
Um presente para
Churchill

Rio, 12 (Meridíonat) - A co
missão ap-i ...adora dos j 'mati·
vos brasíleíros para o presente
de antversáríc a Churchill re
vela que foram apurados ....
1.001: 392$300, imoprtâncía es
sa que será encaminhada ao

primeiro ministro britânico-

(Meridional). - O «Diário da Noite» estranha que seja ignorado o paradeiro
ex-embaixadores alemão e italiano, K�rt Pruefer e Ugo Sola, numa hora

em que deveriam estar sob severa vigilância

,/

Rio, t2
dos

Era gaúcho o único

Imorto do «Arabuta"»
Rio, 12 (Meridional) -- Re

vela-se que o enfermeiro Manu
el Florêncio Coimbra, o único
tripulante morto no "Arabu
tan", fazia a sua primeira via
gem, pois os navios do Lóide
Nacíonal não costumavam le
var enfermeiros, resolvendo- se
a sua ida à última hora, por
se tratar de um vapor de gran
de tonelagem. Residia no RIo
Grande do Sul com a família,
sendo arrimo de sua ge"ljtol'a,
Maria Francisca da Curi'ta.

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

N. 8487ANO XXVII Florianópolis Quinta ..feira, 12 de Março de 1942

AS'aO.Tj AMAaSx.A
Existem mais de trezentos mil japoneses no Brasil

praticado contra os nossos M- permanece o representante (to

I
Distrito Federal, para servh' uma vez que o govêrno [apo

plomatas, o Govêrno Brastleí- -:\'Hcado sob as vístas de in ves- como elemento de Iígação com nês, indiferente às leis que re
)'0 viu-se Iorçado a revidar o tig:a<lol'es da Polícia Civil, que I o lUinistério das Relações Ex- gem o direito Intemaeloual,
Insulto, adotando provídõnclas lJJe acompanham atentamente

I
teríores, colocou os nossos representau-

enérgicas e imediatas, rlando

I
()S 1)aSS0'1. * tes diplomáticos alí acredita-

assim tratamento equivalente Para aplicação, das mesma" S. Paulo, 12 (Estado) fios em situação delicada, 1lU-
aos representantes do impera- medidas aos demais agentes di- :vesta capital o povo compra mílhando-os e atíngíndo., as
(101' Hiroito no Brasll.Já na tar- plomátíeos e consulares nlpô- avidamente os jornais, tornan- sim, diretamente, a. nossa so
de de sábado último, resolvidas nícos já foram expedidas as do conhecimento dos fatos. E

I
beranía,

as providências a tomar diante necessárias ordens pelas nos- a impressão foi só uma: de ir- *

da situação criada pelo govêr- S3S autoridades superíores. restrito e caloroso aplauso no Rio, 12 (Estado) - O nú-
no japonês, foi estabelecído () * ato do nosso govêrno, mero de súditos do lUicaflo em

regime de Incomuníeabflídade Rio, 12 (Estado) - O côn- Foi a contragosto que as nu- território brasileiro é hem al-
rigorosíssimo para o emhaíxa- sul Antônio Borges Leal l'� torldades brasileiras tomaram to, devendo ultrapassar de tre
dor Itaro Ishlí. Assim, em sua telo Branco, foi posto à .llspo- as enérgícas medidas de re- s.entos mil. A maioria es+á COIl

ateutado residência, à praia de Botaíogo, síção da Chefia de Polícia do presálía, aliás índíspensúvels, centrada de preíerêneín em S.

,i
/

Rio, 11 ("Esta(lo") - Ylo
lando as regras vígentes no

domínio do direito ínternacío
nal, o govêrno do Japão vínha
cerceando todos os movimen
tos aos nossos representantes
díplornãtíeos junto ao J'Ii('allo.
Êsse inominável absurdo che
gou ao máximo com a adoção
de rtgorosa ínoomunloahtlída
de para o nosso emhaixador
13m 'l'óquio, sr, Frederico de
rastelo Branco Clark, e todo
o pessoal diplomático e eousu
lar brasileiro no território ui
pôníco., que foi colocado em sj
tnação Igual à. de príaíouelros
de guerra.
'fendo ciência do

I

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, estaduais e munici
pais: Procure a Organização
Comercial Catarinense,

Paulo e na Amazônia, Estados
onde formam verdadeíros nú
cleos com 'rida absolutamente
própria, não Integrados nas

nossas coisas, nos nossos cos
tumes nem com fi nossa gente,
que sem dúvida os considera
elementos heterogêneos e pe
rigosos, do ponto-de-vista da
defesa nacional.

*

S. Paulo, 12 (Meridional)
ü superintendente da Ordem
Politica e Social baixou instru
ções às autoridades federais,
determinando a Incomuulcaní
Iídude do cônsul e demais fun
cionários consulares do Japão,
neste Estado.

Funcionários da LATI e da CONDOR
Eram temíveis espiões! o presidente Getúlio Vargas A Itália e o espectro da invasão

tem agora poderes para decretar os estados
. Rio, 12 (lUel'idional) - Seis passageíros alemães e íta- «de emergência}) ou «de guerra»llanos, que viajavam em um vapor do Loíde ehegndo a esta Rio, 11 (A.N).

capital, foram presos antes de o navio atracar, e levados à po- - Emendando os
Iícía marítima. artigos 122, 166 e

Apurou-se que êsses passageiros haviam embarcado no 168, da Constitui
Recife e pertenciam ao serviço da Ala Litória. Dois alemães, ção Federal, o

entretanto, segundo se afirma, são diplomatas flue vêm ao Rio presidente da Re
aguardar embarque para a Europa.

" . I pública assinou a

Rio, 12 (lUeridional) - Revela-se que os súditos do eI- seguinte Lei Cons-
.

�" presos desernharearum no Rio .{�e bordo d.o "Pal:á", que titucional que to
pr"ocedia do norte. Trata-se de espioes do "eIXO", CInco ale- mou o número 5:
mães e um italiano, que traziam preciosa hagngern de do- Art. '1. - O ar

eumeutos, especialmente sõbre o movimento de tropas no nor- tigo 122, n. 14 da
te e também elementos Iígndos à polícia secreta de Hitler. Constituição fica

De acõrdo com as informações colhidas, presume-se que assim redigido: "O
êsses indivíduos exerciam atividades suspeitas no Recíte.J'rês direito de proprie
são conhecidos como espiões, "árias vezes presos em Pernam- dade, salvo a desa
buco. propriação por ne-

Walter Cechíuní, italiano, empregado da LA1'1, é con si- cessidade e utili
derado elemento perígoso, porquanto se ntítlsavn da estação dade pública. me
de rádto dessa emprêsa de unvegnção e eostumnva, durante a diante indeniza
madrugada, fazer viagens marítimas nunca justificndns, ell�- ção prévia, na

hareando sempre na práín da Bôn Yiag'em. Em uma haratf- hipótese prevista
1111a azul, )Valter também viajava no interior de Peruambu- no parágrafo 2.°,
co, realizando neg'ócios e transações clandestinas. do art. 166, seu

ltudolfo Piper, alemão empl'eg'ado na CONnOR, sempre conteúdo e seus

manifestou-se nas ruas do Itecife partidário (lo nazismo. A limites sérão os

polícia pernambucana yarejou-lhe a casa, apreendendo diYer- definidos nas leis
sas armas e unifol'mes do ReicIt.. que lhe regularem

