo que o faz a um só tempo, embora de
modo abstrato, senhor direto do solo usufruido pelos agricul
tores e senhor das almas dos que vão para a guerra.

nsses dois poderes, que outorgam onipotência e oníciên
cia, são básicos - mesmo no sentido jurídico - na estrutura
constitucional e pretendidamente democrática inaugurada
em 1864.

Os japoneses eliminaram o analfabetismo. Apoderaram-se
da ciência e da técnica ocidentais. Como os outros, possuem
poetas, filósofos e céticos. Todavia, os seus grandes homens
acham que é conveniente, para a grande massa, manter a mís-
tica. . .

}Em 1871 desprezaram a prata e adotaram o padrão ouro.
_.

Para conservá-lo em terra de sub-solo paupérrimo era indis
pensável a industrialização à custa do trabalho barato e a fa-
vor de poucos.

-

Um breve telegrama, recente, anuncia que Singapura será
transformada em grandes estaleiros de construção naval, sob
o monopólio da família Mitsubischi.

Para os que não suportam sacrifício intelectual, os donos
do Império do Japão são aqueles empresários que vêm desde o

regime feudal.japonês. Na perpetuação dos seus negócios está
incluída a mística pela qual a pobreza das massas e o salário
miserável um dia desaparecerão por meio das conquistas mili
tares ou da subjugação de outros povos. Aí estão os empresá
rios de um imperialismo retardado.
"

Poetas, escritores e artistas - Pierre Loti à frente - vis-
lumbraram sedução na vida e na paisagem japonesas.

Há, porém, para um realista, muita tristeza no sorriso das
geishas e muito veneno na flor das cerejeiras.

("Correio da Manhã").

Attende a chamados
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CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

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.

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, Delos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA. -- Hua Tr.aiano. 1?

VENDE-SE

I Laboratório de análisês clínicas

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

passos
•

mais •••

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

ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA----------------

Dr.
•

Fspecialtsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

("'n.Ult.lll5.1 Pela manhã, das 10 às 12
V;ll i;I A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone

Uns
e comprem mais barato!

A EXPOSIf;ÃOSCHMIDT,FELIPE 3 8

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS

........

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas disriamente Pela manhã: das 10 ás 12 horas
� � à tarde: das 15 às 18 horas

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

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas
Casaquinhos - Colchas - Toalhas - Penhoais

ÁVISO AO POVO CÁTÁRIHENSE ILinha 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
Agente em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

Josephina S(hweidson
MEDICA.Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: -ãas 10 às 12 e das 1ft às 17 horas
Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Dra.

(Assistente do prof. Sanson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

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

Dr. SAVAS LACERDA
�

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Le9nidas Ferreir� e ex·estagiário dos
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. PereIra Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
CODS: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: CODselheiro Mafra, 77-FLORIANÚPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Depois de longas horas de traba

lho mental, no agitado ambiente

de uma redação, o cerebro sente-

se exhausto e os nervos descentro-

lados. Utilissimo é, eQtão, tomar um

ou dois comprimidos de ADAlINA,
cuja açõO suave, mos segura, res-

titue ao espirita a calma necessa·

ria ao trabalho intelectual. ADALlNA

é um produto da Casa Bayer.
Isto lhe serve d e garantia.

CALMANTE DOS NERVOS
SUAVE E INOfENSIVO

Caminhão
Vende-se um, completamente

novo - Chevrolet - tipo 1938.
Preço de ocasião.. Tratar à rua

Teresa Cristina (antiga rua do
Fato), 'II.o 264. (Estreito).

4 v. - 2

Quarto
Quarto grande, para casal

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

Bvsõ

ROMUALDO PIRES e
EULlNA NUNES PIRES

participam aos parentes
e pessoas amigas o nas
cimento de seu. Iílho

HAMILTON LED.
ocorrido a 1-lt-1t2.

Piano de ocasião
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.

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

MALAS PERDIDAS
Gratifica-se a quem achar

e entregar à redação do ES
T ADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Herctlio Luz ao �ostí) de COD
trôle policial de Aru-lú.

15v.-lO

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

\
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLIS
Atende das 9 às 12 horilS

• ,wq "......

IDADB PERIGOSA
em que muitos jovens se vêem ata
cados . de anemia, e de clorose. E
preciso fortalecer o orqonismç, enrri
quecer o sangue. A EMULSAO DE
SCOTT - a maravilhosa combinação do óleo de fígado de

bacalhau com cálcio e sódio - revitaliza e robus
tecé. Em qualquer época, não há substitutos para a

i

EMULSlo DE SCOTT
Y:éJ.nia} da»�

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

(Defronte à casa Hoopcke)

Previdência Nacional Ltda ..

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

n. 23 10 andar - Sala 45 das 1,30 às 17 horas.

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finalidade.
em.condições vantajosas.

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo. f:tlt -- A
RIO DE JANEIRO

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
AO COMÉRCIO

Levamos ao conhecimento do comércio exportador
desta praça que o Instituto Brasil-Estados Unidos está
aparelhado para efetuar traduções de cartas, .de inglês
para português e vice-versa, facilitando assim a corres

pondência comercial com os Estados Unidos. Garantimos
o mais absoluto segredo sõbre a matéria traduzida. Os
pedidos devem ser dirigidos à nossa séde provisória,
último andar do prédio da Confeitaria Chiquinho.

A SECRETARIA.
15 v. alto -: 1

�CID�rxx;xxxxvx"""XW'X'"CXJOOCXXXlOOOOOOOO�

PARA INVERNO I
em mercadorias de alta classe I
A preços ao alcance de todos . I

I
na «A MODELAR)) IDCXXXXXXJOCOCXXXJDCJOOOOCXX:)aaaaaaaaooOCDXXXlooa::JOOOQQOCiIOCXXlDQ

COMO SE ABRE UMA PORTA�?
Tratar uma Prisão de Ventre com purgantes fortes é o

mesmo que abrir uma porta a ponta-pés.
,

Use de inteligência e de meios mais adequados: Trate
se com as Pilulas de Vida do Dr. RossI que são conheci
das em todo o mundo como a Chave Mestra Intestinal.

Elas agem sem abalar o organismo.

PILULIS DE VIDI DO DR. ROSS

com

\
\

1 1to��e ,.-.... -,

_- P�ITORAL O[B,':)
..

ANGI[O P[ [OT[N�[
[ O RI;M[DIO INOI[ADO

o4'f
-_=- _-

�. S. procura representções �
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de ItS

anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital 8
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

OFA Organizacão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Cai�Q 3097, SãQ Pa",lQ

..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De quem é a culpa ?•
Si V.S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal estar

na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do estô
mago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite, pre
guiça e moleza geral, lingua suja, quentura na garganta, mau

gôsto na boca, mal estar depois de comer, indigestão, mau hálito,
arrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre, azias.
ancias e vontade de vomitar, nervosismo e outras alterações da
saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua porque
não se trata como deve.

