
Que 'fim teria tido o
� .

CABEDELO?
Rio, 9 _ Sobre o desaparecimen- afundamento em alto mar. na guerra de 1914, na véspera de maquinista Joaquim Magno Coelho govêrno, como presa de guerra. Seu IlãO Pedro Veloso da Silveira, nau-

to do "Cabedelo", "A Noite" pu- O comandante Pedro Veloso da sua entrada no pôrto do Havre. To- Júnior é empregado do Loide Bra- comandante, o capitão de longo íragou em 1921 com um grande car

blica estas duas versões: a primeira Silveira conta 51 anos de idade e é da a guarnição do "T'ijucas" saiu sileiro há 30 anos. curso Pedro Veloso da Silveira, era Iregamento de máquinas de ferro

é de que o cargueiro do Loide Bra- I natural do rüo Grande do Sul. O ilesa do desastre, exceto um tripu- Rio, 9 - O "Cabedelo", cujo de- um oficial de élite da Marinha Mer- para a Light, na costa do Maranhão.

sileiro leria' tido um encontro em terceiro maquinista do "Cabedelo", lante que pereceu. Cinco meses pas- saparecimento acaba de ser anun- cante, acostumado, por assim dizer, Dêsses dois últimos acidentes, sal

alto mar com um corsário alemão. Joaquim Magno Coelho Junior, de sou a tripulação do referido navio ciado oficialmente, era um dos aos revéses do mar. Sob seu co- vou-se o velho lobo do mar, vindo,
Nessa ocasião, o comandante do 47 anos de idade, segundo declarou na França, sem que no Brasil se

ti-I
bons cargueiro.s do Loide Brasi lei- mando, o vapor nacional "Acarí" afinal, agora a desaparecer com a

corsário teria intimado o cornan- seu irmão, ocupava o mesmo pôsto vessem notícias do seu paradetro , 1'0. Deslocava 3.557 toneladas e es- foi torpedeado nas proximidades brava tripulação do "Cabedelo"'.

dante Veloso Silveira a não fazer a bordo do "Tijucas", da Compa- Esse acontecimento se deu em

111ar-,
tava incorporado à frota daquela da. ilha de São Vicente, quando 2 Sua família reside à rua Osvaldo

uso de rádio de seu navio, sob pe- nhia Comércio e Navegação, torpe- ço de 1917 e agora se repete o dra- companhia desde 1917, quando foi caminho do Havre , Também o Cruz, 536, apartamento 4, na cidade

na de torpedeamento. Imediata- deado por um submarino alemão ma, com o mesmo personagem. O confiscado à Alemanha pelo nosso "Uberaba", comandado pelo capi- de Santos.

mente,' o "Cabedelo" teria sido ocu-
----------------------------------------------- O capitão Veloso há 38 anos exer-

pado por uma tripulação alemã, a cia sua atividade naval, sendo in-

qual, depois de fazer transbordo de vestido do pôsto de comandante há

toda carga para os porões do cor- mais de trinta anos. Sua fé de ofí-

sário, teria pôsto a pique o navio, cio é das mais brilhantes, com.

'levando prisioneira para a Alema- numerosos elogios de seus superio-
nha a tripulação brasileira; segun- res. Durante dois anos, comandou

da versão é de que o navio tenha o navio escola "Venceslau Braz" e

sido alcançado por alguma tempes- seus alunos são atualmente excelen-

tade, o que é improvável, visto co- tes comandantes, entre os quais Se

mo apenas com um dia de diferen- encontram oficiais convocados para

ça, em sua frente, viajava o "Bar- O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA comandarem o "Conte Grande",

bacena", que já chegou ao Rio. "Tetro" e "Winduck". O cornan-

Além disso, se o navio tivesse sido Diretor-gerente: ALTINO F:"ORES dante Veloso da Silveira tem três

alcançado por alguma tempestade, ,filhos, achando-se um deles fazen-

teria ficado algum traço de seu
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II Funclon:�I��rã�a�le::I:!� alemã Fruteiro e aviador amareloevas 8uor8 a qum a· co una amare a Id.1���;ã� i�r:!�����:E��lregior;;�l :a���l��idad;�::;�:� :�r ���;�it�,Zoq���n�:I����
RI'o, 9 (C. P.) _ Informam os trabalhadores em massa d 1 d d N "

1'0 Ojaski. Interrogado, confessou este ser tenente aviador do
.' .

' os pe o encarrega o e ego- êrcít
. A'

N t
.

d d d
de Belém que, subordinado ao pônica, Sociedade Anônima, notadamente brasileiros, alguns cios e 27 outros da Legação íta- exerctl,o. 1ll�01ll�?. la sua f��s:, as au ��

a des a�:een eram

título e subtítulo "Os japone- em zona de concessão que lhe com mais dê dez anos de ser- liana di
.

íd 1
..

t
uma umca e o reia ,com I e es verme os os ga oes arran-

, mgi os pe o mInIS ro d
ses do Pará são inimigos do foi feita em Tomé Assú e Aca- viços prestados, sem qualquer Luigi Mariani partem a 9 do

ca os,. ,
'

Brasil" e "Os nipônicos esta- rá pedem providências enérgí- indenização. corrente par� África, de onde dí �Inorod' hda 2f anos, tem�o emd q�ed cdhegou a Bauru, se de-

belecidos em concessões de ca� e salutares. ,contra a. ma- Contil1l.�ando" declar�m ql�e a deverão embarcar para os Esta-
Ica a ven a e rutas nas luas a CI a e.

Acará iniciaram seu trabalho n�lr�, que classlflc�m de igno- C?mpanhIa esta destruíndo l�n- dos Unidos, aguardando alí
de destruição", uma folha ves- n�llllOsa, por que sa,o tratados, I piedosamente tudo quanto eXI�.- sua tra�sferência para a Euro

pertina daquela capital publi dizendo, entre outr as corsas, te na zona e concessao, tais pa. Terao o mesmo destino cer

cou um abaixo-assinado dirigi- que são explorados na aquísi- como benteítortas, roçadas, ca de 80 cidadãos alemães e 4
do e entregue ao general Ze- ção de_gêneros �ara sua m�- hospital, usina de, �eneficia- japoneses que não pertencem
nobio Costa, comandante da nutençao, os quais lh�s sao mento de. arroz e varras casas ao serviço diplomático mas

VIII Região Militar, pelo se- vendidos a preços exor�lt.antes, de mora�Ia: que manifestaram o desejo de
gundo tenente médico da Re- r:sultando que os 0I?eranos no �s proprros poços de ab�s- voltar para suas pátrias. Ne
serva Abraão Antônio José, o rim da semana, a_:;slllam folha tec:me�1to de �gu.a as colónias nhum súdito italiano fez qual
qual se acha. subscrito por 36 de pagamento, nao recebendo estao imprestáveis, sem qual- quer pedido nesse sentido.
operários. um tostão sequer. Dizem mais quer utilidade, o que vem criar

Os operários signatários, que os reclamantes que a Compa- possibilidade de epidêmia na

trabalham na Companhia Ni- nhia Nipônica está despedindo região".

Sempre a sombra sinistra de Lavai
. Londres, 9 (Associated Press) - Revela-se que a Alemanha

está fazendo pressão sôbre o govêrno de Vichí, por intermédio de
Laval, para que lhe seja entregue a esquadra francesa. Com esta

e mais a marinha italiana, a Alemanha adquirirá Superioridade nu

mérica no Mediterrâneo no momento em que o
..

eixo" pensa des
fechar uma ofensiva em algum ponto do Oriente Médio, rumo ao

Cáucaso.
.

CASA MISCELANEA. distrí
ouidora dos Rádios R C.A. Vi·
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Traia no. 12

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

Clínica médico-cirúrgica do

Dr, SAULO RAMOSA viagem dos representantes do
«eixo» para seus países

I I kRio, 9 (C. P.) - Fixado o nOg u . uSdia para o embarque dos re- ...

presentantes diplomáticos, e
Porto Alegre, 9 (C. P.)

consulares do Japão, Alema-
Por iniciativa da Liga de Defe-

nha e Itália, certas

dificulda-I
Poderoso remédio para tratamento da sa Nacional, nesta capital, se-

des, criadas principalmente DIABETES. rá realizada, no próximo dia 15

pelos representantes nazistas e À venda em todas as farmàcias. de abril, uma homenagem ao

que só agora estão sendo re-
tenente-coronel Aurélio Py,

movidas, vieram retardar a Agente-representante:
chefe de Polícia do Estado, por

partida das unidades que con-

I
motivo da publicação da "5a.

duzirão para fóra do país as Virgílio José Garcia Coluna no Brasil".
_

'f'
A homenagem constará da

representaçoes do Eixo, verm-

I Caixa Postal, 56 -- Florianõpolis colocação de um bronze alusí-
cando-se novo adiamento". "O
Globo", agora, adianta que só- .....

vo ao livro, na sede da Chefa-

mente na segunda quinzena 30v-30 tura de Polícia do Estado, e

dêste mês se dará o embarque,
será irradiada para todo o país

viajando em navio brasileiro, G d
-

L d
por intermédio das estações de

como já se noticiou, os díplc- ran e apreensao em on res rádio-difusão da cidade.

matas e cônsules da Alemanha �lItA. tríste, me. amar T

e Itália. Os japoneses serão Londres, 9 (Associated Press) - Declara-se nos círculos fenl brollqaite? Eatú eom toa.e'

conduzidos em navio norte- internacionais de Londres: "É grande a apreensão quanto ao � leJ de NO.80 Senhol'l
americano. papel que representará em breve o govêrno de Vichí. O rea- Só te uI" o CONTRATOSS•.

parecimento de Pierre Laval no cenário político da França
mostra que a Alemanha está prestes a vencer a resistência de
Pétain para a entrega da esquadra francesa aos alemães. A
recente transferência do couraçado "Dunquerque" para Tou
lon foi o primeiro passo nesse sentido. Por outro lado, a ren

dição definitiva de Vichí aos alemães põe em destaque a im
portância estratégica de Madagáscar para o controle do
oceano índico".

Especialista em moléstias de senhoras - Partos.
Homenagem ao tenente-coronel ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesicula. útero. ovários. apendice.