I{alt, alemão, exercia o carg'o de secretário do consulado o exercício".
g'ermânico. Presume-se (lue traz importantes ,(locument()� nas Art. 2°. - Fica redigido nos seguintes termos o art. 166
malas, os quais deveriam ser entreg'ues aqUI à embaIxada da Constituição: "Em caso de ameaça externa ou iminência de
alemã. perturbações internas, ou existência de concerto,· plano ou cons-

piração tendente a perturbar a paz pública, ou pôr em perigo a

Sabot.agem de' nazI-sl�s estrutura das instituições, a segurança do Estado ou dos cida-
dãos, poderá o Presidente da República declarar em todo o ter-

Santos, 12 (Meridional) �- botagem, os. cUlpadbs aflrma- ritório do país, ou na porção do território particularmente
) No inquérito a propósito da su-l ram que agIr8;_m p�r or.d.em do ameaçado, o "estado de emergência". Desde que se torne necessá

botagem do vapor alemão governo alemao, mutI1:zando rio o emprego das forças armadas para a defesa do Estado, o

"Winduck'" foi ouvida a tripu- os aparelhos de navegaçao, en- Presidente da República declarará em todo o território nacional,
lação dessa' nave, composta de t�pindo as �urbinas com cal e ou em parte dele, o "estado de guerra".
186 homens, por intermédio de clI�e?-to, �eIxand� todo o ma- Parágrafo 1. ° - Para nenhum dêsses atos será necessária a

intérpertes. qmlllsmo Imprestavel, autorização do parlamento nacional, nem êste poderá suspender
o estado de emergência ou o estado· de· guerra, declarado pelo

. �icou apurada a respons�- O inquérito, devidamente' :re- presidente da República.�Ihdade do f�to,. s�ndo class�� latada, foi remetido ao Tribu- Parágrafo 2.0 _ Declarado o estado de emergência em todofIcados como mdIc�ados o p�o nal de Segurança Nacional, es- o país, poderá o presidente da República, no intuito de salva
:pro c.omand:::nte Wllly paul'. o

tando os indiciados incursos guardar os interesses materiais e morais do Estado ou de seusImedIato, Remold Pohl; o chefe
.

das máquinas, Wilhelm Crei; nos artigos 3 e n. 16 da LeI de nacionais, decretar, sem prévia aquiescência do poder legislativo,
Fritz Plumb oficial de bordo; Segurança Nacional. O sub- a suspensão das garantias constitucionais atribuidas à propriedade,
Arnurf schupfer e outros. procurador do TSN pediu a ou liberdade de pessoas físicas ou jurídicas dos súditos do Es-

Interrogados sôbre as razões condenação dos acusados ao tado estrangeiro, que, por qualquer fórma, tenha praticados atos Ique os levaram a praticar a sa� gráu máximo. de agressão, de que resultem prejuizos para os bens e direitos
do Estado brasileiro ou para a vida, bens e direitos das pessoas

_________MMlW I:II&*_M_·�__l!m_'!IlMI!!............,_!!l:=i1I1Mii'l@��__� físicas ou iurídicas brasileiras domiciliadas ou residentes no país.
Art. 3.° - Ao art. 168 da Constituição, acrescenta-se a

alínea seguinte: "atos decorrentes das providências decretadas no

fundamento no parngrafo 2°. do art. 166".Colossal churrascada !
Domingo, dia 15, no

Balneário da Ponta do Leal
Galinha assada ao espêto. Saladas especiais.

Bebidas geladas.
Ar tivre i Música! Alegria! Um dia de festa para o Povo

A proxima vítima de Hitler
Londres, 12 (Reuters) - Um editorial do "Daily Herald" de

clara que a invasão da Suécia será provavelmente um dos novos

golpes de Hitler. Segundo o jornal o emprego de insultos, das es

tações de rádio nazistas, contra a Suécia, tem aumentado conside
ravelmente,

Estocolmo, 12 (Reuters) - O correspondente de um dos jor
nais locais, em Roma, revela que a imprensa italiana: discute aberta
mente a possibilidade de um ataque aliado contra a Itália, o qual,
CaJSo obtivesse êxito, daria aos aliados o completo domínio do Me
diterrâneo e tornaria possível o ataque diréto à Alemanha. "Os
italianos compreendem que tal ataque ocuparia considerável núme-

I ro de tropas do "eixo", exatamente num momento crítico"
acrescentou o mesmo correspondente; - "e por isso se estão rea

liZé'�ndo todos os preparativos na Itália, para enfrentar qualquer
ameaça" .

Estranho vapor chega ao Rio
Rio, 12 (Meridional) - En- lizava-se sob o máximo sigilo,

contra-se ancorado na Guana- parecendo que o comandante
bara, próximo ao dique Afonso e os demais oficiais receberam
Pena, um vapor estrangeiro instruções para não revelar a
que arribou, corregadissimo, do existência do material a bordo,
Prata. tanto que o próprio sub-inspe-
O carregamento será desem- tal' da Alfândega, Alberto Ruiz,

barcado proximadamente nes- visitou o navio e ignorava o ta
ta capital, sob rigorosa fiscali- to, só vindo a saber agora,
zação da polícia maritima. Êsse navio trouxe, também,
A remessa para o Prata rea- várias toneladas de explosivos.

Os franceses livres protegem importante
rota de reabastecimento

Londres, 12 (Reuters) - Informou-se em fontes fdedi
gnas que os ataques das forças aéreas e terrestres francesas
livres, ao sul do deserto da Tripolitânia, executados sob o co
mando do general Declerc, na semana passada, constituiram
eficaz proteção a uma das mais importantes rotas de abaste
cimentos aliadas, através do coração da África, Essa via de
comunicação, aérea e terrestre, tem cerca de 2.200 milhas,
estendendo�se desde a costa do Camerum e da África Equato
rial Francesa até Mombaça, no Oceano índico, e Cairo, via
Cartum.

A história o julgará 1
Rio, 12 (Meridional) - O Comité dos Franceses Livres divul

gou uma nota protestando contra os termos da mensagem de Pétain,
por ocasião dos funerais das vítimas dos bombardeios da RAF con

tra os subúrbios de París, acrescentando que "a história, julgará o

homem que entregou premeditadamente o seu país ao inimigo".

Inoglukus
Poderoso remédio para tratamento da

• DIABETES.
A' venda em todas as farmàcias.