.

Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs
tancias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos,
que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e. tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e in testinos das impurezas,

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e trata
tão penosas doenças.

I
I------------.--------------------------------------------

fõr. A"tônio 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.

Use Ventre-Livre

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* *

Tenha sempre
casa Ventre· Livreem

I
DR. RiCARDO
GITTSMANM

EDITAL
o Doulor Marcili« João da Silva

Mcdci ros, J LUZ Substituto, cm
excrcrcio do cargo ue Juiz de Di
reuo da Comarca ue Trjucas, Es
laelo de Santa Catarina, na torma
da lei, ele.
Faz saber aos que o presente edi

tal com o prazo de vinte dias, vi
rem, ou dele conhecimento tiverem
que, no dia 22 do corrente, s 11 110
ras, ii frenle do edifício da Pref'eitu
ra Municipal, à rua Santa Catarina, o
porteiro elos auelitorios deste juizo,
trará a público pregão ele venda e

arrematação a quem mais der e

maior lanço oferecer, sôbre a res

pectiva avaliação, o seguinle: Um
terreno, lote n. 4 da linha Trinta
Réis, em Nova Trento desta comar

ca, COIll a área de 271.0981112 extre
mando ao Oeste com o Hibeirão; a

Leste com Carlos Minati ; ao Norte
com Angela Montuani, e ao Sul com
Maria Pifer Bclleti, avaliados por
quinhentos mil réis (500�000). Es
le imóvel vai a praça para paga
mento de cuslas e imposto do in
ventário do espólio de Dante More
ti. E para que chegue ao conheci
mento de lodos mandou expedir o

presente edital que será afixado
no lugar do costume e publicado
na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos 2 de
Abril de 1942. Eu, Rodolpho Luiz
Buchele, Escrivão, o subscreví. Se
los afinal. (as.) l\Iarcílio João da
Silva Medeiros, Juiz Substituto em

exercício. Eu, Rodolpho Luiz Bu
chele, Escrivão que o subscrevi.

Estú conforme.

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nueruberg

(PrOrB. L. Burknardt
e E. Krenter)

Especialista em
,

Li'rf{1'gia Ge1't11 �

Alta cirurgia, gyne
eología (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíca.
Coneulrorlo ti rue TrllllÍ
DO, 18 (dee 10 68 12, •
dae 1 Ó ií3 ltS,ÕO) Tele

pbc ne - 1.286

o Escrivão

Rodolpho Luiz Bucheie

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

.......... rebeI trUç ••I......_ ••• c .....
..... almples. .riP ades. r.�Ms. �
oaoarrea &aagu&neos, dor .. pe1!e .... oe.tas, omRltl!lt
• Ir-..ez•••ral, 1.11....pp."'. fabre.,. COHTftATOSII8
•• ro._dl. abao''''o, herelco..... não Eftloacla....
I'.ID e•••• dos tuborcul••os to.alUlo-. cen t......... •
CO"TRATOSSE .. recobeu mais ... 24000 �lto.tados ...
� Tenho. culdodol�N •• " cbb:e= .....� ....
....... CONTRATOSSE. que • INtra'" a60 ta. ,......
.. .., ,. ·T h ....

�. / "

Indicador
I

I
Besídeneía â rua Es
teves Junior I 20. -_.

'I'eíephone •• - l.1jl

I Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA

Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral '

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

RESIDENCIA'
Av Uercilio Luz, 186

- Pi1one: 1392 -

Attende a chamados
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médico

C�INICA ESP�CIALlZADA DAS MOLESTIAS DOS Negócio à vendaOuvldos-Narlz-6arganta-Vabeça-Pescoço _

I
Vende-se a casa de negó-

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

30v-28

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

um automóvel (limousine)

Iem perfeitas condições. In
formações na -gerência do
ESTADO, 30vs-28 - ...------...-------....----

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr'. D;alma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]

I
Com prãtíea nos hospítals europeus
Clínlca médica em geral, pedlatrta,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genítourlnarío do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Ctínlca com o
dr. Manoel de Abreu Carnpanarlo
São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Univer
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pare
dtaguõsücos das doencas Internas
Coração, pulmões; vesícula blllar

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radlogratlas

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstlas
cardíacas por melo de traçados

elétricos. )
Metabolismo basal

(Determinação doe dltúrblos das
glândulas de secreção Interna)

Sondagem Duodenal
Exame químleo e microscópico d"

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralos Infra-vermelho e eletrlcldade

médica
Laboratório de microscopia e

análise cllnica
exames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urlna, [reação de
Ascheln Zondeck, para díagnõstíco
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano f'

qualquer pesqulza para elueídaçãr
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

PlORIANOPOllS

..
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o JapãoMltsui, Mitsubishi, Sumitono, Iasuda, Okara e outros em

presários de somenos valia são donos do Japão: monopolizam
os transportes terrestres e marítimos, os bancos, os estaleiros,
as tecelagens, o comércio do algodão, a sericicultura, os com

vustíveís, a indústria do peixe, a grande plantação de arroz,
os empreendimentos de ultramar e tudo mais que interessa à
vida dos japoneses. Calcula-se que a riqueza daquele país,
numa proporção maior de 62%, está nas mãos dessas cinco
emprêsas.

A Standard Oil, a American Steel, a Imperial Chemicals,
a Ford Motors e outras organizações norte-americanas - im
pessoais e pertencentes a muitos - aparecem aos olhos oci
dentais como empresas poderosíssimas que se projetam por to
dos os quadrantes. Qualquer delas, porém, em sentido abso
juta ou relativo, não tem nos Estados Unidos, em relação à ri
queza geral do país, o predomínio de qualquer daquelas no

Japão.
Os donos do Império japonês são grandes industriais. As

fábricas deslumbram por fora; por dentro, os braços, recruta
dos entre a juventude feminina dos lavradores, trabalham por
tempo certo sob um regime pelo menos colegial: as servas não
podem afastar-se dos frondosos parques circundantes. Quando
envelhecem, voltam para o campo.

.

O Império do Sol Nascente, tal como existe, surtiu em ves
tes ocidentais por fôrça da revolução de 1864. Ao contrário do
que se passou no ocidente, onde os povos se rebelaram contra
os senhores feudais, ali, o imperador se tornou cabeça do mo
vimento que lhe concedeu o poder temporal, com o apôio dos
senhores da terra. E eis uma monarquia que pretendeu, à in
glesa, substituir o anterior regime do senhorio ...