Aurélio Pv I tumores. etc. _- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO·- Hérnias. hidro-
. ceie. varicocele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

varizes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opera nus Hospitais de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira 10 -. Fone. 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Preparando um desembarque
no Mediterrâneo

'Alemães suspeitos, em PetrópolisRio, 9 (C. P.) - A polícia manha, foram apreendidos cín
fluminense, que não tem dado co tambores de gasolina pura,
tréguas às atividades nazistas, cuja procedência êle não sou

prendeu, em Araras, localida - be explicar.
de do município de Petrópolis, Em Friburgo, foi preso Jo
Luiz Felipe Hermann Kalk- hanes Robert Carlip, chefe na
mann e o capitão da reserva, zista, envolvido no desapare
alemão, Armin von Ninchevlts. cimento de oito malas suspeí
Êsses indivíduos saíram do Rio

Itas
para alí remetidas.

com salvo-conduto, afirman- <

do que iam a Petrópolis tratar
de negócios, e alí procuraram
burlar as instruções do govêr
no, deixando de apresentar .. se
às autoridades competentes.
Ainda em Petrópolis, na ca

sa do ex-aviador do Sindicato
Condor,

-

Guilherme Hertcns.
chegado recentemente da Ale�
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Londres, 9 (Associated Press)
- O observador militar do
"Daily Express" diz que há in
dícios veementes de que a Ale
manha está ultimando prepa
rativos de desembarque em
grande escala de fôrça de in
fantaria aérea (paraquedistas)

Nova Delhi, 9 (Associated Press) - O líder indiano sôbre um ponto do Mediterrâ
Jawakarlal Nehru, embora discordando das propostas britâni- neo. Diz o observador que cen
cas para a independência da Índia advertiu a seus patrícios tenas de planadores e trans
que se "organizem contra a agressão japonesa". Declarou o portes semelhantes aos que
líder indú que a asserção nipônica de que suas forças estão foram usados na ilha de
vindo para "libertar os indianos" é absolutamente absurda e Creta estão sendo concentra
totalmente falsa". Acentuou que os nipônicos só poderiam fa- dos pelos alemães na costa do
zer da índia o que fizeram da China. Terminou dizendo que Mediterrâneo, tanto na parte
"considero de meu dever e dever de todos os indianos a opo- européia como na africana.
sição a toda e'qualquer invasão estrangeira na Índia" f Senhora ! Para as suas so

bremesfls prefira o rUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

promessas japonesas

•••••••••••• u••••••••••••

i FILHA I MÃE! AVÓ! !
: Todas devem usar a :
•

•

: [j,mE!mW'ii I :fJt :
•• (OU REGULADOR VIEIRA� :
• A MULHER EVITARÁ DORES •

• Alivia as Cólicas Uterinas :
• Emprega-se com vantagem pa- •
• ra combater as irregularidades •
•

das ftlnções periódicas das se-
•[Iberas. É calmante e regulador

- Chegaram a Gibraltar 8 dessa� funções. •
Tanger,9 (Associated Press) • FLUXO-SEDATINA, pela sua •

� Dois navios de passageiros.�. comprovada eficácia, é muito re- •
italianos, acompanhados de. �íft;--"·�,7:'?J ceitada. Deve ser usada com

dois navios-cisternas, chega- �.('�\\�1 confiança. •
ram a Gibraltar, procedentes..

t � �.�.. '�FLUXO-SEDATINA encontra· se •
de portos italianos para a per- /�, 'FILH MAL em toda parte. •
muta de prisioneiros e feridos 18 . 8
italianos e britânicos. •••••••••••• §•••• fI;•.••••••

Caiu po.ta' - 37
Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agente. no. principais

muncípio. do Eltado.
17P.

Máu japonêS e

péssimos brasileiros

Rio, 9 (c. P.) _. Ipuy Yama
néso, considerado chefe das
Colônias Japonesas 8!ll Angra
cos Reis, acaba de ser detido,
em vista de suas constantes
viagens entre aquele munieí
pio e o Estado de São Paulo.
Existem vários outros nome.:;

detidos pela polícia fluminen
se, entre os quais alguns bra
sileiros que faziam publica
mente referências elogiosas à
Alemanha e crítica acerba à
política internacional do go·
vêrno brasileiro.

-

I

i>

�lf�O.'AtÀêA_ó' CORAÇÃO'

'VOLTA DE PIERRE LAVAL AO GABINETE DE VICHí. HITLER ESCOLHEU O ANTIGO CHEFE DIREITISTA AFIM DE FAZER PRESSÃO SõBRE
VICRt, PARA QUE A FRANÇA VENCIDA ENTREGUE A ESQUADRA AOS NAZISTAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos orgãos internos

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.

I 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, dôr es, cólicas e pertur
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 dôr es
de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer
qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero.

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

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

MEDICO
INSTITUTO DR OIA6NOSTIL'O

CLINICO
Dr. D;alma Moellman'n
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)

I Com prática nos hospitais europeu!
Clínica médica em geral, pedtatrl«,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urtnarto do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radl logía Ctínlca com o
dr. Manoel de Abreu Cam oanartc
S1Io Paulo). Especializado em Ri
glene e Saúde Pübltcs, pela Univer
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
A.parêlho rondemo SIEMENS pare
dlagnôettcos das docncas Internas
Coração, pulmões, vesículs biliar

estômagos, etc
Radlograllas óssea" e radiografias

dentãrlas
Electrocardiografia clínica

uíagnõstíco precrso das moléstla
car díacas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determlnação doe dltúrblos das
glândulas de secreção Interna)

Sondagem Duodenal
�'xame quimlco e microscópico d«

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisloteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-víoíetas,
ralos Intra-vermelho e eletrlcídade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clln ica
�xames de sangue para diagnóstico
la sUlHs diagnóstico do Impaludls
mo, dosagem da uréa no sangue.
-to. Exame de urina, (reação de
Aecheín Zondeck, para dlegnôstlec
precoce de gravidez). Exame de
ouz, escarros, liquido raquíano f

lualquer pesqulza para elucldaçã
de dlacnôsttco.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

PIORTANOPOLIS

INDICADOR
I

nam e inflamam

Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751. I�----------------------.�

EX -chete de clt
nica do

Hospital d�
Nuernberz

(Profi-t• L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

(Arnrqio 0('1 fl1 •

I Alta cirurgia, gy n e
cologla (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systems
nervoso e op�raQõeB

.

de p.astíca,
Cunsultorlo Ó rue Trale
no, 18 (d!):" 10 63 12, e
doi'! 1 b ri." t 6,bO) Te.e

ph: ne - 1,285

I
Resídeneía (l rua Es
teves Juníor I 20. _.

'I'elephone _.- 1.1Jl

�. Remigío
CLlNICA -MEDICA

Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmrdt=-Edili
cio Amélia Neto--Fone 1592
Y ás 12 e 14 as 17 noras.

RESIDENC1A'
Av Hercilio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

AUende a chamados
14

2&_

mais

Certos orgãos internos das mulhe
res congestionam-se e inflamam-se
com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo forte, uma queda, uma raiva.
uma comoção violenta, uma noticia
má ou triste, molhar os pés, um

resfriamento ou alguma irnprudencia.
Moléstias graves podem começar

assim.
]1:lstamente os orgãos mais im

portantes são os que se congestio
depressa, sem que a mulher sinta nada

. Os nossos amigos
amarelos

.

C�INlCA ESP�CIALlZADA DAS MOLESTIAS DOS Negócio à venda
Ouvldos-Narlz-Garganta-Cabeça-Pescoço Vende-se a �asa de negó-

D ARMINIO TAVARES cio no largo GeneralOsório-
r.. 40 (Casa Chicão). Bom ponto

_ (Assistente do prof. ôanson) e bem afreguesada. Vende-
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS se, também, o mesmo pré-
Consultas 20$000 - Opera"ões a comb_inar dio. Tratar no local.

,. 30v-30
Consultório: Rua João Pinto, 7-Tel. 1461.-ResicJência 145ó

\
.

iOs franceses livres tomam um
posto avançado em Tezzan

AFRICA
EQUAT

FRANCE5A

I

Comece hoje mesmo

a usar Regulador·Gesteira

Linhà direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa J�eger & 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
um automóvel (limousine)

I A

I
em perfeitas condições. In-' Aqente em Florlanopolis: M RIO MOURA
formações na gerência do PRAÇA H) DE NOVEMRRO
ESTADO. 30vs.30, __.......... - ..

Sim, senhores! Saíram
melhores. que as sncomen
das. Agora é que a gente
reconhece a razão por que
a América do Norte, há
muitos anos já, os escorra

çou.
A polícia de S. Paulo,

Estado em que êles mais.
se firmaram, está provan
do ser uma polícia das me

lhores do mundo, - diz o

"Correio Português". In
vestiu com segurança e

inutilizou os planos dessa
gente sinistra que preten
dia ferir o Brasil no cora-

. ção. Continuassem ocultos
tais manejos, e ninguém
sabe o que poderia surgir
da obra maléfica dessa
gente, cuja raça tem as

características acentuadas
da traição, da mentira e

da falsidade mais ousada.

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts-
.

mann e Aurélio Rotolo

Para qualquer assunto pe
rante as repartições pública!'
federais, estaduais e municio
pais: Procure a Organização
Comercial Catartuense ,

Cairo, Egito, Março, (Por Joseph M. Levy, de Press In
formation) - Uma coluna de franceses livres, procedente do
Território do Chad, na África Equatorial Francesa, capturou
uma posição do Eixo em Fezzan, província do extremo sul da
Tripolitânia, depois de combate violento.

(Um despacho da Associated Press oriundo do Cairo anun
ciou que os franceses livres tinham comunicado que havia sido
capturado grande número de italianos e fôra apreendido mui
to material. O despacho acrescentava que a fôrça atacante era,
comandada pelo Governador Geral da Colônia do Camarão,
Leclerc.) .

O oásis de Murzuk, que está dentro dos limites de Fezzan,
foi incursionado há mais de um ano pelos franceses livres em

conjunção com patrulhas britânicas. Nessa ocasião, os ára
bes da região deram calorosas boas vindas às fôrcas aliadas
por os italianos não serem alí muito populares.