Agente-representante:
Virgílio José Garcia

__ ICaixa Postal, 56 -- Florianõpo�30,·a
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UPR aMA

Certos orgãos internos das mu

lheres congestionam se e inflamam
.

se com muita tacilidade.
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.
Justamente os orgãos mais im

portantes são os que se congestio
depressa, sem que a mulher sinta nada no

Comece hoje mesmo
a usar Regulador·Gesteira

'o tempo ajuda àqueles que o aproveitam
Nova Iorque, 11 (R.) - "Os dos Estados-Unidos, em cujo tra-' sideração que até mesmo a segu

Estados-Unidos podem vencer a Galho o fautor tempo é vital. O I
rança das nossas instituições li

guerra, mas somente por meio de fautor tempo não póde ser dei-: vres, do �osso país, das .nossas
um esfôrço máximo e não con- xado de lado, mas nos compete próprias liberdades pessoais, dos

fiando nas vantagens que o tem- a nós fazer com que cada minuto I
nossos lares e das nossas vidas de

po possa trazer, - declarou o decorra a nosso favor. Grande
I

pendem dos esforços que cada um

contra-almirante William Carlston
•

número de pessoas parece que-I e todos nós, coletivamente, fi

w.atts, oficial reformado da mari- rer não levar na necessária con- zermos ",
nha norte-americana.
"O tempo é fautor militar de

importância igualmente militar,
prosseguiu o contra - almirante
Watts, mas não se acha automa

ticamente ao nosso lado, como

inúmeras pessoas supõem, da ma

neira mais infantíl. O tempo está
sempre do lado daqueles que o

aproveitam melhor e, até agora,
os nossos inimigos têm sido os

únicos a aproveitá-lo. O nosso po
vo tem manifestado boa vontade
em servir à pátria. Entretanto, os

fatos de hoje, exigem que êsse
esforço seja máximo, mas esta

remos errados e cavando o nosso

propno túmulo, se supusérmos
que o calendário se encarregará
de travar nossas batalhas, com

as nossas forças armadas reuni
das no decorrer do tempo, para
um golpe total e esmagador so

bre os nossos inimigos. Certamen
t(", esta guerra póde e será ven

cida, mas depende das indústrias
----

Mocinhas e Mulheres
...

As congestões e inflamações de certos orgãos internos

nam e inflamam mais
comêço.
Nada sentindo no cornêço da congestão interna ou da inflama

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

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

Regulador-Gesteira sem demora.

Regulador-Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e perturba
ções da menstruação, .debilidade, palidez e tendencia a hemorragia,
provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e desani
mo provenientes do mau funcionamento dos orgãos útero-ovaria
nos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de cabe
ça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer qual
quer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde causa

das pelas congestões e inflamações do útero.
Regulador-Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inflamações.

fõ,· 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

I
17 horas.

IHESIDÊNCIA:
AV. Hercilio Luz, 189_

Telefone n. 75l.

MEDICO------INDICADOR
I

DR, RICARDO
GOnSMANN

Chá.cara.
Dr. SAVAS LACERDA Vende-se uma, em local

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridad aprazível, com água corrente,
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário edOS luz elétrica e A8gôto, sita à

Sel'Vitas do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
I Praia do Meio (Coqueiros).

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, Facilita- se o pogamento. Aceí-
NARIZ e GARGANTA ta-se, também, a troca da

Cons: Vítor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas. mesma por uma casa nesta

Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS capIZ·tal.. �nformTa?õeds ctom aO'Í
•

sr. 6nlDl, rua lra en es, .

12v.--- Q

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

De ordem do sr. Presidente,
tenho o prazer de convidar os

senhores sócios para a sessão
extraordinária a realizar-se sexta-

Cia TELEFÔNICA feira, 13 do corrente, às 20 ho-
•

,-as, no "Clube 12 de Agosto",CATARINENSE 'afim de serem tratados assuntos
Acham-se à disposição dos srs. linherentes à temporada de caça

:4cionistas, no escrito rio desta do corrente ano.

Companhia os documentos de Fpólis., 10 de março de 1942.

que trata
'

o art. 99 do deere- JOSE' VALLE PEREIRA
Secretário.

to- lei n. 2.627, de 26 de Se· 157 3 v.-2 Negócio à ven.datembro de 1940.
A Diretoria O prazer da petizada, Vende-se a casa de negó:

E orgulbo dos coníeítetros, cio no largo General Osório
São os doces trabalhados. 40 (Casa Chicão). Bom ponto
Ooo bom Fermento Medeiros. e bem afreguesada. Vende-

Relógio.pulseira se, também, o mesmo pré.
dia. Tratar no local.

Foi perdido um relógio-pul- 30v-13
seira de platina com brilhantes,
no trajeto entre a "Sapataria JUNTA COMER\::IAL. -Arqui
Perrone" e "Telefônica". Será vam ento de contratos - Re
gratificado quem, tendo-o encon- gistro de firmas Autenticação
trado, entregá-lo no "Hotel li de livros-Certidões- BUSC88
Majestic".

.

etc. Procure a Organização
�58 S v ... 2 Comercial Catarínense,

1447

INSTITUTO DE OIAGNOSTWO
GLINI.CO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prâtíca nos hospitais europeus

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

lho genito-urlnario do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlotogta Clínica com o

dr. Manocl de Abreu Cam Dano rio
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela UnI ver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
aparêlho moderno SIEMENS para
dlagnóetlcos das dorncas Internal!
Coração, pulmões, vesícula biliar

estômagos, etc
�adlogralla8 óssea» e radiografias

dentãrlas
Electrocardiografia clínica

uíagnóstíco preciso dss moléstias
eardíaeas por melo de traçados

elétrícos. )
Metabolismo basal

(Determlnação dOI dltúrblos das
glândulas de secreção ínte.na)

Sondagem Duodenal
xame químleo e microscópico d«
suco duodenal c da bílis).
Gabinete de tisloterania

Ond '1.1'1 curtas, ralos ultra-violetas,
ralos Infra-vermelho e eletrleldade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
-xames de sangue para diagnóstico
ta sífilis diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
"te. Exame de urina, (reação de
Aseheín Zondeck, para dlagnóatíco
precoce da gravidez). Exame de
puz, escarros, liquido raquíano f'

quatquer pesqulza para etucídaçã-
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, fl
Telefone 1.195

PlORTANOPOLIS

COM BRASILEIROS
FORTES O BRASIL SERÁ AINDÀ MAIS FORTE!

COM essa mensagem ao civismo e à saúde dos brasileiros,
os Laboratórios Silva Araujo-Roussel S. A_ oferecem ao

público um interessante opúsculo sôbre o nosso Exército,
aprovado pelo Ministério da Guerra_ Vibrante de patrio
tismo, essa luxuosa publicação em 8 côres contem indica
ções detalhadas sôbrc os atuais uniformes militares, as

insígnias de oficiais, as divisas de praças, as côres e os

distinti vos das armas c serviços. O "Nosso Exército" é

apresentado sob os auspícios do Vinho Reconstituinte Silva
Araujo, o tônico brasileiro recomendado pelos nossos maiores
médicos aos fracos e esgotados.

CO����NP�� �D� Il;;O;AT�RI�S s�v-;A�U�O -�OU�S!:�S.;:
O SEU EXEMPLAR I CAiXA POSTAL 2923 - RIO

�/t!1 l-AAA - 2 .6 9

ILRAI1i7, �t�:c:::::::::::::::::::::
UI. I Cidade Es/ado ..

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nueruberg

(Prots. L. Burknardt
e B. Kreuter)

Especialista em

Liru1'gia Gerol �

I Alta cirurgia, gyne
coíogía (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema ,

nervoso e operações
de plestíca.