Mas o imperador manteve o seu antigo poder espiritual
ou a chefia do sintoismo que o faz a um só tempo, embora de
modo abstrato, senhor direto do solo usufruido pelos agricul
tores e senhor das almas dos que vão para a guerra.

Êsses dois poderes, que outorgam onipotência e oníciên
cia, são básicos - mesmo no sentido jurídico - na estrutura
constitucional e pretendidamente democrática inaugurada
em 1864.

Os japoneses eliminaram o analfabetismo. Apoderaram-se
da ciência e da técnica ocidentais. Como os outros, possuem
poetas, filósofos e céticos. Todavia, os seus grandes homens
acham que é conveniente, para a grande massa, manter a mís
tica ...

Em 1871 desprezaram a prata e adotaram o padrão ouro.::
Para conservá-lo em terra de sub-solo paupérrimo era indis
pensável a industrialização à custa do trabalho barato e a fa
vor de poucos.

Um breve telegrama, recente, anuncia que Singapura será
transformada em grandes estaleiros de construção naval, sob
o monopólio da família Mitsubischi.

Para os que não suportam sacrifício intelectual, os donos
do Império do Japão são aqueles empresários que vêm desde o

regime feudal.japonês. Na perpetuação dos seus negócios está
incluída a mística pela qual a pobreza das massas e o salário
miserável um dia desaparecerão por meio das conquistas mílí
tares ou da subjugação de outros povos. Aí estão os empresá
rios de um imperialismo retardado.
..

Poetas, escritores e artistas -- Pierre Loti à frente - vis-
lumbraram sedução na vida e na paisagem japonesas.

Há, porém, para um realista, muita tristeza no sorriso das

!geishas e muito veneno na flor das cerejeiras.
("Correio da Manhã").

--,��--------------------------------�------

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

•

Camisas, Gravatas, Pijam es,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA. -- Rua Traiano. 1?

VENDE-SE

Uns
e comprem mais barato!

A EXPOSlfJÃOSCHMIDT,FELIPE :. 8

I Laboratório de análisês clínicas

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

---

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

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

D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
_l_.____ NARIZ, GARGANTA

,

E'specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

(ontlult.I:IJ5 .•
Pela manbã, das 10 às 12

� g A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas
Casaquinhos - Colchas - Toalhas - Penhoais

Dr. MADEIRA NEVES-- médico especialista em

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

C I dl Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas ierlemente à tarde: das 15 às 18 horas

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

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl, 39 (sob.)

Dra.

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

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência t 456

SAVAS LACERDA
';

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

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

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Ras.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÚPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l

Depois de longas horas de traba

lho mental, no agitado ambiente

de uma redação, o cerebro sente-

se exhausto e os nervos descentro-
lados. Utilissimo é, entôo, tomar um

ou dois comprimidos de ADALINA,
cuja ação suove, mos segura, res-

titue ao espirita a calma necesse-

ria ao trabalho intelectual. ADALlNA
é um produto da Casa Soyer.
Isto lhe serve d e garantia.
f'iJ

�t�E, R
, CALMANTE DOS NERVOS
SUAVE E INOfENSIVO

Caminhão
Vende-se um, completamente

novo - Chevrolet - tipo 1938.
Preço de ocasião. Tratar à rua

Teresa Cristina (antiga rua do
Fato), n.O 264. (Estreito).

4 v. - 2

Quarto
Quarto grande, para casal

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

6vs-6

ROMUALDO PIRES e
EULlNA NUNES PIRES

participam aos parentes
e pessoas amigas o nas
cimento de seu. filho

HAMILTON LEO,
ocorrido a l-It-1t2.

Piano de ocasião
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.

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

MALAS PERDIDAS
Gratifica-se a quem achar

e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdi<l�s no trajeto da Ponte
Hercil'o Luz ao tlosto de Con
trôle Policial de Al'lrÍú.

15v.- 10

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

I
Rua Trajano, 3'3
FLORIANvPOLlS
Atende das 9 às 12 horas

IDADE PERIGOSA
em que muitos jovens se vêem ata-.

de

•

EMULSÃO DE SCOTT
'(;ô-nWJ. da&�

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra. 4 e 5 - FONE 1.6,.2

(Defronte à casa Hcepckel

Previdência Nacional Lida ..

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

n. 23 10 andar - Sala 45 das 1,30 às 17 horas.

-

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finalidade.
em condições vantajosas.

Consulte: CARÚ & Cia. -- Rua Riachuelo. Itlt -- A
RIO DE JANEIRO

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
AO COMÉRCIO

Levamos ao conhecimento do comércio exportador
desta praça que o Instituto Brasil-Estados Unidos está
aparelhado para efetuar traduções de cartas, d.e inglês
para português e vice-versa, facilitando assim a corres

pondência comercial com os Estados Unidos. Garantimos
o mais absoluto segredo sôbre a matéria traduzida. Os
pedidos devem ser dirigidos à nossa séde provis6ria,
último andar do prédio da Confeitaria Chiquinho.

A SECRETARIA.
15 v. alto --, 1

�(]oQOOOODOcCX'Q")C)OOOl'''''CXYXXlaaoc:rxx:Jaooocx:xxJO�

PARA INVERNO I
em mercadorias de alta classe I
A preços ao alcance de todos .1

i
na ccA MODELAR» IDOOODODOOOOOCDQODCJCJQOD'XIICIXIaIXDaOOCXXXXXJQQDODOOOODOOOOCXXJD

COMO SE ABRE UMA PORTA""?
Tratar uma Prisão de Ventre com purgantes fortes é o

mesmo que abrir uma porta a ponta-pés.
Use de inteligência e de meios mais adequados: Trate

se com -as Pilulas de Vida do' Dr. Ross, que são conheci
das em todo o

-

mundo como a Chave Mestra Intestinal.
Elas agem sem abalar o organismo.

PILULas DE VIDI DO DR. ROSS

com,

\
\

, I

P�ITORAL O[a,,�"
--

ANGI[O P[ LOT[N��
[ O RI;M[DIO INDI[ADO

."

�. S. procura representções 1
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas, estabelecida há mais de (AS

anos. procura representantes e viajantes, vendedores ativos, na Capital 8
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

OFA Organizacão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Cai�(I. 3097, São Pa\llQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Trajano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlllcado

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

FLORIANOPOLIS
E:\1PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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 admínistrução de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C Ayiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
v.- 9 das as Reparticões Federais. EstRduais e Municipais.

----------------�-------

�----------J_--_____

ESTADOtlft
DUBlO VESPERTINO

Redação e Orícínas à Rua
I João Pinto n, 13

Tel J.º22 - ex. POltal 139

L,_
,

:ASSINATURAS

Na Capital:
Ano .......•...

Bemestnl ••..•.