- ,

Crê-se que os incursores que realizaram a recente faça
nha estão ainda ocupando território em Fezzan, não se sa

bendo, porém, aquí, se esta ocupação é ou não permanente.
O oásis de Murzuk, que está a cêrca de 500 milhas ao sul

de Trípoli e a cêrca de 200 milhas ao norte da fronteira do Ter
ritório do Chad, era a séde dum forte italiano.

Um neo-zelãndês descreveu o reide de 1941 ao oásis, as
sim: - Ao aproximarmo-nos do forte, os italianos princi
piaram a: retirar as guardas, pensando que eramos italianos.
Mas, em breve, se desiludiram. Ao chegarmos à distância de
150 jardas, pusemo-nos a atirar. ---' Eu estava com seis carros,
que deviam ladear o forte e atacar o aeródromo.' Avançámos
até umas 600 jardas dum hangar e para lá disparámos algumas
bombas. Depois, aproximámo-nos mais, no momento preciso
de aprisionar umas tropas líbias que iam a correr para um

posto de metralhadoras. Disparámos contra o hangar durante
cêrca duma hora, com as balas a zunirem em toda a roda. De
pois, os italianos içaram uma bandeira branca".

Uns
•

passos mais •••
e comprem mais barato!

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, Cístoscopía, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

Chácara
i Vende-se urna, com casa e

I garaje, em local aorazível,
com água corrente, luz elé
trí ca e esgôto, sita à Praia
do Meio (Coqueiros) Facili
ta-se metade do pagamento
Informações com o sr. Zaní-
ni, rua Tira�entes. 8.

12vS-4

..................... -
'

••••••••• II �.....

F C··....

A EXPOSIf;ÃOFELIPE SCHMIDT, 3 8

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de P, 2R 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

D ARAUJO�_OLHOS, OUVIDOS,l. NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
on,u ta!: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

•

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS
Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS

Camisas, Gravatas, Pijam es,
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA, MIS·
CELANEA. - Rua Traiano. 12.

VENDE-SE

Confecções para Senhoras
Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas
Casaqutrihoa - Colchas - Toalhas - Penhoats

Possibilidades de uma

«guerra de bactêríes»
Moscou, 8 (A. P.) - o co- a chefia do comissário da Saú

missário da Saúde Pública ad- de, afim de combater possíveis
vertiu à nação contra a possí- epidemias. As áreas reconquís
bilidade de uma "guerra de tadas e os centros congestiona
bacterias", por parte dos ale- dos de evacuação estão em
mães. I grande perigo de epidemia, que
Moscou, 8 (A. P.) - O Con- já se está alastrando por vários

selho de Defesa soviético esta- povoados ocupados pelos ale
beleceu uma organização, sob mães.

I •

Curso de Aperteíçoarnento '
e Longa Prática no Rio de Janeiro

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas ianamente à tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Ploto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 2:3.

AVISO AO POVO CATARINENSE

Josephl:1a S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário doa
Serviçes 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.-08S 16 às 18 horas.
Res.: Conselbeiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS.

-
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EDITAL
o Doutor Marcílio João da Silva

Medeiros, J LUZ Substituto, em

exercíCIO do cargo ue Juiz de Di
reito da Comarca de Tijucas, Es
tado de Santa Catarina, na torma
lia lei, etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal com o prazo de vinte dias, vi
rem ou dêre conhecimento tiverem

que: no dia 22 do �o�rente, s 11 ?o
ras, à frente cio edif'icio cla Preteítu
ra Municipal, à rua Santa Catarina, o
porteiro cios auditorios deste juizo,
trará a público pregão de venda e

arrematação a quem mais cler e

maior lanço oferecer, sôbre a res

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

ca, com a área de 271.098m2 extre
mando ao Oeste com o Ribeirão; a

Leste com Carlos Minatí ; ao Norte
com Angela Montuani, e ao Sul com
Maria Pife r Belletí, avaliados por

. quinhentos mil réis (500$000). Ês
te imóvel vai a praça para paga
mento de custas e imposto do in
ventário do espólio de Dante Morc
ti. E para que chegue ao conheci
mento de todos 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-
,hlJos afinal. (as.) Marcílio João da
Silva Medeiros, .Juiz Substituto em

exercício. Eu, Rodolpho Luiz Eu
chele, Escrivão que o subscrevi.
Está conforme.

O Escrivão
Rodolpho Luiz Buchele

SÊLOS
Vende-se. por um preço de

ocasião, uma primorosa co

leção universal, corn 27000
exemplares diferentes, ava
liada em 250.000 francos.
Inlorme ções com o Eng."

Edmundo Gardoltnski, à rua

Felipe Schmidt, n.v 5, Caixa
Postal, 66. - Fto nanópoüs.

30v.-tO

ESTABILIZADOR
.

Vende-se um estabilizador
em perfeito estado. Tratar à
rua Marechal Deodoro - 85
(Estreito). 5 vS.-2

I

I

A cooperação "da mulher inglesa
no esforço de guerra

Londres, 8 (R.') - Um novo des
clobramen to elo serviço de guerra
das mulheres foi anunciado pelo
Departamento da Guerra.

O �'ATS" - Serviço Ter-r itorial
das Mulheres _ terá que guarnecer
os holofotes do comando de bate

I rias anti-aéreas.
As experiências para estabc 1 cccr

as condições sob as quais as mulhe
res poderão ser empregadas, estão
prestes a começar. Não se preten
de pôr as "ats" em lugares próxi
mos da costa ou sozinhas em locais
expostos e isolados. E embora a

experiência signifique, provavel
mente, a introdução de formações
de baterias de holofotes mistas, es

tas, quando aprovada a experiência
como adequada para as "ats", se

rão exclusivamente guarnecidas por
elas. A-fim-de que os destacamen
tos possam ser retirados para os

quarteis, para períodos de repouso
e instrução, será elaborado um sis
tema de sentinelas.
Haverá muitas zonas em que as

"ats" não serão empregadas. Mas,
é provável que na maioria delas um

grupo de formações fique a seu car

go e o consecutivo a cargo dos ho
mens, excluindo as zonas próximas
da costa, onde não se pretende em-

.

�!i�e!s�!�!�� Iem mercadorias de alta classe 8

I A preços ao alcance de todos I
I

na «A MODELAR» �OCXXIDODCJODDaOOOCDCICOOQCQDDCXX&DCIOOOOOOOOOODODOCOOOCXlOOOCIQu

pregar mulheres.
Nas regiões entregues às "ats", as

baterias serão em grupos de seis
holofotes perto uns dos outros. As
voluntárias das unidades já existen
tes foram chamadas para receber
instrução especial de oficiais infe
riores. � as baterias de holofotes
mistas, todas as candidatas serão
voluntárias, do mesmo modo que
para as baterias anti-aéreas. A ex

periência poderá trazer muitas al
terações e reajustamentos, mas tu
do indica, segundo os relatórios já
estudados, que a mesma será bem
sucedida. A prova do último verão
demonstrou que as "ats" poderiam
executar todos os serviços nas for
mações de holofotes e fiscalizar seu

aparelhamento. Espera-se que em

poucos meses haverá oportunidades
para as mulheres desempenharem
sua parte em matéria interessante
e de natureza vital e, ao mesmo

tempo, para substituirem milhares
de homens que serão empregados
noutros serviços.
As mulheres que se alistarem no

"ATS" poderão optar pelo serviço
de holofotes. A princípio, entretan
to, até que seja concluida a segun
da experiência, o número ser:'! li
mitado.

Molestias da Bexiga
Cada dia de descuido

augmenta os padecimentos.
A irritação intoleravel,

os ardores produzidos pe
los disturbios da bexiga,
devem ser combatidos
desde o seu inicio.
A bexiga é a porta de

sahida das substancias
toxicas e impurezas, que
os rins separam do san

gue. Quando esse delicado orgão está inflammado,
soffre devido ao contacto com essas substancias
toxicas. O exaggerado desejo de alliviar a bexiga,
os ardores e as irritações das vias urinarias devem
ser combatidos pelo emprego das Pílulas De Witt
para os Rins e a Bexiga.
Sua acção calmante e antiseptica faz-se sentir Ga

bexiga, nos rins e em todas as vias urinarias.
As Pílulas DeWitt para os Rins e a Bexiga gozam

de reputação universal. São realmente merecedoras
de �ua .confiança, pois não contêm drogas que possam
preJud1car o organismo.

\ PILULAS DE WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA .

�dicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Distúrbios
enaes, Molestias da Bexiga e, em geral, todas enfermidades

produzidas por excesso de acido yrico.

li Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

MAR:������ :�, ��:L��:sRA� Imediterrâneas, o marinhei- ,:'1'0 britânico demonstrou o .. �
seu sangue frio e a sua

coragem. Com forças su

periores em presença, des
temidamente se atirou ao

combate e venceu.

Indiferentes a paixoes
. ou preconceitos, a idéias
feitas ou a idealizar, os ho
mens têm de confessar, se

quiserem ser justos, que
o britânico é o homem do
mar, como o romano do
império foi por excelência
o batalhador da terra.
E não há neles apenas

a valentia brutal e sangui
nária: há a coragem ele
gante, que não pratica
crueldade inúteis. Por isso,
mesmo, - diz o "Correio
Português", - quando o

inglês perde, ganha para a
sua consciência.

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.

Matar a fome

MOQEtO Slr.;GER DE PÉ - Eleg inte e

prático. Pode ser adquirido com mo

tor elétrico Singer.

Da América para a Gré
cia partiu um navio sueco,
conduzindo mantimentos
para êsse país, cujo povo
morre de fome. É talvez
um castigo da Providên
cia. Mas, castigo por que?
- pergunta o "Correio
Português". Êsse povo he
róico não atacou ninguém,
não atraiçoou ninguém,
não perturbou a indepen
dência de nenhum outro
povo ..Defendeu palmo a

palmo a sua terra sagrada.
Por que o obrigam a pas
sar fome ? ..