Coueultorln á rDl' Trale- I
DO. 18 (dss 10 63 12, •
das 1 b ci:4 16,30) Tele

phone - 1.28ó

I
Residencla â rua Es
teves Junior I 20. - ••

Telephone ••• 1.1jl

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

...11 -
'
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• R a=.C:-Nlm .-c..t.JIII ....
/

Importa�ão de papel
para a imprensa
Rio, 11 ("Estado") - Desen- I

volvendo trabalho intenso e

combinando uma série de me

didas com a Associação Brasi
leira de Imprensa, o Sindicato
de Empresas Proprietárias de
Jornais e Revistas do Rio de
Janeiro vem agindo junto aos

órgãos competentes dos gover
nos brasileiro e norte-america-
no, no sentido de ser

assegura-\ '

da a im'port�ção de papel para Chacara nanossos jornais, que, atualmen-
te, se suprem com exclusivida- T· d dde, do fornecimento canadense. rln a e
Tendo à frente o sr. Ozéas

Mota, presidente do Sindicato,
essa ação está correspondendo
aos interesses da imprensa bra
sileira e, ainda agora, como re
sultado das diligências empre
endidas, navios do Lóide Brasi
leiro trarão de Nova Iorque,
conforme prometera a Comis
são Nacional de Marinha Mer
cante, além das seiscentas to
neladas concedidas, o máximo
que lhes fôr possível. Também Ia Comissão de Marinha Mer
cante dos EE. UU., por deter
minação superior, vai enviar,
em breve, um navio de sua fro
ta, com um carregamento ex
clusivamente de papél.
Outras providências conti-

nuam a ser estudadas para so

lução definitiva do maior pro-
156'

blema que ora preocupa as em- V dpresas jornalísticas do país. en e-se casa

Madeiras ue
Pinho

I Dr. Remigío
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral·

ICONSULTORJO :

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

RESIDENCJA'
Av _ Hercilío Luz, 186
- Phone: t 392 -

AUende a chamados
14

=

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

41

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 re�dente. Partos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.
E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone -1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUIO-�;���G����N�;
fspecialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

Con.ultJ.\s ..
Pela manhã, das 10 às 12

., ti A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLI:iOS
Curso de Aperteíçoamento e Longa Prática 00 Rio de Jaoelro

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

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

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

Dra. S(hweidson

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

Vende-se
Uma mobilia para quarto de

casal. Rua Joinville. 10
160 5vs-2

DOMINCiOS REITZ e IJOSEFA SPOCiANICZ
participa a seus parentes e
conhecidos o nascimento de

I
seu filho ENIO

Ppclls.. 6-3-�2

Josephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

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

Cousultórío: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 145õ

•

3 v.-2

Vende-se à Rua Bocaiuva,
125, urna casa de moradia,
com terreno dando fundos
para o mar, medindo 11 me
tros de frente, por 80 de
fundos. - Tratar no local.
159. '10v-s2

Clube de Cacadores
de Florianópolis

Chácara
Vende-se uma chácara, com
fundos para u mar, na estra
da geral dos Barreiros.
tntormeções na Redação do
«Estado». 20vs 3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tenis Clube
Programa de Marco

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

maior íolklorista nacional.
Números de grande atração nos Ca

sinos da América do Sul.
Mesas na Relojoaria Moritz.

20$000
30$000

Uma noite
Duas noites x

Discurso do ministro Sousa Costa
Nova Iorque, 11 (U. p.) - necessária moral e energia so

Durante o banquete oferecido
I

breviverão a esta tragédia. De
pela Associação Brasileíro-nor- vemos preservar, portanto, nos
te-americana, desta cidade, ao so espírito otimista, pois isso
sr. Sousa Costa, ministro da resulta na compreensão de cul
Fazenda do Brasil, s. excia. tura que fórma o ideal de uma

pronunciou um discurso em possível e perfeita liberdade.
que declarou: Surpreendidos pela força

"Os povos de nossos países que experimentou destruí-la,
estão solidários e esta solidarie- nós a defendemos com todas as

dade tem particular significa- nossas fontes de energia. Au
ção no momento em que consi- mentando sempre as nossas

deramos a identidade de nossos interdependência, nossos inte
interesses e ideais. Por tais mo- resses visam interesses recípro
tivos, confiamos em que, sejam cos, inculcando na mente de
quais forem os assuntos, não nossos povos a idéia de um des
poderão mudar as outras rea- tino comum, que foi, sem dú
ções humanas e sôbre isso o vida, o principal aspecto de to
futuro é certo. dos os pactos que assinamos
Quando das resoluções das em Washington.

Conferências do Panamá e Ha- Se os históricos aconteci
vana, o Brasil declarou sua so- mentos nos encontram juntos
lidariedade aos Estados-Unidos e se os ídeais de unificação nos

desde o momento em que a juntarem, então a interdepen
União fôsse atacada por qual- dência econômica será o natu
quer nação agressora. Nosso ral cimento dessa união, afim
modo de agír não se modificou de que nossos países harmoni
desde então e mantivémos nos- zem suas ações no grande es-

-n palavra sem subterfúgios e forço de defender nossos ideais
sem vacilações. Percebemos ela- de liberdade e justiça".
ramente agora que não pode- Finalizando sua oração, o sr.

mos sobreviver à civilização, a Sousa Costa bebeu "à saúde
menos que estejamos dispostos pessoal do presidente Roose-

Ia fazer sacrifícios para o bene- 'velt, pela grandeza dos Esta
fício comum. dos- Unidos e pela vitória da A-
Somente aqueles que têm a mérica".•

r-:-

A falta de vivacidade, a tristeza ou so

bretudo a indolencia que torna o trabalhado!
incapaz de produzir o que se espera delle -

" e que ello. de resto, póde dar - nào é a Pre-
guica - Vicio; é peOI: é a Preguiça - Doença, a caracterís
tica da "Opikrcôo". da qual é um dos symptomcs mais
expressivos.

. o

Para combater essa preguiça doentia, basta tomcn
a "Neo - Necctorínc". que restitue ao enfermo a scude e

,

a disposicdo pena o trabalho.
A Neo - Nocctcrínc é um vermifugo poderoso, acon

dicionado em cdpsulcs roseos contenào tetrachloreto de
carbono em soluto solido e cptilnamente tolerado pelo

,

organismo humano.

•
..

·'rmnmzmrm .IM

i�� , Produtos CATEDRAL
r �ávendana FARMACIA ESPERANÇA

Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2
(Defronte à casa Hcepckel

Faca-se admirada•

pelo seu bom gosto •••
••• e elogiada pela \
sua Economia!

É facil solucionar o pro
blema do guarda-roupa
quando há urna Singer
para ajudá . -la. Poderá
acompanhar sempre
a evolução da moda
com o que economizar no ""_ ..-

feitio. A Singer é tão sim
ples de manejar que tornará
um prazer a sua tarefa. E em

cada Loja Singer há quem a

oriente e lhe dê sugestões,
sem o menor compromISSO.