Trimestre .••.••

Mês ••••••••••••

50$008
Z5$000
15$000
"000

No Interior,
Ano ..••..••••••

Semestre ...•••.

Trimestre ..•••.

15$000
10$000
ZO$OOO

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

.:�ec�••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•

maravilhosos, finíssimo acabamento :
melhores fábricas do país, são :

Im 1111

(I encontradas nos balcões da "
• •

i asa SANTA BOSA i• •
., . Diáriamente recebemos novidades e
• •

: Rua Felipe SCbUlidt, 54--Fone 1514 :
• •
••••••8&88••�••••••••••••••••••••••••

·

IMPORTADORA AVA - RADIOS Edital de praçaS. PAULO - Rua Prates, 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$

aR /!\\Y1/A\ 7 valv. 593$, para pilhas 500$, para
GlAOlAT /)}.\\I/i<.\ acumulador 700$.

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

$80A8
padrões

das

Anúncios mediante contrato

Os Originais, mesmo não pu
blícados, não serão devolvidos

Companhia « Aliança �a Haia �

•
•
(I

A direção não se responsabl-

lliza
pelos conceitos emitidos

1!b
Me artigos assinados

�

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

. TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperados,
E.gotado., �nêmicos, Mã ••
que criam Magro" Criança.
r.quíticu, receberão I toni·
ficação 9.,al do organi,mo

com o

Sa ngua n 01
Llc. D.N S.P, n: 199, da 1921

Fundada em 1810 Side:
Seguros Terrestres e

BAL"

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, cozinba, 4 jluar
tos e otimas instalações sani
tárias; todos os comparti
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo
amplo salão. Informações n�
redação do ESTADO.
194

VENDE-SE

Chácara
Vende-se uma chácara com
fundos para u mar, na �6tra·
da geral dos Barreiros.
Iníormações na Redação do
»Estado», 20vS·19

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.

Merítímoa

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

tal de praça ou leilão, com o prazo
de vinte (20) dias virem, ou dele
conhecimento tiverem que, no dia
oito de abril próximo vmdouro, 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 lanço oferecer
igualou superior ao valor estimado
de oitenta contos de réis .

(80 :0008000), 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 centímetros (4m,70) de
boca, um metro e quarenta centi
metros de pontal (lm,40), com ca
pacidade bruta de oitenta tonela
das, equipado com um motor a óleo
crú de 50 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 iuaíor
preço encontrado, tudo na fÓ1:lJul
do art. 704 § lOdo Código do Pro
cesso Civil e Comercial. E, para
que chegue ao conhecimento de to
dos mandou expedir o presente edi
tal que será publicado e afixado na
Iórrna da lei. Dado e passado nesta
cidade de Florianópolis, aos deze
sete dias do mês de março do ano
de mil novecentos e quarenta e
dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga,
Escrivão, o subscreví. Selos a final. I

(as.) Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da la Vara.
Está conforme.

o. Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

(Reproduzido por ter saído com
incorreções) .

------

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos

.

Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
� 54.700:000$000

:-1.929.719:000$000
28.3�8,·7t 7$970
/j 5,964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

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

I
Diretores:

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

Muló "tias dos rins e coração
o To.NICARDIUM tônico dos rlns e do coração limpa a

bexiga, os ríns, as neí-ttes, areias, (Ó ícas renais; aumenta 88

urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hidropsías, ralta de
ar. palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
art e rio-esclerose .

Remédio das �,pnhora8
E' o Iônico útero-ovárío SED \NTOL que restltue a saüde

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

Lesões do CO} ação R asma
U8e 11 CACTUSGENo.L espec i Ico

contra hldropsíaa, pés Inchado!', falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artérias, bronquite asmática,

slíllls e reumatismo, Iesões, cansaço, unnas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e Inchações.

Aos fracos e con valescentos
Devem usar o STEI\OLINO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos n üsculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soal! anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas Irscas,
íngua suja. Para a neurastenia, o de. âutmo e a dispepsia, a

convalescença é raplda.
�ífil is - I)éle - Reumatismo
SPIRo.CHETINA é usada nas moléstias do sangue' "Hill!!,

ecsemas, tumores, darthros, espinhe B, fí -tulas, purgações. Ierl
das, csncros, escrófulas, reumatismo.

Ú aico depurativo que lítn pa o corpo, ton I fica e engorda.
Depositarias. todas as drogarias de Silo Paulo e Rio,

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

LOBOCAMPOS & (ia.
N 39RUA FELIPE SCHMIDT

Caiu postal /9- TelepMnf1083-End. Tet. cALL/ANÇA,

Sub-Agente em Lagutlo I Tubarão, Itajaí,

IBlumenau e Laqes.
-======���
Sociedade Cooperativa de Responscibilidades

Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catiuin'a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Guerra bacteriológicaAté aquí, os bárbaros provo- Os japoneses, porém, parece
cadores da guerra, que não têm que não experimentam o mes

tergiversado na prática das mo temor ou que são infinita
mais revoltantes violações, a.. mente mais inconcientes do
charam conveniente evitar o que os seus comparsas nazis

emprêgo dos gases venenosos tas. Por isto, se já algumas ve

e de bactérias. E não se pense zes no seu "incidente" com a
.que isto decorra da existência China andaram a experimen
de qualquer restinho de senti- tal' os efeitos da "lepra f'ulrni
mentos humanos da parte de nante", agora que a sua luta
indivíduos que fizeram da Ial- com os chins tomou um outro
ta de escrúpulos a sua arma caráter,' resolveram fazer uma

principal. E' que êles receiam experiência mais séria. Lança
as represálias inevitáveis, sa- ram na província de Honan

, bido que quanto à chamada materiais impregnados de mi
guerra química não existem cróbios, registrando-se assim a

segredos para os povos que a morte de seis pessoas, vitima
estudaram por fôrça da inicia- das pela bubônica.
tiva alemã na outra conflagra- E' claro que isto não se pas-

ção. sou em qualquer das reglões
Sem dúvida, .0 nazismo, que onde as fôrças do Micado en

passou por um inverno desvan- frentam britânicos e america

tajoso e está encontrando di- nos. Mas os chineses, hoje, for
ficuldades em realizar a sua mam parte do bloco aliado, e a

prometida ofensiva da prima- brutalidade cometida terá a ne

vera no léste, já haveria tido a cessária repercussão no mun

tentação de lançar fumos ve- do q"?e. se defe�de �ontra a

nenosos sôbre os seus adversá- barbárie que nao ter�a melho

rios russos. Mas sabe que do, rey sol�ados se os Japoneses
outro lado a vontade de des- nao

AestIvessem. cOll_l�atendo. O

truir o inimigo, seja por que governo da Chma ja possue os

meio Iôr, não é menor, e, as- elementos �e. prova. que lhe

sim se tem contido como pode eram necessarios e vai dar co-

. '_ .' nhecimento às potências ami-
afim de nao dar a deixa a

gas do crime praticado pelos
quem a espera como um sus- nipões.pirado pretexto. . . Para quem conhece o Japão,

principalmente através das
obras deliberadamente escritas
com fins de propaganda, não
será estranhável a notícia ago
ra divulgada. Os dirigentes do
país disseram ao povo que, ou
venceriam neste conflito, ou a

nação desapareceria, para sem

pre. E então não haverá razões
de qualquer ordem que dete-

12vs-8 nham a fúria amarela no em-

______________ bate q:ue lhes será tão decisi-
vo. Parece que já têm - e de
vem ter - a certeza de que a

vítôríá lhes foge. Darão à enta
lação em que os meteram os

amigos axiais um fim mais
dramático do que seria o de
um harakiri geral no dia da
derrota ...