É um dos maiores cri
mes que esta guerra tem
praticado, um dos que, por
ela, terão de responder os

responsáveis, principal
mente aqueles que não ti
veram coragenl para ven

cer e pediram ajuda para
os esmagar.

É preciso um verdadeiro gu::trda-roupa para ter

os filhinhos sempre limpos, moti vo permanente
de orgulho materno. Mas quem possue uma

Singer pode enfrentar, economicamente, essa

necessidade. Leve, obediente e veloz, a Máquina
Singer permite a toda dona de casa fazer em

pouco tempo e por pouco dinheiro as roupinhas
lindas e singelas de que seus filhos preCIsam.
E com pequena' despesa a Sra. ---------------------------N-:-·····

..

···;········
.. ···-.- ...

pode obter a sua Singer. Peça Um belíssimo IIvreto SINGER, GRATlS! En-oíe-nos este

coupon e recebera um magníli'co manual ilustrado, contendo interessan-

informações sem compromisso. '" JIIgeJIõ" sobre a ARTE DE C05ER e DECOR.AÇÃO DO LAR.

SINGER SEWING MACHINE co.
Caixa Postal, 2967 - São Paulo

NOME __ .

RUA , .

BAIRRO _ .

CIDADE ESTADO .

I Farmácia "Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS I

3 v.-4

ROMUALDO PIRES e IEUUNA NUNES PIRES
participam aos parentes
e pessoas amigas o

nas-Icimento de seu. filho
HAMILTON LEO.
ocorrido a l-It-1t2.

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

PerFumarias.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcspcke),
FONE 1.642

GargantaIrritadaFriccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, ernquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as
membranas irritadas.

Caminhão
Vende-se um, completamente

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

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

4v.- 1

APROVADOS PELO O'N'S'P' SOB N9 5'69 DE 1935

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

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Hcepckel

.CASA Vende-se uma, à
rua Santos Sa

raiva n. 129, no Estreito, com

16 ms. e 1/2 de frente por
68 ms. de fundos. Tratar com o

sr. Luiz Soares Ventura, na
Diretoria de Obras Públicas.

15 vs.-3

Previdência Ltda. I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLIS I�At8Dd8 diS 9 às 12 horas

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

n. 2310 andar - Sala 45 das 1.30 às 17 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos orgãos internos

no cornêço.
Nada s'entindo 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.

I 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 pertur
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

qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero.

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

J

í Vende-se urna, com casa e

I garaje , em local aprazíve l,
com água corrente, luz elé
tríca e esgôto, sita à Praia
do Meio (Coqueiros) Facili
ta-se metade do pagamento
Informações com o sr. Zani
ni, rua Tira�entes, 8.

12vS-4
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MEDICO
INSTITUTO DE OIAGNOSTWV

CLINICO
Dr. Ojalma MC2l1mann
formado pela Universidade de

Genebra [Suíçal

I Com prática nos hospitais europeu
Clínica médica em geral, pedlatr!«,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genHo-urlnarlo do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radl logla Clínlca com o

dr. Manoel de Abreu Cam oansrlo
São Paulo), Especializado em Hí
glene e Saúde Pública, pela Unlver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
I\parêlho III oderno SIEMENS par,
dtaguó sttcoe das domcas Internai!
Coração, pultnões, vesícula biliar

estômagos, etc
Radiografias õsseas e radlograllas

dentãrlas
Electrocardiografia clínica

uíagnésttco preciso das moléstia,
car díacas por melo de traçados

elétrlcoe.)
Metabolismo basal

(Determinação do! dltúrblos da�
glândulas de secreção Interna)

Sondagem Duodenal
Fxame químloo e microscópico d«

suco duodenal e da bílls),
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralos Infra-verroelho e eletríeídade

médica ..

Laboratório de microscopia e

análise clin ica
�xame8 de sangue para diagnóstico
la sífilis díagnésttco do ímpaludís
mo, dosagem da uréa no ssngue.
'te. Exame de urina, [reação de
ABeheln Z(lndeck, para díagnõstlcc
precoce de gravidez), Exame dt
ouz, escarros, líquido raquíano I

luaiquer pesqulza para elucldaçã
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

FIORTANOPOLIS

INDICADOR
I

nam e inflamam

�r. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

IHESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone' n. 751.
�

OH, RICARDO
G�TTSMANH

Ex-chefe de cli
nica do

Hospital de
Nuernberz

(PrOrfl� L Burknardt
e R. Kreuter)

Evpecuüisío em

Lirurqí« (io n] •

I Alta cirurgia, gy ne
eologta (doenças de

I senhoras) e partos.

ICírurgta do systems
nervoso e op0façõeB

de ptastlca.
Ccneultorlo 6 rol! Trele-
00, 18 (d!.!" tO 6" 12, e
das 1 b ci,,, 16,M) Te'e

ph: ne - t .�8ô

I
Resídeneía lL rua Ea
teves Junior, 20. �-

Telepbone --- l.1jl

�. Remigio
CLlNlCA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmldt--Edifi
cio Amélia Neto-vPone 1592
y ás 12 e 14 as 17 noras,

RESlDENCJA'
Av Hercilío Luz, 186

- Pnone: 1392 -

AUende a chamados
14

.

.

CLlNlCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS Negócio à venda
Ouvidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço Vende-se a �as'a de negó-

D ARMINIO TAVARES cio no largo GeneralOsório-
(.. 40 (Casa Chicão). Bom ponto

_ (Assistente do prof. ôanson) e bem afreguesada. Vende-
ACOMODAÇOES PARA DE.5CANÇO DOS OPERADOS se, também, o mesmo pré-
Consultas 20$000 - Operal'ões a ccmbiner dio. Tratar no local.

T 30v-30
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel.. 1461.-Resiclência 145ó

\

mais

Certos orgãos internos das mulhe
res congestionam-se e inflamam-se
com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo forte, uma queda, uma raiva,
uma comoção violenta, uma noticia
má ou triste, molhar os pés, um

resfriamento ou alguma imprudencia.
Moléstias graves podem começar

assim.
Justamente os orgãos mais im

portantes são os que se congestio
depressa, sem que a mulher sinta nada

linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa J�eger & Irmão

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sacados e domingos
um automóvel (limousine)

I A

j
em perfeitas condições. In-' Aqente em Florlanopolis: M RIO MOURA
formações na gerência do PRAÇA r� DE NOVEMBRO
ESTADO.

_ 30vs.30, i-..,.......-------.--------.......

. Os nossos amigos
amarelos

r Os franceses livres tomam um
posto avançado em Tezzan

I

Comece hoje mesmo

a usar Regulador·Gesteira

Sim, senhores! Saíram
melhores. que as oncornen
das. Agora é que a gente
reconhece a razão por que
a América do Norte, há
muitos anos já, os escorra

çou.
A polícia de S. Paulo,

Estado em que êles mais.
se firmaram, está provan
do ser uma polícia das me

lhores do mundo, - diz o

"Correio Português". In
vestiu com segurança e

inutilizou os planos dessa
gente sinistra que preten
dia ferir o Brasil no cora

ção. Continuassem ocultos
tais manejos, e ninguém
sabe o que poderia surgir
ela obra maléfica dessa
gente, cuja raça tem as

características acentuadas
da traição, da mentira e

da falsidade mais ousada,

AFRICA
EQUAT

FRANCESA

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

Para qualquer assunto pe
rante as repartições pública!'
federais, estaduais e municio
pais: Procure a Organíz.a ção
Comercial Catar lneuse ,

Chácara

.' o 100 �'" !too 60", SoC'

I ��������m

Cairo, Egito, Março, (Por Joseph M. Levy, de Press In
formation) - Uma coluna de franceses livres, procedente do
Território do Chad, na África Equatorial Francesa, capturou
uma posição do Eixo em Fezzan, província do extremo sul da
Tripolitânia, depois de combate violento.

(Um despacho da Associated Press oriundo do Cairo anun
ciou que os franceses livres tinham comunicado que havia sido
capturado grande número de italianos e fôra apreendido mui
to material. O despacho acrescentava que a fôrça atacante era.
comandada pelo Governador Geral da Colônia do Camarão,
Leclerc.) .

O oásis de Murzuk, que está dentro dos limites de Fezzan,
foi incursionado há mais de um ano pelos franceses livres em

conjunção com patrulhas britânicas. Nessa ocasião, os ára
bes da região deram calorosas boas vindas às fôrças aliadas,
por os italianos não serem alí muito populares.

Crê-se que os incursores que realizaram a recente faça
nha estão ainda ocupando território em Fezzan, não se sa

bendo, porém, aquí, se esta ocupação é ou não permanente.
O oásis de Murzuk, que está a cêrca de 500 milhas ao sul

de Trípoli e a cêrca de 200 milhas ao norte da fronteira do Ter
ritório do Chad, era a séde dum forte italiano.

Um neo-zelãndês descreveu o reide de 1941 ao oásis, as
sim: - Ao aproximarmo-nos do forte, os italianos princi
piaram a retirar as guardas, pensando que eramos italianos.
Mas, em breve, se desiludiram, Ao chegarmos à distância de
150 jardas, pusemo-nos a atirar, - Eu estava com seis carros,
que deviam ladear o forte e atacar o aeródromo.· Avançámos
até umas 600 jardas dum hangar e para lá disparámos algumas
bombas. Depois, aproximámo-nos mais, no momento preciso
de aprisionar umas tropas líbias que iam a correr para um

posto de metralhadoras, Disparámos contra o hangar durante
cêrca duma hora, com as balas a zunirem em toda a roda. De
pois, os italianos içaram uma bandeira branca".

passos
•

mais •••

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

Corpo clínico: Drs. Djalrna Moellmann, Ricardo Gotts-
o

mann e Aurélio Rotolo

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

-

-

'

••••••••• a .

•
"

'Cr-r .r c.-....

Uns
e comprem mais barato!

A EXPOSIt;ÃOSCHMIDT,FELIPE 3 8

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

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
r. NARIZ, GARGANT A

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

...-;..

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS
Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DÇ)ENÇAS DOS OLHOS

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS·
CELANEA, - Rua Trajano. 1 '2.