.;;,;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;��;;;;;;;;:;;;;;;;;:��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
-----.-------_ -,---------__._---

Ulti�-os-e-st-ilo-s-e-m-m-o-bil-iá-rio-s-de� Franca Livre
O "New York Herald-Tribu- bons termos. E foi por isto queimbúia recebeu ne" fez meditados comentários desaprovaram a ocupação de

...
a respeito do bombardeio pela Saint Pierre e Miquelon, pela

A MODELAR
aviação britânica a Billancourt, esquadra dos franceses livres.
afim de paralisar as atividades Os ingleses também conser
da fábrica Renault, empenha- vavam as suas reservas a tal
da em abastecer os alemães de respeito, apesar de tudo. Sa
aviões e tanques. O jornal já biam como o "Eixo" se estava
diz que a França Livre é um aproveitando da fraqueza dos
objetivo americano, o que sig- síndicos da massa da França.nifica muito, de vez que os Es- E afinal acabaram por conven
tados Unidos vinham evitando cer-se de que as ccntemporíza
qualquer ato de apôio ao mo- ções não deveriam: prosseguir.vimento dirigido pelo general A sabotagem no país vencido
De Gaulle. só foi sensível antes da derro

Os países que combatem o ta. Nos últimos tempos, ela de
nazismo têm sido muito preju- sapareceu e as usinas reativa.
dicados com a conservação de ram-se para servir os domina
preconceitos vários e de escrú- dores. Foi por isto que as bom
pulos já incompatíveis com a bas da RAF, afinal, cairam em
feição que tomou a guerra. Billancourt, COl1'. os resultados
Graças a isto têm estado com conhecidos, depois de se veri
as totalitários todas as inicia- ficar que na frente russa esta
tivas e com os aliados todas va m sendo utilizados pelo
as dificuldades delas decorren- Reich, tanques de fabricaçãoteso Desde que vem lavrando a Renault e essa mesma marca
conflagração nazi-fascista, só industrial ia aparecer em gran
em três ocasiões não se espe- des aviões-transportes de in
rou o golpe alemão para então vasão.
remediar: na Siria - a primei- E assim, já hoje há uma con
ra cooperação soez de Vichí - vicção, que era velha e apare
no Iraque e no Iran. No mais- ce como nova: nada se deve es�

o.s princípios mandaram, os a- perar de Vichí, em tratá-lo
l1�dos _obedeceram e as situa- com cordura. Por isto, depois
çoes nao se desenharam em ta- da ação aérea nos arredores de
vor dêstes. París, levada a efeito pelos in
Antes de Pearl Harbour e de- gleses, vêm dos Estados Unidos

pois ainda, os norte-ameríca- as primeiras manifestações a
nos eram infensos a transigir favor da França Livre. Com
com os degaulistas. Sabiam esta é que a humanidade con
que nada poderiam esperar do tará, porque só livre é que se

govêrno de armistício do ma- pode admitir a existência de
rechal Pétain e todavia deseja- uma França.
vam manter-se com êle em ("Correio da Manhã")

MÁQUINA SINGER PORTATIL
Com motor elétrico e pedal
de controle. Acomoda-se fa
cilmente em qualquer local.
Facil de transportar.

Elegância!

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n- 13

Planos do novo

comandante japonês
Washington, 11 (U. P.) - A

nunciou-se ontem que o mais
famoso dos geenaris japoneses,
o conquistador de Singapura,
Tomoyaki Yamashita, foi en
viado às Filipinas com o evi
dente propósito de dominar as

forças americanas e filipinas
que se encontram sob o coman
do do general Mac Arthur.

Os observadores são de opi
nião que Yamashita lançará
200 mil homens em novo ata
que às forças de Mac Arthur, e

alguns acham que leva refor
ços de tropas veteranas de Sin
gapura e das índias Holande
sas.
Nas últimas 24 horas reinou

'calma em Batã. Yamashita,
que instalou seu quartel gene
ral em São Fernando, a qua
renta quilômetros da frente de
Batã, está reorganizando suas

forças.
Há um ano, Yamashita pre

sidiu a missão japonesa que es
teve em Berlim para tratar dos
problemas relacionados com o

pacto tríplice. Por ocasião do
regresso a Tóquio, foi nomeado
membro do Supremo Conselho
Militar e diz-se que introduziu,
no exército japonês, todos os

princípios militares apreendi
dos em Berlim.

Previdência Nacional Ltda ..

U· 7
Um bellssimo IIvreto SINGER, GRATISI Envie-nos este coupon
e reaberá um magnífico manual ilustrado contendo interessantes sugestões sobre a

ARTE DE COSER e DECORAÇÃO DO LAR.

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

Nome .

Rua .

Bairro _ ........•... �
.

Cidade Est ..

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

I
12 mezes de estudo!'. Mensalidade mínima. Precíso de agentes e re
presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -ê.Paulo.

Farmácia "Esperança" Ido

Ifarmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerF�maria5.--Artigos de bo rrach, .

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICaS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado, frente à Casa Hcspcke),FONE 1.642

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

In. 23 10 andar - Sala 4, - das 15,30 às 17 horas.
..-- ----�..------ f (WiS .. U.._J,.!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hitler exi�e mais carne �ará can�ao ��rde :��u�ime��lmi!��nti�:��Angora, 11 (R:.) - Segundo I Angora, 11 - (R.) -

Anun-I da uma, 500 mil homens. das frases sonoras e das gestí- rantado, em nenhum momento te onde se encontre e por todos
notícias recebidas nesta capí- ela-se nesta capital que o Alto Os círculos bem informados culações ameaçadoras, que ca- tiveram os ingleses menos de os mares do globo, como anun-

tal, o Reich iniciou a mobiliza- Comando Alemão solicitou ao I afirmam que idêntica solicita- racteriza a oratória dos chefes dois mil navios nos oceanos, ciou o presidente Roosevelt.

ção de todos os homens válidos rei Boris o fornecimento de e- ção teria sido feita ao govêrno totalitários, têm os responsá- navegando mares infestados de Essas mesmas rótas, que es

das minorias germânicas na fetivos búlgaros para as próxí- de Madrí, porquanto o R'eirh vei.s y�los destinos do Imp�rio sub�arino.s cors�rios, através tão .sendo hoje sulcad�s' pelos
Europa, tendo em vista a pró- mas operações da Primavera. desejaria contar com a coope- Bntam?� e dos Estados Umdos d� numero relativamente res- navios mercantes, serao ama

xima ofensiva da Primavera. A Bulgária recusou, no en- ração de 10 divisões espanho-. da América apres�n�ado, .fre- tn.to �e portos ,:ti�izáveis. "A nhã as rótas da vitória, domí-
Com ou sem consetimento tanto, romecer efetivos regula- las. _ I q_uentemente, relat�nos minu- primeira e mais Import3:nte :r:adas pelos vasos.-d�-guerr� a-

dos govêrnos em cujos territó- res, temendo uma reação popu- Angora, 11 (R.) _ Coincidin CIOSOS _?o d�s�nvolvlmento das d�s nossas tarefas defensivas Iíados, cuja superloridade final
rios estão localizadas tais mi- lar; autorizou, porém, a cria",

do com a resistência surda, 0- opera�o.es :n:IlItare� e da produ- fOI a de, :r:roteger as vastas ró- se fará sentir necessariamente

norias, o Reich convocou 20.000 ção de uma Legião antí-bolche- posta pelo govêrno de Buda- çao b,elIca �n�ustna�. ta�,marítimas �m to�o o mun- sôbre. as .esquadras do "eixo'.'.
membros das minorias alemãs vista, formada por voluntários. peste aos pedidos germânicos, ,Apos os últimos dISCur�OS de do ,declarou ainda SIr Alexan- Os pnm�Iros e fulgurantes tri
na Hungria e 30.000 na Rumâ- Sabe-se nesta capital que o de que forneça efetivos para a Rooseve�t e. de C.hurchIll, o der.