Chácara
Vende-se uma, com casa e

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

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. - Trotar no local.
159 lOvs90\ ("Correio da Manhã").

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I
Elegância!

Perfeicão!

ilua Trajano, ir 13

TOSSES
nocturnas

Atalham-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com este

agradavel unguento vaporizante.
Uma applicação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno .

o Dr. R. B. McClure, Diretor da Cruz
Vermelha na China, descreve a personalidade
de um cirurgião que parecia um Santo e cujo
procedimento parecia fingido, até que um tre
mendo bombardeio aereo revelou a verdade.

o Domin�dor dos M['!res
A fascinante história da vida do va

loroso navegante português Fernando
Mar alhães, que cumpriu a memora

v el façanha da primeira viagem em

tôrno do mundo. Resumo do notável
livro do escritor Stefan Zweig.

o Segredo do Sono
Reparcu:tor. o famoso au

tor J. P. McEvoy ensina uma

fórmula simples que qualquer
pessoa póde seguir para esque
cer preocupações, assegurando
um sono tranquilo e reparador.

Escapando às
Garras

da Morte
Como um temerário
paraquectista, colhen·
do dados para o exér
cito n or t e- americano,
caiu cinco milhas e

meia antes de abrir o par aque
das - e r obr eviveu para con

tar ao mundo a sua história.

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e
serrarias'

Tratar à Rua João Pinto
n. 5 (sob.)

FLORIANÓPOLIS
30v-30

QUARTOS
Alugam-se quartos para

solteiros, em casa de família.
Ver e tratar à Rua Trajano,
n. 7 - Sobrado. 5 v,-s

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, uma primorosa co

leção universal, com 27.000
exemplares diferentes, a va
Ilada em 250.000 Irancos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

Felipe Schmidt, n.s 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis.

30 v.-2

DESPERTE A BILIS
I DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

I Disposto Para Tudo
; Seu ligado deve derramar, diariamente,
1110 estomago, um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente. os allmeutoe não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham O

estomago. Sobrevém a prisão de ventre,
YocA sen',e ...se abatido e como Que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é um martvrto,
Uma simples evacuação não tocará a

eauea, Nada ha como as famosas PiIlulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílís, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno ; são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bílis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Figado. Não acceíte Imita,""
'P.teÇ9 3$000

Porfirio de Almeida Gonçalves IIAgradecimento e missa Farmácia ((Esperança))do
farmacêutico NILO LAUS

II
Hoje e amanhã será a sua pr�ferida

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

Edite Pi-ates Gonçalves e filho, Maria Valente de Almeida Gonçalves, Pedro.
de Almeida Goncal ves e família, Américo Vespúcio Pi-ntes e família, I'rOfUndalllen'lte magoados COUl o inesperado passamento de seu saudostsstmo esposo, pai, fllho, �

Ir-mâo, tio e cunhado POl'fí1.'ÍO de Ahneida Gonçalves, vêm por êste meio tor-nar

pública a sua imorredoura gratidão ao mut ilustre e dedicado médico Dr. J'a1l10 da 1

Luz Fontes, pelo admír-áve! desvõlo COIU que assistiu, contínua e carjuhosamerrte,
o enfermo, empregando todos os recursos da ciência' para salvá-lo, Ao Revmo,
Pe, Bertoldo Braun, S. J., peja solicitude cm atender o apêlo da famílta, mínts
trando o Sacl':l1uento da EXll'enla Unção. Estendeu. o seu reconhecitnellto a todas
as pessôas que os acompanharam no dolor-osisstmo transe, às que comparecerum
ao entêrrc ou mamtestnram o seu pesar, enviando flôres, telegrnmas e cartões.

Agradecem também, 11lUÍ sincerall1ente aos S1'S. Hipóltto Pereira, presidente da

"Liga Beneficente Operária" e José Rodrigues Fonseca, pelas comoventes pala
vras pronunciadas ao baixar o corpo à sepultura. Outrossim, valendo-se dêste

ensêjo, convidam a tçdos para nsststu-em à mtssa que, elll sufrágio à alma do ex"

tinto, mandam celebrar quarta-Ietra, 8 do corrente, às 7,30 horas na capela do Gí
násio OatarInense, e pelo comparecimento, antecipam-se sumamente gratos. .

PREÇOS
Garante se a exata observância no receituário médico

MÓDICOS

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

:,� Pessoas capazes
j ! :1 Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita
represent.antes em .tod.a e qualquer parte do pais, podendo
s�r. em ctdades, dlstrltos, vilas, fazendas ou núcleos colo
mais, para trabalhar em negocio original, lucrativo, hones
to e facil. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re
muneração ótima para cargo de futuro, Escreva pedindo
esclarecimentos â CAIXA l096,-QÃO PAULO,

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado, frente à Casa Hcepcke),

FONE 1.642
'

o Traba!ho no Laboratório da
sua Vida Pessoal. o Dr. Alexis Carrel,
eminente biologista e filósofo, ensina o segredo
da auto-disciplina, que, quando praticada, nos
dá maior vigor e felicidade a cada um de n6s.

APRESENTANDO AINDA: o que há de melhor em 500
revistas aparece no número de

Março de "Seleções"
Se o Sr. quizesse comprar todos os

livros ou revistas que aparecem na

edição de Março de "Seleções" teria
que dispender uma quantia igual a

o F�ntasma do Cemitério - Qual seria aquele Ser misterioso que
agarrou o tímido Ivan no cemitério, à meia noite?

Uma Estranha Experiência - Uma valiosa lição para todos. extraída
da popular série "Valha-se da minha experiência".
Já é curaval a Alta Pressão ArteriQ' - Como os médicos, seccio
nando um simples nervo. podem el im iaa r a alta pressão arterial.