VENDE-SE

Confecções para Senhoras
Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas

Casaqu inhos - Colchas - Toalhas - Penhoais

Possibilidades de uma

«guerra de bactêrías»
Moscou, 8 (A, P,) - o co- a chefia do comissário da Saú

missário da Saúde Pública ad- de, afim de combater possíveis
vertiu à nação contra a possi- epidemias. As áreas reconquis
bilidade de uma "guerra de tadas e os centros congestiona
bacterias", por parte dos ale- dos de evacuação estão em

mães. I grande perigo de epidemia, que
Moscou, 8 (A. P,) - O Con- já se está alastrando por vários

selho de Defesa soviético esta- povoados ocupados pelos ale
beleceu uma organização, sob mães.

I •

Curso de Aperfeiçoamento' e Longa Prática no Rio de Janeiro

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

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

AVISO AO POVO CATARINENSE

Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. 8chmidt. 39 (sob.)

Ora.

SAVAS LACERDADr.
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOli
servíees do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cooperação "da mulher inglesa
no esforço de guerra

EDITAL

pregar mulheres.
N as regiões entregues às "ats", as

baterias serão em grupos de seis
holofotes perto uns dos outros. As
voluntárias das unidades já existen
tes foram chamadas para receber
instrução especial de oficiais infe
ríores . Nas baterias de holofotes
mistas, todas as candidatas serão
voluntárias, do mesmo modo que
para as baterias anti-aéreas. A ex

periência poderá trazer muitas al
terações e reajustamentos, mas tu
do indica, segundo os relatórios já
estudados, que a mesma será bem
sucedida. A prova do último verão
demonstrou que as "ats" poderiam
executar todos os serviços nas for
mações de holofotes e fiscalizar seu

aparelhamento. Espera-se que em

poucos meses haverá oportunidades
para as mulheres desempenharem
sua parte em matéria interessante
e de natureza vital e, ao mesmo

tempo, para substituirem milhares
de homens que serão empregados
noutros serviços.
As mulheres que se alistarem no

"ATS" poderão optar pelo serviço
de holofotes. A principio, entretan
to, até que seja concluida a segun
da experiência, o número será li
rnitado .

Ac ,.

o Doutor Marcilio João da Silva
M delroS, J UlZ Sunstituto, cme

Cl'ClO do cargo de Juiz de Di-exer d T·
reito da comar�a e rjucas, Es-
tado de Santa Catar-ma, na 10r111a
lia lei, etc.

.

Faz salJer aOS que o presente edi-
tal com o prazo de. vmte dias, vi
rem ou dêJe conhecImento tiverem
que,' no dia 22 do c��r.ente, s 11 110
1'a5, à frente �o edl!lclO d�l Prefeilu
ra Municipal, a rua Santa Catarina, o
porteiro dos audltorI?s deste juizo,
Irará a público pregao de venda e

arrematação a quem mais der e

maior lanço. oferecer, sôbre a res

pectiva avalIaçao, o seguinte: Um
terreno, lote n. 4 da Iinha Trinta
Réis, em Nova Trento desta comar
ca, com a área de 271.098m2 extre
mando ao Oeste com o Ribeirão' a
Leste com Carlos Minati ; ao No�·te
com AIJgela Montuam, e ao Sul com
Maria Píf'er Belleti, avaliados por
quinhentos mil réis (500$000). Es
te imóvel vai a praça para pa"a
mento de custas e imposto do in
ventário do espólio de Dante More
ti. E para que chegue ao conheci
mento de todos 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, Rod�lpho Luiz
Buchele, Escrivão, o subscrevi. Se
!'los afinal. (as.) Marcílio João da
Silva Medeiros, Juiz Substituto cm
exercício. Eu, Rodolpho Luiz Bu
chele, Escrivão que o subscrevi.
Está conforme.

O Escrivão
Rodolpho Luiz Buchele

Londres, 8 (R.) - Um 110V·0 des
dobramento cio serviço de guerra
das mulheres foi anunciado pelo
Dcpartamento da Guerra.

O I'ATS" - Serviço Territorial
das Mulheres � terá que guarnecer
os holofotes do comando de bate
'rias anti-aéreas.

As experiências para estabelecer
as condições sob as quais as mulhe
res poderão ser empregadas, estão
prestes a começar. Não se preten
de pôr as "ats" em lugares próxi
mos da costa ou sozinhas em locais
expostos e isolados. E embora a

experiência signifique, provavel
mente, a íntrodução de formações
de baterias de holofotes mistas, es

tas, quando aprovada a experiência
como adequada para as "ats", se
rão exclusivamente guarnecidas por
elas. A-fim-de que os destacamen
tos possam ser retirados para os

quartéis, para períodos de repouso
e instrução, será elaborado um sís
terna de sentinelas.
Haverá muitas zonas em que as

"ats" não serão empregadas. Mas,
é provável que na maioria delas um

grupo de formações fique a seu car

go e o consecutivo a cargo dos ho
mens, excluindo as zonas próximas
da costa, onde não se pretende em-

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, urna primorosa co

leção universal, corn 27000
exemplares diferentes, ava
liada em 250.000 francos.
Iuíorms ções com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

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

30v.-tO

ESTABILIZADOR .

Vende-se um estabilizador
em perfeito estado. Tratar à
rua Marechal Deodoro - 85

. (Estreito). 5 vS.-2

-;;;��-;�Aguardem sensacionais novidades �
em mercadorias de alta classe �

� A preços ao alcance de todos I
�

na «A MODELAR»
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Molestias da Bexiga 1:- Madeiras
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

de

Cada dia de descuido
augmenta os padecimentos I

Piano de ocasião
Motivo de viajem urgente

vende-se um piano de cori

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

de Carvalho n. 6.

A irritação intoleravel,
os ardores produzidos pe
los disturbios da bexiga,
devem ser combatidos
desde o seu inicio.
A bexiga é a porta de

sahida das substancias
toxicas e impurezas, que
os rins separam do san-

/'

gue, Quando esse delicado orgão está inflammado,
soffre devido ao contacto com essas substancias
toxicas. O exaggerado desejo de alliviar a bexiga,
os ardores e as irritações das vias urinarias devem
ser combatidos pelo emprego das Pílulas De Witt
para os Rins e a Bexiga.
Sua acção calmante e antiseptica faz-se sentir Ga

bexiga, nos rins e em todas as vias urinarias.
As Pílulas DeWitt para os Rins e a Bexiga gozam

de reputação universal. São realmente merecedoras
de sua confiança, pois não contêm drogas que possam
prejudicar o organismo.

'PILULAS DE WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA .

Indicadas para Rheumatísmo, Sciatica, Dôres na Cintura Disturbios
Renaes, Molestías da Bexiga e, em geral, todas e�fermidade,

produzidas por excesso de acido \lrico.

É preciso um verdadeiro gu::trda-roufa para ter

os filhinhos sempre limpos, motivo permanente
de orgulho materno. Mas quem possue uma

Singer pode enfrentar, economicamente, essa

necessidade. Leve, obediente e veloz, a Máquina
Singer permite a toda dona de casa fazer em

pouco tempo e por pouco dinheiro as roupinhas
lindas e singelas de que seus filhos precisam.
E com pequena' despesa a Sra.

···········_······ ..

·······-N·:······
.. ············ .... ··· ....

pode obter a sua Singer. Peça Um belíssimo IIvreto SINGER, GRATlS! E"vi'-1J()S erre

coupon e recebera um magnífico manual ílustr ado, contendo interessan-

informações sem compromisso. I" slIgWõ" sob" a ARTE DE COSER, DECORAÇÃO DO LAR.

SINGER SEWING MACHINE co.
Caixa Postal, 2967 - São Paulo

NOME .

RUA , ; .

BAIRRO .

MARI=:������ :�, ���L��:sRA� Imediterrâneas, o marinhei- ,.:,ro britânico demonstrou o . �
seu sangue frio e a sua

coragem. Com forças su

periores em presença, des
temidamente se atirou ao
combate e venceu.

Indiferentes a paixoes
ou preconceitos, a idéias
feitas ou a idealizar, os ho
mens têm de confessar, se

quiserem ser justos, que
o britânico é o homem do
mar, como o romano do
império foi por excelência
o batalhador da terra.
E não há neles apenas

a valentia brutal e sangui
nária: há a coragem ele
gante, que não pratica
crueldade inúteis. Por isso,
mesmo, - diz o "Correio
Português", - quando o

inglês perde, ganha para a
sua consciência.

'.WOElO SINGER D� PÉ - Eleg inre e

prático. Pode ser adquirido COI11 mo

tor elétrico �inger.

CIDADE . ESTADO .

I Farmácia "Esperança»do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

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

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

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

Matar fomea
Da América para a Gré

cia partiu um navio sueco,
conduzindo mantimentos
para êsse país, cujo povo
morre de fome. É talvez
um castigo da Providên
cia. Mas, castigo por que?
- pergunta o "Correio
Português". Êsse povo he
róico não atacou ninguém,
não atraiçoou ninguém,
não perturbou a indepen
dência de nenhum outro
povo ..Defendeu palmo a

palmo a sua terra sagrada.
Por que o obrigam a pas
sar fome ? ..

É um dos maiores cri
mes que esta guerra tem
praticado, um dos que, por
ela, terão de responder os

responsáveis, principal
mente aqueles que não ti
veram coragenl para ven

cer e pediram ajuda para
os esmagar.

APROVADOS PELO O'N'S'P' SOB N1i' SÔ9 DE 19.35

______�� La��

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

(Defronte à casa Hcepckel

Previdência Nacional Ltda.

3 v.-4

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

D. 231° andar - Sala 45 das 1,30 às 17 horas.

I

ROMUALDO PIRES e IEUUNA NUN� PIRES
participam aos parentes
e pessoas amigas o

naS-Icimento de seu. filho
HAMILTON LEO,
ocorrido a 1-,.-,.2.

GargantaIrritadaFriccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Aetúa como uma cataplas
ma, ernquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as
membranas irritadas.

Caminhão
Vende-se um, completamente

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

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

4v.- t

rASA Vende-se uma, à
" rua Santos Sa

raiva n. 129, no Estreito, com
16 ms. e 1/2 de frente por
68 ms. de fundos. Tratar com o
sr. Luiz Soares Ventura, na
Diretoria de Obras Públicas.