,
untos nao bastam para ver-cer

nia. Os mobilizados. compre- Reich solicitou à Húngria e à próxima ofensiva alemã da Prí- mundo mteI.ro OUvIU a palavra _E e por essas rotas, que sai- uma guerra prolongada e ex-

endem jovens de 17 anos. Rumânia que fornecessem, ca- mavera, pedidos feitos por in- s�rena de !3Ir Stafford Cripps, rao d�ntro em pouco. os navios austiva.
termédio do ministro do Exte- líder da Camara dos �omuns lamencanos,

com o firn de dar ("A Gazeta" - S. Paulo)
flor do Reich. sr. von Ribben- na Inglaterra, e, depois dele, _

� trop, e pelo general Keitel, co- de sir A. V. Ale�ander, primei-
meçam "as minorias germâní- 1'0 lord do Almirantado. Um e

.e réd '*. to M ü tuO P re d I·ô Icas a agitar-se". outro nos conv:encem plena- _ "-
Tas "minorias", que se ele- mente �a capa,cld�de e dO,s re- '

vam a cerca de 1.500.000 almas cursos inesgotáveis das forças
mas que os alemães declararr{ aliadas. Desde o início da atual
ser mais de 3 milhões tornam- guelra, o governo inglês tem
se cada vez mais turbu'lentas a- feito sentir que não está empre
través de suas manifestL-;,ç6es g�ndo senão uma tática conve

de "cultura". O govêrno hún- mentemente adaptada a uma!

Igaro procura dar garantias ao guer_ra prolongada. No mesmo

�eich e também salvaguardar sentido, o presidente Roosevelt,
a independência do país.

- bg? apos a entrada do E�tados ITais notícias explicam às l'U- Un�d�s n� guerra, advertiu que
zões da crise política existente sena Ilus�o pen�a� que a guer
na Húngría. Como a Checoslo- :"a yodel'� ter rápido desfecn):
váquia, com os sudetos e a Ru- 1:!, a medida que. o .tempo vai

mânia, com os "Guardas de corr�ndo, o �odenl) inglês e a

Ferro", a Hungria está sendo n.ervs no .-�aI-se consolidar:·.1o,
vítima de uma agitação dirigi- en(i1.)?�to 1a se apagou o br�ho
da de Berlim.

- das primeiras vitórias alemaes

Angora, 11 (R.) - (Da "A. l}0 "blietzkrieg", reproduzidas,
F. r." para a Reuters") e verdade, com maior v.ul�o e

Reina grande tensão em toda com. a� !Desmas �aractenstlcas
a Hungria, provocada pelos pe-

de vitórias fu�mm�nte?, pelos
didos do Reich ao govêrno hún soldados e mar�nhelros japone-

I
garo, sôbre o envio de um con-

ses. SeJ?, s� deixar abat� ,PI:;:
tingente de 500.000 homens pa-

estas VltO!!aS dos seus imrm

ra a ofensiva da Primavera. A gos, a �ra-Bretanha e os Esta

Hungria parece estar disposta �os-Umdos pross�guem, can-

a dar apenas metade, sob pre- fíantes, na execuçao dos pl�nos
texto das suas necessidades a- que, embor�. fazendo �plIcar
grícolas, uma estratégica pouco VIstosa,

trazem consigo maiores garan
tias do triunfo definitivo numa

guerra prolongada. Esses pla-:
nos de produção industrial em
grande escala constituem o
fautor decisivo da guerra mo- Iderna. Quem não tiver recursos
para os pôr em prática, não po-Iderá deixar de caí r de esgota-
mento. Haja vista o espetro da I����_����������������� _

fome, que já anda rondando -,:

pelas regiões atualmente domi-
nadas pelos nazistas.

. Pois bem. É precisamente a

intensificação da produção in
dustrial, com fins bélicos, e a

garantia de gêneros e matéria
prima, o que faz toda a força
dos Estados-Unidos e da Ingla
terra. Acelera-se a construcão
de navios de guerra e mercân
tes, nos Estados-Unidos, infor
mando-nos as últimas notícias
que êstes país já está lançando
ao mar um navia em cada 24
horas. Por outro lado, como de-

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA
O Doutor Alvaro de Abreu Rego,

Juiz Substituto, em exercício do
cargo de Juiz de Direito da la.
Vara da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na rÓI'
ma da lei etc.
Faz saber aos que o presente

edital com o prazo de vinte dias
virem, ou dele conhecimento tive-

Irem que, no dia 19 de março pró
ximo vindouro, às quatorze horas,
à frente do edifício do Palácio ua
Justiça, à Praça Pereira de Olivei
ra, o porteiro dos auditórios deste
Juizo, trará a público pregão de
venda e arrematação a quem mais
dér e maior lanço oferecer, sôbre
a respectiva avaliação, o seguinte:
- n. 1 - Uma parte da casa edi
ficada à rua Presidente Taunay,
rresta capital, construida de alvena-
,3, coberia ele telhas, forrada, as-

,oalhada e envidracada, com di
versos compartimentos, edificada
em um terreno que méde 43m,60
de frente, por 87 metros ao sul que
extrema com herdeiros do Dr. Her
cílio Luz, confrontando pelo norte,
onde méde 46 metros, com terras
do Desembargador Mileto Tavares,
extremando aos fundos com pro
priedade de quem de direito, onde
méde 34111,5. Todo o imóvel foi a�
valiado por 25: OOOsOOO e a parte
acima em um conto tresentos e do-
ze mil e quinhentos réis .

(1 :312$500). Este imóvel (parte)
foi penhorado a Ladisláu Roma
nowsl{y c sua mulher, na parte exe
cutiva cambial que lhe move d.
Ana Nicolich do Livramento. E,
para que chegue ao conhecimento
de todos, mandou expedir o pre
sente edital que será afixado no

I logar do costume e publicado na
fórma da lei, ficando por êste meio
citada a Prefeitura Municipal de
Florianópolis. Dado e passado nes
ta cidade de Florianópolis, aos vín
te e um dias do mês de fevereiro
do ano de mil novecentos e qua
renta e dois. Eu, Hygino Luiz Gon
zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos
a final. (As.) Alvaro de Abreu Re-

'Igo, Juiz Substituto em exercício.
Está eonferme.

Hygino Llliz Gonzaga
Escrivão .. _

com

P�ITORAl nr":J
�--

�ANG1[O P[LOT�Nü[
[ o PJ;M[DIO INDICADO

Como os alemães se preparamAngora, 11 (R.) _. Diversos especia listas neutros, que estão em

contácto diréto com o "Reich ", dão notícia de grandes preparativos fei
tos pelos alemães nas vésperas de sua grande ofensiva da Primavera.

Os alemães, ao que se diz, contam empregar novo tipo de tanque
especialmente construido para a lama característica da Primavera; esta
nova máquina deverá acelerar o início da ofensiva.

O antigo sistema de lagartas, julgado demasiado delicado para a

progressão através de caminhos barrentos, é substituido por altas rodas

blindadas, que dispõem de pinças de aço, que se agarram ao sólo eu

lameado oferecendo um ponto de apôio e permitindo que o veículo de
guerra ande sem embaraços.