Hesita em ter um Bebé agora? - Um feliz casal, esperando um be
bé, conta porque decidiu trazer uma. criança a êste agitado mundo.

uMinha Amiga f/icka"'· Resumo do lívro "Minha Amiga Flicka", de
Mary O'Here. Uma fascinante história que narra como um rapazinho
de animo inabalável conseguiu domar o mais selvagem dos cavalos e

como quasi perdeu a vida para salvar o seu poldro.
300$ ... mas

IISELECÕESII,

custa apenas

Agentes em Florian6polis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmi dt, 8
Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55·A - 2.0 andar - Rio

rf3g_q.M
'��������m ��!�

tee-oduto da:
'PERFUMARIA SANfA CATARINÂ

I Crédito Mútuo Predi;iProprietários: J. Moreira & Cia.
-

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

Nunes Lopes. residente em Florianopolis,
possuidores da caderneta n. 19188 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

COMBATA Â CA�PA À QUEDA

E % CABELOS BRANC05
COM

I

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

com prêmios no valor de

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

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

..................................................
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o ESTADO , de Abril de 1942

«Iale Clube Florianópolis>>:-Reunião; hoje,· ás' 20 horas, no «Lira Tênis Clube»
-

=

NazisID9 e Integralismo, de mãos dadas
Como se prova a sua íntima ligação ..-A famigerada circular do «governador» de Blumenau

Até ao momento, por muito que se "Fibel des brasilianischen Integralis- 3° - O Integralismo, entretanto, :)0 - Ora, não há 1Jessôe� com me- das nazis, .de que o Integralismo ze- veis, somente no Partidário do Exte-
tenha dito e escrito sôbre a ligação I1lUS ", apreenderam as autoridades está a par das manobras dos criado- nos autoruitiâe 1)(�1'(� tratar âesse as- lará por que seus Iílhos aprendam rror reside o pensamento vivo dos
existente entre Nazismo e Integral ís- uma Circular, cujo conteúdo se revés- res de tal "Federação", que outra sunto ele que o S1', Mtncos Konâer, não ,e�lJenas a tinçua, mas, também, as que estão separados do território, mas

mo, não foram todavia dados à publi- te de capital importância como de- coisa não é, que um partido político pois éste não soube nem 1nesmo con- tuuuções e a cultura aa terra ele seus com suas almas integradas na COl1lU

cidade quaisquer documentos que monstração clara do comum entendi- para apoiar próceres Republicanos. se1'VCl1' a ürunc« alemã em seus filhos antepcsscâoe, chegando ao ponto de nhão do trabalho alemão. Para êsses
comprovem estarem os parttdátíos ele menta entre os sectários do Integra- 4° - Nessas condições fica 1J?'oil)i- e netos, pois nenlnim: âeles a fala estampar na fronte elo sr. Marcos ctenuies, o partuio, a língua" as trtuii-
Adolfo Hitler de mãos dadas com os l ísmo e as hastes nazistas, elo a quaiquei inteqrtitista, ingressar 10° - Recomendo aos Companheí- Konder, como ferrete ignominioso, o cões e a cultura deverão ser o élo de
adeptos de Plínio Salgado.

.

Aliás, o trabalh'b ele sapa, no senti- na "Federação 25 de Julho". ros Chefes a máxima atenção e cui- fato, aliás, digno, de não ter êle con- união à pátria, facultando-lhes de tal
Nesse particular, os arquivos da De- I elo dessa ligação, transparece claro 5° - Os Companheiros Chefes, nas dado, afim de que o Integralismo não servado nos filhos e netos a língua sorte o refazerem as fôrças, pelo 01'-

legacia de Ordem- Politica e Social de em documentos dispersos, como se- reuniões semanais, deverão instruir venha a ser vítima de ciladas dos Li- alemã! gulho de pertencerem à grande Ale-
Santa Catarina possuem manancial jam, por exemplo, a circular do Cír- os Companheiros nesse sentido e f'a- berais-Democratas que, agonizantes, I Quem confrontar as instruções di- manha".
onde a curiosidade do reporter plena- culo Nazista de Blumenau, comuni- zer com que os mesmos instruam os I ainda pretendem erguer a cabeça, pa- manadas de Berlim, no que concerne

E' pela manutenção dêsse orgulhomente se satisfaz. cando que Von Cossel, Chefe de Gru- outros e seus amigos e parentes. ra ferir. às ativielades a serem desenvolvidas
racial que, no funelo, nada mais é do

Para os que ainda possam ter d ú- po do País, visitaria as cidades de 6° - O Lnteçratisnio zelará para 11 ° - Qualquer ocorrência sóbre I pela NSDAP, no Brasil, com as elo
que um crime de traição à Pátria, quevidas sôbre tal ligação, julgamos de Blumenau, Joinville, São Francisco, que os colonos ele oruiem. teuta te- êsse assunto deverá ser imediatamen- Governador integralista de Blume-
Alberto Stein, como dirigente da Açãopalpitante interêsse selecionar alguns Jaraguá, Hansa e São Bento (precí- nluim. toâas as possibttutaâes âe que te comunicado ao Gabinete do Go- nau, chegará facilmeúte à conclusão
Integralista Brasileira, em Blumenau,dêsses documentos, para que, em pre- samente os pontos em que o integra- seus filhos aprentiani a ünçuo. ele seus vernador desta Região, para Que de não passarem estas duma cópia promete zelar, garantí ndo aos colonos

sença dos mesmos, o público possa limo obteve maior desenvolvimento), pais, as SUCIS traascões e cultura, ele sejam tomadas as providências, Ou- fiel das procedentes do Reích.
de origem teuta, todas as possib ilída-ajuizar devidamente das atividades [azenüo questão ele ter enierulimentos sorte que os nossos Com-pünneiros trossim ,os Companheiros Chefes de-

Ernst Wilhelm Bohle, Chefe da eles ele seus filhos apreuderem a l ín
das duas agremiações pat-tidárias, as C0111 to elos os centros ele economia, não necessitem ele outras inetituiçôes, vem apreciar e investigar a propa-

.

I Organização do Extertor, do Ministé- gua de seus pais, sua cultura e trad í-

quais, secretamente unidas, visavam ttoutrinc; colonização, assistencui so- 7° - Ao par dlSSO, o ntegral ísmo ganela que os elementos ela "Federa- .
rio das Relações Exteriores do Reich, ções •

a desagregação da unidade nacional. cui). imtnensc e cuitura. !\. referida proporciouará, também, aos filhos cão
" estão fazendo e comunicar de-

.

j I
.