15 vs.-3

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLIS I�At8Dd8 diS 9 As 12 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��
I�J.�A I�I'� • Os pais habituam os filhinhos ao banho diário,,

porque sabem que a limpeza é um elemento pre-
ponderante para a saúde perfeita. Depois de certa

idade, não se requer, apenas, a limpeza externa,
mas também a interna. E' preciso' livrar certos

órgãos, corno por exemplo os rins, de
detritos e resíduos acumulados com o cor

rer dos anos. A limpeza periódica dos rins
e do aparelho renal, com HELMITOL
de Bayer, garante, além de saúde atual, uma
velhice forte, sadia e livre de achaques,Q1�SE OS RIMS VAO BEM

A SAÚDE É BOA

ü fI--------ELMITOL
IMPOSTO DE RENDA

EDITAL
De ordem do Sr. Delegado Regional do Imposto de Renda, e para

conhecimento dos in teressados, faço público o seguinte:
1. - Até o dia 30 de Abril de cada ano, as pessoas físicas e jurídi

cas. por si ou por intermédio de representantes habilitados, são obri
gadas a apresentar declarações de seus rendimentos. A presente exi
gência não se estende às pessoas físicas que auferirem importância in
ferior a 12 :000$000 anuais,

. 2, - Depois de 30 de Abril, a declaração só será recebida se ainda
não tiver sido iniciado o processo de lançamento ex-officio, e mediante
aplicação ao imposto calculado, da multa de 10%.

3, - As pessoas físicas que perceberem rendimentos de várias fon
tes, na mesma ou em diferentes localidades, farão uma só declaração,
discriminando-se, porém, por fontes e localidades de que provenham.

4, - As repartições pagadoras federais, estaduais, municipais, os

departamentos e entidades autárquicas e paraestatais, não poderão pa
gar vencimentos, depois de 30 de Abril, aos funcionários e militares que
percebam vencimentos superiores a 12 :000$000 anuais, sem que êstes
exibam o recibo da entrega de declaração de rendimentos.

5, - As pessoas físicas e jurídicas são obrigadas a enviar a esta
repartição, até 30 de Abril, informações sôbre os rendimentos pagos ou
creditados no ano anterior, COI11 indicação da natnreza, das respectivas
importâncias e dos nomes e endereços das pessoas que os receberam,
Quando os rendimentos se referirem a residentes no estrangeiro, o in
formante mencionará essa circunstância,

6, - As autoridades superiores do Exército, da Marinha, da Aero
náutica e das Polícias, bem como os diretores ou chefes de repartições,
ou entidades autárquicas e paraestatais, deverão remeter, até 30 de Abril,
informações sôbrc os rendimentos pagos a seus subordinados, ou a ter
ceiros, no ano anterior.

7. - Os escrivães dos cartórios da justiça, são ohrígados a informal',
no prazo de 30 dias, contados da homologação da sentença, as impor
tâncias correspondentes aos honorários, vintenas ou comissões, pagas
aos advogados, médicos, testamenteiros, síndicos, liquidatários,

8, - Os oficiais do registro de imóveis e de hipoteca marítima, são
obrigados a remeter, dentro de 30 dias, contados da data do registo,
averbação ou transcrição do titulo, as informações relativas à trans
missão de imóveis e aos contratos que indiquem despesa ou receita em

dinheiro, passagem de capital de um património a outro, ou, ainda,
mencionem capitalização de juros. Os oficiais do registo de títulos, €
documentos são obrigados, 110 mesmo prazo, a remeter as informações
relativas aos contratos de arrendamento, locação, carta de fiança, pe
nhor agrícola, ou mercantil, caução e contratos de parceria. Bem as

sim, os tabeliães de notas e os serventuários, que exercerem funções de
notários públicos, são obrigados a remeter, em prazo idêntico, as in
formações relativas às escrituras de arrendamento, locação de imóveis
e locação de serviços,

9, - Os .dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações
a das atribuídas; o valor das ações novas e os interêsses, além dos di
videndos, distribuidos aos titulares ele ações ao portador, nos casos de
utilização de quaisquer fundos, de aumento de capital ou de valoriza
ção do ativo; os juros de debêntures ou outras obrigações ao portador;
os lucros superiores a 1 :000$000, decorrentes de prêmios em dinheiro,
obtidos em loterias, sorteios de qualquer espécie ou concursos esporti
vos, estão sujeitos ao desconto do imposto na fonte, à razão da taxa
de 8% .

10, - Os juros de títulos ao portador de dívida pública, estão su

jeitos ao desconto do imposto na fonte, à razão da taxa de 4%,
Florianópolis, em 7 de Abril de 1942,

VISTO.
Carlos Borges da Conceição Nilson Vieira Borges

Delegado Prat. Esc,

MALAS PERDIDAS
Gratifica-se a quem achar

e entregar à redação do' Es
TADO duas pequenas malas
perdidas no trujeto da Ponte
Hercílio Luz ao i-osto de Coo
trôle Policial de Arir lú.

15v.-ll

ENII
SEMELHANÇAS JAPONESAS I

a beleza de sua cútis, liberta-a
das espinhas e cravos, comba
tendo-as na sua causa mais
frequente: - as perturbações
digestivas 1
O "Sal de Fructa" Eno é o regula
dor ideal do sistema intestinal.
Não confunda: -

/I SRl DE FIlUCTR

Quarto
Quarto grande, para casal

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

Bvsfi

VENDE-SE
Pequenc negócio, em ,bom

local, à rua Mo.j or Costa, IIn , 75. Tratar no mesmo,

204 5 v,-S

pre a mesma cara, resol
veu não mais pôr chapa
na máquina quando tinha
de fotografar qualquer sú
dito do Mikaâo, O freguês
fazia a "pose" clássica e
o fotógrafo punha a má
quina em fóco, fingindo
apenas que estava tirando
a fotografia, Para as có
pias, usava, entretanto,
sempre a mesma chapa de
japonês, que escolhera em
seu arquivo e que lhe vi
nha servindo para atender
a centenas de fregueses,
sem qualquer reclamação, 11'.'1Certa vez, ao entregar
um dêsses retratos stan
dardizados a um nipônico,
êste olhou a fotografia,
mirou-a bem, examinou-a
e exclamou: "Está muito
bonita e muito parecida,'
parece que eu quer até fa
lar, Mas eu não sabe como

gravata saiu borboleta"."
Foi a única diferença

que o próprio fotografado
encontrou: a da gravata,
Mas levou o retrato para
casa, exultante.

José Clemente

A fisionomia do japonês
é sabidamente a mais con-

;

fundível de todas, isto é,
tratando-se de identificar
alquem numa coletividade
japonesa. Todos têm a
mesma cara, sobretudo,
para o julgamento de nos
sos olhos de ocidentais,

O jornalista Costa Rego
contava há dias, em um de
seus artigos,' que, indo cer
ta vez, como convidado, a
um banquete na embaixa
da japonesa, no Rio, aper
tou a mão de um criado,
julgando ser o embaixa
dor. Ambos estavam de ca

saca e quanto ao rosto
não lhe era possível esta
belecer diferença, muito
embora conhecesse de vis
ta o tiipiomata.:
Tal semelhança é tão

extraordinária - contava
.me há dias um paulista -

que um fotógrafo de S.
Paulo resolveu explorá-la
comercialmente. S e n d o

sempre procurado o seu
"atelier" por japoneses que
queriam tirar retrato, o ar
tista, cansado de ver sem-

.

PA QUEDACOMBATA A (AS A

E Ó5 CABELOS BRANCOS
COM

19'DE MARCO
Foi entregue aos prestamísta Maria, Célio e Celina

Nunes Lopes, residente em Florianopolis,
poseuldores 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,

---

I Crédito Mútuo Predia �
Proprietários: J. Moreíra & (ia.

Ultimos estilos em mobiliários de
··imbúia recebeu

A MODELAR

r/!I9.q.M
.��������� ��!�

tceodato de:
'PERFUMARIA SANTA CATARlriÁ

FIOIlIANOPOUJ· ".�.,.� •• <1&0. • J"", ...

20 DE ABRIL
Mais um Io rtn idável sorteio re a lízar á

a Crédito Mú
tuo Predial, no did 6 de Abril (se guuda-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,

...................................................

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 iIiglês
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 provisória,
último andar do prédio da Confeitaria Chiquinho.

A SECRETARIA.
15 v. alto

Elegância!

Perfei�ão I

I

,Vendas de

Rua Trajano, n' 13

abe o leitor que é isto?
As tres figuras ao ledo representam:

ao alto. um microscopio; ao centro. a ca

beça de um verme da Opilação grudado
no intestino de um opilado; e. em baixo, a
bocca do mesmo verme mostrando os den
tes. por meio dos quaes se agarra á rn ucosa

do intestino,
Graças ao grande augmento que o mi

croscopio permitte. póde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicar o
doente: a bocca. sendo uma espede de
ventosa. chupa um pedacinho de mucosa

que enche a sua cavidade e nesse peda
cinho se enterram os dentes minusculos que
(I ultima figura mostra.

Assim, fica o verme solidamente instai·
lado, suçcndo, dia e noite. pequenas quan
tidades de sangue. através o insignificante
orifício aberto pelos dentes. ao mesmo tem·

po que lança no sangue um veneno proprio,
Esse é a obra de um verme só. Imagine

se. agora. o mal que fazem os milhares de
vermes que uma mesma pessoa póde trczer
no intestino e ter-se-á ideia da gravidade
desta doença que tanto ataca a populccdo
do Brasil.

Felizmente a Opilocdo é combatida
com etficacia pela Neo-Necatorir!a. Uma
SÓ dose de Neo-Necatorina basta, as mais
das vezes. para matar todos os vermes da

.��IP�.·�t�=do rom;
..ameo\e o "';

R�� geaDa
-- _.

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

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

FLOl-UANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos _- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado
Representante da Caixa Economica Federal para li 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 administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

CIC à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5%
C/C A.iso Prévio 6%
CIC Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
v.-9 das as Repartições Federais. Estaduais e Muntcípaís.