Os técnicos afirmam que a indústria européia alemã, desde que tra
balhe com afinco, poderá produzir 4.000 aviões e 3.500 tanques 1)01' mês,
porém, a crise_de materiais continua a ser o ponto negro, nos planos
nazistás. Além disso, o Estado Maior alemâo teme surprêsas da parte
dos russos, cujo potencial industrial continua sendo um mistério. O in
terrogatório de prisioneiros soviéticos revelou a existência de grandes
centros industriais, além dos conhecidos, de que ninguém, no ocidente,
tinha conhecimento. Essas usinas trabalham febrilmente, com abundan-
te rendimento. . .

O reabastecimento de combustíveis constitue outro assunto que
preocupa os nazistas_ Apesar dos esforços formidáveis e da sevéra eco

lIlomia, em todas as partes do território sob denominação alemã, os com-

bustíveis se consumiram e baixaram muito, no decurso do inverno, ao

invés de aumentar. A produção rumena caíu de 300 mil toneladas, em

janeiro dêste ano e, conquanto se abrissem novos poços, a produção não

ultrapassou jámais de 500 miÍ toneladas.
Hitler se esforça, presentemente em obrigar seu povo a partilhar

do grande sacrifício, da fór.ma total, ameaçando-o de terríveis represá
lias, na eventualidade da derrota.

Molé �tia8 dos rins e coração
o TONICARDIUM tônico dos rios e do coraçAo flmpa a

bexiga, 08 rins, as nefrltel, areias, (Ó :lcas renais; aumenta 8S

urinas. Tira as Inchações do!! pés e rosto, hidropelas, ralta de
ar, palpitações, dôres do coraçllo, asma, bronquite asmática,
art ê rio-esclerose.

ReméHo das senhoras
E' o tônico útero-ovárlo- SEDANTOL que restitue 11 81lude

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

Lel'tiões do coração A asma
Use a CACTUSGENOL espedrJco

contra hidropsias, pés Inchados, falta de ar, palpltaçõefl, ab ti
mento das veias e artérias, bl'onqulte asmática,

sifills e reumatismo, lesões, cansaço, urinas escassas e dôres
no coraçAo, pontadas nos rins e Inchações.

Aos tracos (� convalescentes
Devem usar o STENOLlNO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dOI! músculol! e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes·
soas anêmicas Evita a· tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e na8 costas, pernas fraca s,
língua suja. Para a neurastenia, o desâalmv e a dispepsia, a

convalescença é rapida.
Sífilis - Péle - Reumatismo

I SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue IIUilie,
eczems@, tumores, darlhr08, espinhas, HetuIas, purgações. lerl
das; CHucros, escl'ófulas, reumatismo.

Único depurativo que I1mpa o corpo, tonHlca e engorda
Dt'positartas: todas as drogarias de Silo Paulo e Rio.

AS SENllOIlAS DEVEM USAR
Em gu) tolh Ue íotlcp8 t ol1ente o MEIGYPAN, de

grande 1-1 Jdür higienico C01tra molés ias contagIosas
suspeitss, Irrifsçõ(>s Vi g n8f�, corrimentos, molés·
tias utero·vaginals, mer Ite:\ e toda sorte de doenças
lJ0818 � gl''':ilde preãervotlf). Drogarlll Paohe-,o, Rio.

Móveis
Vendem-se: 1 Guarda-casa

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

elástica, cristaleira, lavató
r!o com pedra-mármore, eta
géres, colunas, cama de ca
sal, criados-mudos, quadros,
e outros móveis antigos e
modernos, em bom estado de
conservação, por preços ao
alcance de todos. Vendem-se.
também, vasos com violeta
-dos-Alpes e outras -plantas
ornamentais. Tratar à rua
Conselheiro Mafra. 84 - So
brado. 10 vS.-3
,--------------

BoniLqs, bons e baratos,
Primeiros ('lotre os primeiros
São os doces pr('lparados,
Co'o br'm Fermento Medeiros.
A moda feminina

e a guerra
Washington, 11 (R.) - A

Junta de Produção de Guerra
já tomou todas as medidas ne
cessanas para expedir as or
dens destinadas a limitar as

alterações do estilo das vestes
femininas, afim de economizar
material. O sr. Guthrie, chefe
da secção de Vestimentas da
Junta de Produção de Guerra,
declarou, a propósito, o se

guinte: - "É nossa intencão
fixar a silhueta feminina,� a
tualmente em voga. Seria de
sastroso permitir modificações
radicais na moda feminina, a
tualmente".

Sra. Norman Davis
Alexandria, (Virginia), 11

(H. T. M.) - A sra. Norman
Davis, esposa do presidente da
Cruz Vermelha Norte-America
na, faleceu, após breve enfer
midade.

FOTO,., IDEAL
de

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

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

pliações a crayon e

óleo. Perfeição e rapi
dez, só no FOTO IDEAL.
A tende diariamen te a

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

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

Proprietários: J. Moreira & (ia.

8 DE MARCO
Foi entregue ar s ;:>restamista MIHia, João e Adacir
C.onceição Lopes, residente em Pinheiros, (S, Fran
CISCO). possuir1ores da caderneta :n. 94,99 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contem plada no sorteio de 4 de Março de 1942.

18 DE MARCO
Mais um Io rtn idável sorte io r e a lízar

á

fi Crédito Mú
tuo Predial, no dLi 18 de Março (quarta-feira),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adq'!i-A já a SUl caderneta na seIe da

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

________________________.m __

Nã:> vscile, adquira
caderneta

Crédito Mútuo
na

Predial
Mensalidade, apenas, 21000
Consulta Médica Grátis.

COMBATA A CA�PA A QUEDA

l os CABELOS BRANCO�
COM

r/39.e�
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HOT[l C[NT8Al
(ex _ «Hotel Macedo»)

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

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

,---------------------------------------�--�I�Ov·-12

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Agente em Florlanopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA lfl DE NOVEMBRO

I

�
/

I
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a 30 de Marvo:
..

Grandes vendas de artigos deVerão

)

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

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

VENDAS EXCLUSIVAMENTE Ã VISTA

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

14$500
34$000

47$500
43$000

115$000 !

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

180$ por
Ternos, finos, forrados a seda, de 220$ por
Blusões «sport» a

135$000
155$000
16$000

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

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

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

CRETONES Tipo linho em todas as côres.

SEl)AS
A nossa recém-criada secção de sedas, dispondo de um. dos mais belos sortimento de
padrões, contribuirá de maneira eficiente, para augmentar o sucesso dessa VENDA
EXTRÁORDINARIA!

.

As mais variadas e delicadas criações de desenhos e as mais suaves combinações de
tons representam o caraterístico inconfundivel das nossas sedas !

Artigos de banho
MAILLOTS DE LÃ, desde
ROUPÕES, belissimos, desde
TOUCAS de borracha a

CALÇÕES »
- Blusas - Tailleurs -

VESTIDOS
Blusas de seda, Jersey, a

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

de 75$ por
TAILLEURS, acabamento perfeito e elegante a

VESTIDOS de seda, modelos de alto gosto,
liquidamos Q

Preços de lentar! Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !
e, O ESTADOqp

···············.·····················1

I $80A$ I!• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são
'8 encontradas nos balcões da
•
•
•
XlOO

•

: Diariamente recebemos novidades•

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

DURIO VESPERTINO

'r -�.;dação 'e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATUR.M3

Na Capitah
Ano ...•...••.. 5O$OOG
Semestr-e •••••. 25$000
Trimestre .••.•• 15$000
Mês .•.• ••••• ••• 5$000

No Interiors
Ano............ 15$000
Semestre ..••••. 30$000
Trimestre ..•••• !O$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A dir-eção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

.m. DOS artigos assinados

.� �

Casa SANIA BOSA

-

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Casa aluga-se. u.ma, .com
L· ít d sala devlsítas. Idem

'" •
nm a .a '# de jantar, 3 quartos, banhei.