1 Instruí traçando as diretrizes aos alemães re- Em presenca elo exposto, ressalta,Inicialmente raeciouaremos as fi- circular determina, entretanto, a c os co anos os me10S c e os 111S ruir talhadarnento a êste Govêrno. Pelo .
á sielentes no Exterior, impõe-lhes como evidente, ser o integralismo um par-chas de inscrição de Carlos Gassen- "abstenção ele recepções oficiais, cú- melhor na língua vern cula, lJCl1'C! bem do Brasil. Anauê! (a) Alberto

-

ti
.

't dever primacial a conseruaçtio nos tido constituido por ferrenhos qu in-fert Neto no Partido Nazista e na mu.nicaâos ri imtnensa, etc. que nao con �nllem suiei os ao vexa- Stein - Governador da 3a respondeu-
ti t f seus âescenst entes 'la I ,'Mg"ICl 'ICl" ·/1·CI- ta-coluntstas, visando colocar o nosso

Ação Integralista. Brasileira, a prí- É depois de Von Cossel ter confa- me. que con Wl!amen e so ?·em. p01' elo pela 4a Região".
., ., •.., ",.,.. "u,."., - -

me ira datada de 10 de maio ele J 93±. bulado secretamente com os mais des- culpa daqueles mesmos que 01·a. se ar- âtcões e ela cultura alemãs, por serem povo, amante da liberdade, sob o jugo
I f

.

7 I'
. ÉLO DE UNIÃO o esteio para a manutenção do senti- ele quem, como Hitler, sonhava podere a segunda, de 31 de agosto do mes- tacados elementos da ecorunn-ia, âou- vO?'(l1n em c e eisores c a co onw

mo ano. trina. colonização, asnistencui social, teutti. Como se vê, Alberto Stein, usan- mento racial, que o mesmo é dizer, I escravizar o
-

Brasil, à semelhança do
80 S b I ó elo elas f'aculdades atribuidas ao ser1 o sentimento anti-nacionalista dos fi-I nue hoje está acontecendo com os in-A filiação dêsse partidário, ao rnes- im prensa. etc. daquelas cidades, que

- a emos que um c os pr ceres h, 'l

mo tempo e no mesmo ano, nas duas Alberto Stein, Governador da 3a Re- da "Federação" é o sr, Marcos Kon- alto cargo de Governador, assume, as- lhos dos teutos nascidos fóra da Ale- felizes países da Europa por êle do-

agremiações, demonstra claramente g ião Integralista e respondendo pela der. sim, o compromisso, perante as hor- manha, dizendo: "Por motivos visí- minados.

que a sua finalidade visava o mesmo 4a, se insurge contra a "Federação
.--------------

objetivo: Servil' a Alemanha, contra 25 de Julho", fundada no Rio Oran- Para all·VI·ar a sur-o Brasil. ele do Sul, e que, muito embora se.
CURIOSO BOLETIM caracterizasse pela defêsa extiênua do d t IMais significatiVO, porém, é o Bo- racismo alemão, não foi, a princípio, ez ca arra e 08letim, em português e alemão, d ístrí- recebida com bons olhos pelos elernen-

buido prOfusamente pela Secretaria tos nazistas, por não ter partido a zumbl·dos nosProvincial de Propaganda da Açãc origem da sua organização de Ber-
Integralista Brasileira de Santa Cata- lim e sim por tratarrse duma soei e- OUVI·dosrina, com os títulos: na parte em dade criada no Brasil.
português: ..EmsileiTo ele 01'igem A CIRCULAR DO GOVERNADOR
Alemã! Atencle a voz ela teTra em Vejamos o que diz essa circular, ou
que 1wsceste!"; e na parte alemã: seja o precioso documento apreendi
"Alemão! Se tej� l)ensa1nento é nado do pela pOlicia catarinense, no muni
nal-socialista e votaelo ü tl�a l)(il?'ia, cípio de Indaial:
q!�e e1'gt<e o se!� bmço a HitleT, !a,z "Ação Integralista Brasileira
C01n qu,e te1�s filhos ingTessem no In- Província de Santa Catarina - Ci
tegmlismo. dade Integmlista de Blumenall - 3a
Estas últimas -palavras não admi- Região Integralista de Santa Catal'i

tem dúvidas. O seu significado é for- na - Séde em BJumenau - Gabine
mal: "O Integnilis??lo fani com ql�e te do Governador, em 8 de março ele
os filhos elos teu tos. nascidos no E)'a- 1937 - Do Governador para os Com
sil, ergam o sel� bmço c� HitleT. ?anheil'os Chefes Municipais, Disti'Í
:íl:ste o sentido axiomático do texto, tais e de Sub-Núcleos ela 3a e 4a Re
ande não há entrelinhas que deter- ?;ião - Prezados Companheiros
minem outra qualquer interpretação. Ordeno aos Companheiros Chefes Mu-

DOCUMENTO PRECIOSO nicipais, Distritais e de Sub-Núcleos
Agora, notável documento vem de da 3a e 4a Região, para que providen

caír nas mãos das autoridades cata- �ie1U imecTiatamente a respeito do se
rinenses, em resultado duma busca guinte:
levada a efeito na casa do chefe in- 10 - Alguns elementos do Partido
tegralista Fridolino Silva, residente Republicano Catarinense, não vendo
na Estrada das Areias, no município iutrO meio de reorganizar essa Agre
de Indaia!. miação partidária, pretendem fundar
A par de grande cópia de material a" Federação 25 de Julho ", pam nela

de propaganda, entre o qual, escrito rellnirem todos os colollos ele 01'ige111
em alemão, editado por conta da alemã. sob o fundamento de que há
Ação Integralista Brasileira na Tipo- necessidade de defendê-los, para que
grafia Baumgarten. de Blumenau, fo- conservem a lingua e tradições de
ram encontrados os seguintes folhe- seus país, etc.;
tos: "Das Oktobermanifest", "Han- 20 - Afirmam que essa organiza-
duch des Integralisten", "Statuten", ção não tem caráter politico,

Inoglukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as tarmàcias.

Agente-representante:
Virgílio José Garcia II Caixa Postal, 56 -- Florianópolis
-----�

30v-28

Mais navios que o . resto do mundo
Washington, 7 (Reuters) - O contra-almirante Land,

presidente da Comissão Marítima, declarou que, neste verão,
a produção de navios mercantes nos Estados Unidos atingirá
formidável recorde. Prosseguiu o contra-almirante dizendo
que o programa para 1942 prevê a construção de mais navios
mercantes do que todos os estaleiros do mundo possam construir
num ano. Terminando, disse que o total de navios mercantes
norte-americanos superará várias vezes o total dos navios que I
a Alemanha, o Japão e a Itália juntos poderão construir neste

Iano.