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

•

_. CilO ESTADO�
---------------------------------------------------

DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

TeL 102.2 - ex. poBtal 139

, ASSINATURAS

Na Capital,
Ano .......••..

Semestre ._ .••.

Trimestre .••.•.

lIêII .•..••••••••

50$008
%5$000
15$000
5$000

No Interior,
Ano. " •..•.•••.

Semestre ...•••.

Trimestre ..•••.

15$000
10$000
!O$OOO

........•••.•.••••.•••..••.••••.•__••

I SSX)A$ I• •

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

; Oasa SANTA BOSA ;
· -
• •
I. Diáriamente recebemos novidades -
• •

: Rua�Felipe Scbnlidt, 54-Fone 1514 :
· -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 vai v. 530$
7 valv. 593$, para pilhas 500$, para
acumulador 700$.

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

Co!opanhia . oa Baia»

E;' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde
perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas.
regulador das visitas, das doenças co útero, ovArios, evita
as hemorraglas, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

LeRÕeS -do coração e asma
Use li CACTUSGENOL especifico

contra bldropsías, pés inchado!', falta de ar, palpitações, abati
mento dos veias e artéria!', bronquite asmática,

sifills e reumatlemo, le-ões, cansaço, urinas escassas e dôres
no coração, pontadas nos ríns e Inchações.

A os Ira co- e con valeseeutes
Devem usar o STE�OLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos rrúsculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmlcaa Evita a tuberculose, oíoatríza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
língua suja Para a neurastenia, o des ânimo e a dlspepsta, a
convalescença é raplda.

�ífil is - Péle - Reumatismo
SPlRorHETINA é usada nas moléstías do sangue stíílís,

eczema!', tumores, darthros, espinhas, Iíetulaa, purgações. feri
das, CAncros, escréfulas, reumatismo.

Ünlco depurativo que limpa o corpo, tonl!lca e engorda.
Depositarias: todas as drogarias de. São Paulo e Rio.

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

c Alian�a
Fundad" em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Moritímoe

A direção não se responsabí-

11iza
pelos conceitos emitidos

.1'.1.1.
nos artigos assinados

11"1 \7;\

� �

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperador,
Esgotados, Anêmicos, Mã ••
que criam Magros, Crianças
r.quílicu, receberão I toni-
ficação ge,,1 do org.ni.mo

Dados relalivos ao

Capital Healizado
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
» il.929.719:000$000
» 28.358:717$970

B3.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

VENDE-SE
otíma . casa, pró pria pa ra re
sidência e ccmércio, no cen
tro urbano. No andar su pe
rior tem sala de visitas, va
randa, copa, cozluha, 4 quar
tos e otímas ínatalu çõ es 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 ums chácara com
fundos para u mar, na �8tra
da geral dos Burr e í, os. -

Inlormaçõas na Redação do
)'Estado». 20vs 19

Terrenos no Balneário
Escolha já o Seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta dI,
do Leal. As construções aumen
tam. 'A planta dos terrenos acha
se com o sr. Arl Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

No Estreito
Vende-se um Café, completamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No 'ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o
proprietário Valdir Losso no
mesmo Café. . 25�.22

Diretores:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Jose

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.I
Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

em FlorianópolisAgente O Doutor Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz de Direito da la Va
ra da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na Iór
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 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 lanço 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 centímetros (4m, 70) de
boca, um metro e quarenta centí
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 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 edi
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 ano
de mil novecentos e quarenta e
dois .. �u, Hygino I:uiz Gonzaga,
Escr-ivão, o subscrevi. Selos a final.
(as.) Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da la Vara
Está conforme.

.

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

(Reproduzido por ter saído com
i tucorr-eções) .

CAMPOS LOBO & (ia.
RUA FELIPE SCHMI01 39N

Caua postal to-: TeleohonfI083--[;nd. rei. cALLlANÇA'

Sub-Agente em Laguno, Tubarão. Itcrioí,

IBlumenau e Lacres.
.����.,

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

Molé -tias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônIco dos rins e do coração limpa a

bexiga, os rins, as neírttes, areias, r ótcas renais, aumenta as

urines. Tira as lncbações dos pés e rosto, hidropsías, ralta de
ar. palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-esclerose.

Remédio

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Populàr e Agrícola
de Santa (atclrina

das senhoras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grandes perdas navais dos japonesesSIDNEI, 9. (ASSOCIATED PRESS) NOTICIA-SE QUE OS JAPONESES PERDERAM ATÉ AGORA 50. UNIDADES NAVAIS E OUTROS NAVIOS
NA CAMPANHA NA NOVA GUINÉ. AO MESMO TEMPO, NOTICIOU-SE QUE· O AUMENTO DA REAÇÃO AÉREA ALIADA ENFRAQUECEU CONSI-

DERAVELMENTE A OFENSIVA AÉREA DO INIMIGO
editaria na cidade de Blumenau, Quando «parafuso» e· «destroyer»neste Estado, foi indeferido .o - • • •

Ecos e Notícias requerimento. �.

«Igual despacho teve o pedido Rio, 9 (C:P,) - As autorida- forças, acaba de desvendar o

de registro do periódico "O des policiais, no prosseguimen- I código por êles utilizado. As-

Informante", que seria publi- to de suas investigações, vão sim} que, qua,�d� Fi,nk falava

cado nesta capital". apurando novos aspectos das em parafusos, indicava des-
A companhia

'i Aliança da • atividades dos agentes germâ-I troyers, quando aludia a "can-
Baía" fez publicar seu relatório, I 19 '1 f

. . .

A' F d t '" ía díKo priJllei�'o seJ1lest�e ( e '±, ': n,lCos ja presos, ssim, re, e- I oneiras', quena. izer cruza-

correspondente ao ano de 1941 ram construídas em Sa,o Paulo 6,50G I nco, K�mpter, a? lado de NI�ls I
dores e guando �TI�ava "enga

findo. "O Estado foi obsequiado casas, sendo maio e Junho, eX,'ala- Christiessen, tmha tambem I tes", fazia referer;tCla a navios
com um exemplar do mesmo. I' uu 1 d ili Ih d díf troleí t

• _
mente os (OlS U Ul10S (O peno o, i aUXI lares espa a os em I e- pe 1'0 erros amencanos SUl' os

Constituiu acontecimento de os que apres_entaram Jll�ior ,número I n�ntes pontos, do Brasil. t_Jm no po�·to do R�cife,
remarcado destaque na vida so- de construçoes, o prrmetro ��111 i destes, Karl Fmk, estabelecido I Esta tambem·. desvendado
cial catarinense a sessão inau- 1,497 e o segundo com 1,277. 10- com armazem de ferragens no que Kempter enviava toda as

gural, ontem, da 13. a Conferên.! el,avia, os oU,tros quatro meses _:não �ecife, era �m dos ,que I?an- : sua,s mensagens dirigidas a

cia , Distrital do Rotary Clube. f'icaratn aquém rI: 900 construções. tmham co� e�es mais assídua stem, em Hamburgo, _pa:-ecen-
A essa conferência compare. . ,corresponden�Ia, toda ela. f�- ! do que esse .no�e stem e ape-

I id d
' O governo do Estado vai adqui- lando em artigos de especiali- nas a abrevíação do nome do

ceram a tas autor i a es, alem rir pel t t 1 de 58'660$000 ' , , .

dos rotarianos dos vários Esta- d : o, o � .

" dade a que "inocentemente" se secretário do proprio Estado-

dos do Brasil. dOIS automo,vels para � serviço dedicára, no comércio. Maior das forças armadas ale-

"O Estado" agradece o con-
as secretanas do Interior e da A polícia após ingentes es- mãs.
Segurança Pública.

'

vite recebido para assistir a •

essas solenidades. Foi criado o cargo de delegado
adjunto, na Delegacia de Ordem
Política e Social.

*

O dia 19 de abril, data natalícia
do Presidente Getúlio Vargas, foi nense.

denominado "Dia elo Presidente",
por iniciativa da colônia norte-ame

de solenidades, atos, cerimônias cí- ricana radicada no Rio, A idéia re-

lale Clube FlorianópolisDe ordem do sr. Comodoro, são convidados todos
os sócios para a "peixada" que o Iate Clube F'lorâo.né
polis oferecerá aos rotarianos que ora nos visitam, a

efetuar-se dia 12 do corrente (domingo), em Canasvieiras.
As inscrições deverão ser feitas, impreteivelmente, até
às 20 horas de hoje, na gerência do Café Rio Branco.

A. D. FERREIRA LIMA, 1.0 Secretário.

BALNEARIO (Ponla do Leal)Sábado à tarde e domingo de manhã
Grandes atracões:

Números de sucesso do "Lira Tênis Clube": Douglas
Borges Maciel. A Mascote (a menina encanto da PRB·2
de Curitiba) cantará para todos nós. Alberto Snége (o
Pedro Vargas paranàense). Ao ,piano, o assombroso Pirolito.

Nota: - As mesas poderão ser reservadas com ante
cedência, no local.

Caiu um aerólito na
Baía

Rio, 9 (C. P,) - Informam
da Baía que no Morro do Burí,
próximo à Vila de Abrantes,
caíu um aerólito, que causou

pânico entre os moradores do
lugar. A queda do aerólito ca
vou um buraco muito grande,
calcinando a terra e a vegeta
ção alí existente.

Vida Social

Recebemos o balancete corres

pondente a março findo da Cai
xa Escolar do G, E. A. "São
José". Acusa, na Receita, ..
1:645$70Ó, de saldo, e 354$300,
de mensalidades, num total de
2:000$000. A Despesa revela
12:000$000, pagos conforme do-

..\ niversários:
Fez anos ontem o nosso jo

vem conterrâneo Valdir de Oli
veira Santos, apreciado despor
tista e pessoa mui estimada em
nosso meio.

SINDIChLIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catar i-

pUDIM MEDEIROS, a so
bremesa ínegualavel, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam,

Soirée em benefício da
Cruz Vermelha Brasileira
Realiza-se hoje, às 21

horas, no Lira Tenis
Clube, promovida pelo
13.° Congresso Distrital
-Rotary Florianópolis
uma animadissima so i
rée em benefício da
Cruz Vermelha Brasi
leira.
Para a soirée de hoje

a noite, como para as

demais reuniões dan
santes no Lira Tenis
Clube, os associados do
Lira e do Clube 12, es

tão convidados.