As pessôas que sofrem de surdez
catarral e zumbidos na cabeça, se

alegrariam em saber que essa, tão
aborrecida afecção póde ser trata
da, simplesmente e com êxito, com
um remédio, que, em muitos casos,
tem produzido alívio completo.
Pessôas, que apenas podianJ ouvir,
têm melhorado até ao extremo de
perceber o tie-tac de um relógio
de bolsinho a uma distância de do
ze a vinte centimetros do ouvido.
Se V. S. sabe de algucm que sofra
de zumbidos nos ouvidos ou de sur
dez catarral, córte êste aviso, leve
lh'o, e seja V. S" talvez, o meio de
salvar de surdez tota.1 a uma pes
sôa amiga, Êste eficaz tratamento
é conhecido sob o nome de PAR
MINT e póde ser obtido em qual
quer farmácia. Bastam quatro co
Ihéres de sopa. ao dia para comba
ter êsses males,
PARMINT não só reduz, por sua,

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

ESTABILIZADOR

Representantes:
MACHADO & Cia.

Cartazes do dia
A's 7,30 horas A's 5,30 e 7,30 horas

Um casal como
poucos

Com FRANCHOT TONE e

ANN SOTHERN

Complemento nacional D.F.B.
ESTAVA ESCRITO

(Revuette)
Preços: 2$000 1$500 e 1$000

Livr� de Censura

Edison, o mago
da luz

Com SPENCER TRACY e

RITA JOHNSON
Com olernwlto nacional O.F B

AMIGOS DE OCASIÃO
(Sinfonia Colorida de W. Disney)

Preços: 2$5uo e 1$500
Livre de Censura

A's 7,30 boras

A mulher faz
o homem

Com JAMES STEWART,
JEAN ARTHUR e

EDWARD ARNOLD

Complemento nacional D.F.B.
Preço único 1$500
Livre de Censura

Vida Social

���",,�'#••• "'W�

Viajantes:
Segue hoje para o Rio de Ja

neiro o sr. Manoel Marinho
Ferreira, que até agora vinha
exercendo, com a máxima dili
gência e correção, o espinhoso
cargo de intendente da Base de
Aviação Naval da Ressacada. S.

Vende-se um estabilizador s. vai acompanhado de sua exma.

em perfeito estado. Tratar à família_
rua Marechal Deodoro - 8S Dunmte sua estada entre nós,
(Estreito). 5 vs.-l o sr. Marinho Ferreira captou

muitas amizades e simpatias e
CompraI na Cf SA MISCE por mais de uma ocasião soube'LÁNEA é saber economizar' mostrar o seu alto e leal espíri-

to profissional e cívico.
Agradecemos o abraço de des

pedidas, que ontem nos trouxe,

Fazem anos hoje:
A exma. sra, d.

Manganeli Orofino,
sr. Luiz Orofino;

- a sra. Alda Nunes Tolen-

Francisca
esposa do

tino de Sousa, esposa do nosso

prezado conterrâneo sr, José
Tolentino de Sousa, competente
funcionário da D.R.C.T;

- a exma. sra. d. Zizi Lisbôa
Brisighelli;

- o sr. José Steiner, represen
tante comercial;

- o sr, Euclides
Junior;

- o nosso prezado conterrâneo
sr. professor dr. Vilmar Orlando
Dias;

- o sr. Ramon Del CastilIo
Pinto;

- a srita. Antonieta-"'__Maga
lhães Silva;

Schmidt

- a srita. DuIcemar Silva. CRGAR
DESDE QUE KOLYNOS foi descoberto, ha trÍntã

annos passados, innumeros dentifricios têm
tentado imitar suas superiores qualidades, mas ne
nhum foi bem succedido, Kolynos ainda é o que mais
se approxima do dentifricio perfeito.
Kolynos é um creme dental concentrado e anti

septico que. limpa os dentes melhor e sem causar
damno-restaurando rapidamente o brilho e bran
cura naturaes dos dentes. O gosto agradavel do
K01ynos e a sensação de frescôr que deixa são
inimitaveis.

Não acceite substitutos-insista no melhor creme dental-Korynos!r

CLUBES
Esteve reunida segunda-fei-

ra, às 18 horas, a Diretoria do
Iate Clube Florianópolis, sob
a presidência do dr. Armínio
Tavares. No sentido de asse

gurar maior eficiência aos tra
balhos da Diretoria e tendo em

vista a exoneração .à-o sr. Hum-
berto D'Alascio, foi feita pe
quena alteração em alguns
cargos, passando o dr. Arman
do Ferreira Lima para 1c se

cretário, o sr. Acioli Vascon
celos para diretor de séde, c

designados os drs. Vergílio
Gualberto para diretor de pu
bHcidade e Felix Schaefer para
20 secretário. A diretoria re

solveu, também, que suas ses
sões se efetuem doravante, às
terças-feiras, às 20 horas. A
runião se prolongou até às
19,30 horas, tendo a diretoria
examinado e deliberado impor
tantes assuntos para maior de
senvolvimento do Clube.

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

.

- E CONCENTRADO

Chile e A rgentinu
auxiliados como demais
Wnshing'10u, 7 (UlIitell) -, (file corJ'em ns unções que se

A declnl'fH;ão de Roose''I'eIt, J1I) opõem ao "eixo";
última conferência com n im- 2 - que se (le,'inlll conside
prensa, de que tnn10 a .chgen- 1'1)1' as necessidndes lIa Al'g'tm
tina como o Chile recebem nr- tinn em separaI] o, porque o

mamentos e auxílio na mesma
I
('hile tem costas mais eXllos

base, causou SUI'presa entre os tas e deye proteg·ê-lns.
jornalistas, que ficaram com Estima-se ([ue nquela (leda- '.

a impressão de qne os referi- ração do lH'esidente foi a mais
dos pníses obtêm armamentos importante (le qunntas prestou
sem se l(lvar em conta a polí- na aludida conferência, teudo
tica exterior que observam. se yedficado quando um jorna
Salientou�se que em princípios lista lhe perg'untou se o Chile
da última semana, em declara- seria classificado ao par da
ções das autoridades, fez-se sa- Arg'entina, para a obtenção de
bel' duas coisas: materiais lJélicos. Rooseyelt

1 - Que o auxílio aos países respondeu que, pelo que saMa,
latino-americanos de-da-se re- nmllas as nacões estayam re·

g'er grandemente pelos riscos cebendo esses· materiais.
FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

os

Clínica

Dr .. SAULO
médico-cirúrgica do

RAMOS

,

Especialista em moléstias de Senhoras - Partos.
Am1!IRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula. útero, ovários, apendice.
fúmores, 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.

Pra.ça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009
Horádo: Das H às 16 ho:t'o.s, diariamente,

Senhora ! Para as
bremesas prdira o
MEDEIROS. SabÔres
sos e diferentes.

suas so
FUDIM
delicio-
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