Fazem anos hoje:
O menino' Cláudio Fülgraf;
- o sr. Procópio Borja, comer

ciante;
-:- o sr, Francisco Gouveia;
i- a exma. sr a. d. Júlia

Dutra Lopes.

Nascim;ntos:
Acha se em festas o lar do sr.

José Philippi e de sua exma.
esposa, sra. Gilda Luz Philippi,
pelo advento de sua primogênita.
Viajantes:
Acha-se entre nós, em visita

a sua família, o ilustre prelado
conterrâneo revmo. cônego To
más Fontes, figura destacada do
clero brasileiro e diretor da co
nhecida "Revista de Cultura"
que se edita no Rio,

- Para a Capital Federal se

guiu o nosso prezado e ilustrado
conterrâneo sr. des. Medeiros
Filho, digno presidente do Tri
bunal de Apelação do Estado.

Enfermos:
Encontra-se no Hospital de

Caridade, onde foi submetido a

intervenção cirúrgica, o jovem
Saul Oliveira, destacado espor
tista conterrâneo.

- Acha-se enfermo o sr, João
Vaz, residente no Estreito.

o ministro ela Guerra, em aviso,
declarou o seguinte:
"I - Fica expressamente proi

bido tirar no interior dos quartcis,
estabelecimentos! repartições ou

acamparuentos militares, fotografias

QUARTOS
Alugam-se quartos para

sol teiros, em casa de família.
Ver e tratar à Rua Trajano,
'n, 7 - Sobrado. 5 v,-5

A produção da borraChalGranadas e. tomates
sintética nos E.E. Unidos S. Paulo, 9, - A Delegacia

Washington, 9 (Associated de Polícia de Mogi das Cruzes

Press) - O secretário de co-I deteve, ontem, um japonês que
mércio, Jones, depondo peran- exercia o �o�ércio, Escondid�
te a comissão de ínvestíaacões em um caixao de tomates fOI

nossa sociedade, os grandes clubes o �

d I d nu'mero de, , , , da defesa no Senado declarou encontra o avu ta o
SOCIaIS e esportivos, as entldade.s r.e-

- h' t' d r nadas de
'..

, , que nao ouve a raso no e- g a mão,

p.lesentatIvas dos artistas e Iitcra- lví t d b h'
--------------

, I
. '.. senvo VImen O a orrac a S111-

tos, ap audiram e aprovaram a Ideia tétí t d
A

. , e Ica por par e o governo
CI.ue sera brilhantemente executada I t d h' t l'em todo o Brasil: a realização no

acrescen an O q';le a a ua -

dia 19 de abril de competições cs- me�te _ comprorr;Iss� ,pa[al aportivas, reuniões, bailes, torneios, pro uçao no paIS e ins a a

etc" em homenagem ao Presidente ções suficientes para produzir
Getúlio Vargas e em benefício da mais de 700,000 toneladas de
Cruz Vermelha Brasileira. borracha sintética anualmen-

te, Esta média de produção po-
derá ser rapidamente aumen

tada se necessário, mas o se- Ocretário declarou que "mesmo
com esta produção, os civis de
vem conservar os pneumáticos
a-fim-de enfrentar as nossas
necessidades militares".

vicas ou particulares, sem autorizu
ção dos respectivos comandantes,
chefes ou diretores. II - Quando
reunidas várias unidades ou estahe
lecimcntos militares, compete esta

autorização ao comandante ou che
fe do conjunto, III - Ademais, ne

nhuma reportagem escrita ou foto
gráfica de .interior de quarteis c es

tabelecimentos militares póde ser

publicada sem que antes tenham si
do fiscalizados seus dizeres pelas
autoridades competentes".

cebeu_ desde logo a sua justa consa

gração, pois todas as outras colô
nias estrangeiras, de países amigos,
domiciliadas aqui, hipotecaram-lhe
a mais completa solidariedade, A

FRACOS e

ANtMICOS

JOSÉ PHILlPPI e SENHORA '1participam a seus naren
tes e pessoas amigas o
nascimento de sua

primogênita. IFpolis., 8 -It -191t2
HOJE .' 5a.·feira HOJE
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CONTRABANDEOU PLATINA
Nova Iorque, 9 (Associated

•

Press) - O cidadão brasileiro

Quando a mulher Alexandre Radbill foi condena
do pelo tribunal local a seis

viera blecho meses de prisão e multa de 500
dólares sob acusacão de haver

LUPE VELEZ e LEON ERROL viola?o a proclamação presí-
Conclusão do seriado: dencial de julho de 1940 a qual

A VOLTA no BEZOURO VERDE proibiu a exportação d� certos
Com WARREN HULL metais, sem licença prévia.

Corn nleruento nacional D.F.B Radbill, que reside há tempos
Prodigios de coragem aqui, confessou ter exportado

(Aventuras) 121 onças de platina, no valor
Preços: 1 $500 e 1$100 de sete mil dólares, para o Rio

Imp. até 10 anos de Janeiro.

TOMEM

Vin�o Creoslrta�o
"SILVEIRA"

A's 7,30 heras

Preços: 2$000 1 $500 e 1 $000
Lívr« de Censura

o Sabão

"VIRGEII E ECIALID
de WETZEI_, & CIA.--..Loiriv í Ile

recommenda-se para hospitaes, collegios etc., pela sua qualidad�
��eÁ� .�/�C(,.,• •

[ SPCClAUOAO(

O dia de ontem foi de intenso
regozijo para o clero nacional.
E' que marcou o 25.° ano de
ordenação do nosso ilustre con

terrâneo revmo. cônego Tomaz
Fontes, diretor da apreciada
"Revista de Cultura", que se

editora no Rio de Janeiro.
Originário de distinta família

itajaíense, o insigne sacerdote con:
ta em nosso seio com inúmeras
amizades, frutos de seu nobre
coração e de seu espírito bri
lhante.
Em homenagem à data foi

rezada missa solene, na Cate
dral Metropolitana, por s. excia
revma. D. Joaquim Domingues
de Oliveira, arcebispo metro,

politano, e com assistência do
revmo. monsenhor Harry Bauer,
tendo a essa cerimônia com

parecido elevado número de pes
soas e irmandades religiosas.

*

Faleceu no dia 13 de março, no

México, o famoso atos Carlos
Lopes, mais conhecido por Chaf'lan,
que graugeou fama desde o seu tra
balho em "Rancho Grande", ao la
do de Tito Guizar. Apareceu em ou

tras películas, entre elas "Jalisco
nunca pierde" e ultimamente "Um
romance no Trópico" .

•

Grande Tónico

(Marcel registrada

desillft'ctan te

«Kearny» de novo
em servico

W�hington, 9 (Associated
Press) - O Departamento de
Marinha anuncia que o des
troyer "Kearny", que foi tor
pedeado no Atlântico norte a
17 de outubro do ano passado,
encontra-se completamente re

parado e já está novamente in
corporado ao serviço da esqua
dra.

Por decreto de ante-ontem,
foi determinado que, no dia 18
do corrente mês, em todos os
educandários do Estado e na

presença de todos os seus pro
fessores e alunos, será -feita uma

preleção cívica sôbre a perso
nalidade do Presidente Getúlio
Vargas e os serviços que lhe
deve a Nação brasileira.

�
Foi fundado o Corpo de Es

coteiros de Ti iucas, na cidade
do mesmo nome.

*

O presidente da República assi-
nou decreto-lei autorizando a Cen
tral do Brasil a contratar, com a

United States Still Export Co" o

fornecimento de 20 mil toneladas

Comprai na CP SA MISCE
LÁNEA é saber economizar

Perdeu-se
Gratifica-se a pessoa que

encontrar uma abotoãdura
com duas moedas pequenas
de ouro, perdida no períme
tro urbano desta cidade.
Entregar na redação dêste

jornal. 5 vs.-l

de trilhos.
Osmar Borges, 4.° escriturário

do Tesouro Estadual, foi no
meado para exercer, em comis
são, na 8a Zona Fiscal, o cargo
de auxiliar de inspetor da Fa
zenda,

JUNTA COMERCIAL.-Arqui
vame nto de contratos - Re
[gístro de firmas Autenticação
de Iivros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catarinense.

Representantes:
MACHADO & Cia.Por decreto-lei municipal de

6 do corrente, passam a ser isen
tos de qualquer imposto muni
cipal todos os atos relativos à
aquisição de imóvel de valor não
superior a cincoenta contos de
réis, que se institua em bem de
família. Eliminada a cláusula,
será pago o imposto que tenha
sido ,dispensado por ocasião da
instituição,

*

O "Diário Oficial do Estado"
desmentiu, ontem, a notícia de
que a estrada Joinville-Penha
Itajaí será possivelmente mau

gurada no dia 19.
*

Um casal como
poucos

Com FRANCHOT TONE e

ANN SOTHERN
Complemento nacional U F.B.

A's 5, 7 e 9 horas

Quem casa com
a noiva 1

Com JOAN BENNETT e

FRANCHOT TONE
Domingo prOXlmo às 19,30 Complemento nacional D.F',B

horas, será empossada a primei-
Comunica-nos o Departamen- ra diretoria da Escola Dornini

to Estadual de Imprensa e Pro- cal Infantil "Maria Perche",
ganda: «Tendo sido requerido anexa ao Centro Espírita "Fé e

ao Departamento de Imprensa e Caridade". Somos gratos ao

Propaganda o registro do jornal convite recebido, para assistir
"Diário de Blumenau", que se mos a essa solenidade.

A's 7,30 horas
cumentos,

A C, B. D _ acaba de decidir que
não poderão tomar parte em com

petições públicas os futeboleres que
não tenham quitado com o serviço
mililar.

CACA AO OVO
(Desenho)

A VOZ DO MUNDO
(Notícias da Guerra)

Preços: 2$5\)0 e issoo
Livre de Censura

ESTAVA ESCRITO
(Revista em 2 partes).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