Banco de Credito Popular e Agucola ro, cozinha. T�rren{) ajardí
. nado. Construção recente (a-
de Santa (at;sr·lna inda não foi habitada). Tra-

" tar ao Largo Benjamim Ccns-
tant, 9. tüvs 8Rua Irelano n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtlltcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos _. Descontos - Cobranças

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

Representante da Caixa Economica Federal para a 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 :

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

'

I Dr. ALDO DA LUZ I
c/c A 1':so Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to-
I ADVOGADO das 8S Repartições Federais. Estaduais e Municip8i6.i

I
Rua Trajano, 33

111�-"1, FLORIANuPOLIS I
SINDICALIZAÇÃO - Mode- PUDIM MEDEIROS, a so-

los - Explicações.- Procure a bremesa inegualável, gostosa,
,Atende das 9 às 12 horas Organização Comercial Catari- fácil de preparar e que to-

_______ nense, dos apreciam.I �---------
I
i

r

No Estreito

QuAsi meio século de.:j.exil·
tência é o melhor reclame
da prefêrencla • JUVENTUDE
IUXAIORE para limpar, for
tificar e rejuvenescer os

cabeloa. Elímins a caspa,
fu cessar, quéda dos
cabelos e voltar a cõr
p r iuu t r v s os cabelos
brancos. sem 0' tingir;
dI -lhes vigor , mocidade;
Nio contém sais de prata·.
aaa-ae como loçi�

. ORATli
Peça-lIo1 Impr'BB!l' .!IOte oe CO!-
dados dOI c,belos s G lIIelhor UIO
d. " .

Vidro pet_, � -009 .
.,

vale 011 nIor deCIara_
._

LI•. luruma 'lU.IDa llJl,.
R.. d.lIicIm,.. tÍl -:lo III • 4ft1lO

•
•
•
•
CIIXID

•
•
•
•
•
•

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL
" r.bel tratç k••• It.........
••••• ..mpl grlp I .._.�
..c.rro. sangulneos, cio peite _=.......0. gera&. talta fi appelJle e e CONTRA

-

.. a ,.....dto aba.lue.. ",,.foo� 11M IElllcac'.. '

•
....... dos lub.rc cee .
COtITRATOSSE J. rec 24000 ....
......... T.nh oulda"o! "Nãe 'An"
....... CONTRATOSSE, 'lU•• laar __.. ..,.....111 .. 1 T..h...... .- _ ....

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

COIl1�an�ia C Aliança �a Baia»

Vende-se um Café, comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdír L08so, no
mesmo Café. 20v lO

um automóvel (limousine)
em perfeitas condições;- In
formações na gerência do
ESTADO, .30vs·J3

C AS A Precisa-se alugar uma,
11. 11. pequena, com dois (2)

quartos, Informações nesta reda-
cão. Sv.-4

Fundada em 1810 Sede: BAIA
Seguros Terrestres e MarítimoB

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,

•

Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
lIf 54.700:000$0C>0
II 8.929.719:000$000
, 28.358:7t 7$970
II 83.964:965$032
, 7.323:826$800

e terrenos) II 22 354:000$000

I
Diretores:

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

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

cipais cidades da América, Europa e África.
-----

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & Cia.

RUA FELIPE. SCHMIDT N 39

Caiu postal lf)� TeleolwneI083-End. Tel.•ALL/ANCA.
Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajai,

IBlumenau e Laqea.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cil

pa$$OU O p,or-WASHINGTON, 12 (HAVAS) ,-'" ,A CAM PANA SUBIV1ARINA DAS POTÊNCIAS DO
"EIXO", AO LARGO DA COSTA DO AT'LÂNTICO, PARECE TER DIMINUIDO, SEGUNDO O QUE
SE DECLARA NOS MEIOS NAVAIS NORTEaAMERICANOS. TODAVIA, OS REFERIDOS MEIOS
SE RECUSAM A RECONHECER QlJE O PIOR MOMENTO JÁ TENHA PASSADO.

-----------------------
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*RAULu M PRODUTO LEITE*

o Japão apunhalará a Rússia pelas cosias
Londres, 12 (Reuters). - A rádio de Angora, em comentário, diz que as esferas

d ip lorndt icc.s "consideram muito provável a declaração de guerra russo-japonesa, na
Primavera". Acrescenta que um funcionário militar de Chunquim opinou que tudo indi
ca que os japoneses empreenderão a ofensiva contra a Sibéria, na próxima Primavera.

Londres, 12 (Reuters). -' 'Certas noticias indicam que o Japão atacará a União
Soviética no Extremo Oriente, logo que terminar as operações nas Indias Orientais
Holandesas" - declarou a rádio de Angora. De acôrdo com essas noticias, o locutor
declarou que o Japão e a Alemanha iniciariam as operações contra a Rússia,
nos próximos meses vindouros.

Vida Social
o PENSAl\'IENTO DO DIA
"Os bons filhos são a corôa

dos pais, e os bons pais a gló
ria dos filhos" - Maquiavel.

A ANEDOTA DO DIA
A SENHORA CONVIDADA:

- Onde está a criada bonita
que estava servindo a chá?
A DONA DA CASA: -- De

seja mais uma chícara ?
A SENHORA: - Não, não

era isso; é que ando' à procu
rar meu marido ...

o PRATO DO DIA
BOLO BRASIL - Bata mui

to bem 2S0 grs. de açúcar com

2 SO de manteiga, junte 4 ovos

e 2S0 grs. de farinha, interca
lando 1 ovo e 1 punhado da fa
rinha, e casca ralada de 1 limão
maduro. Deite em fôrma unta
da e leve a assar no fôrno.

Fazem anos hoje:
O sr. João do Sacramento Al

ves, negociante no Estreito;
-a sta. Maria de Lurdes Ma

chado;
-a sta. Teresinha de Jesús

Carvalho Couto, filha do sr. Dé
cio Couto;
-a galante menina Rose-Ma

rie, filha do sr. Osvaldo Ma
chado;
-a sta. Madalena Lacerda,

filha do sr. Cominos Lacerda:
-o jovem Osvaldo Meira,

filho do sr. João Meira, comer

ciante;
-a exma. sra. viuva Maria

Emilia de Freitas Noronha;
-a exma. sra. d. Clotilde

Moreira, esposa do sr. Enéias
Moreira;
-o sr. João dos Passos;
-o jovem Afonso, filho do

sr. dr. Wanderley Junior;
-a sta. Maria Carolina Gal

lotti Koerig, filha da exrna. viu
va Olindina Gallotti Koerig;
-a exma. sra. d. Julieta N.

Gonçalves.
Está" triste, mea am&r?
Tena bronquite? Está. com to..e?
é lei de NO.lo Senhorl
S6 te ..ln o CONTBATOS8J!11.

�it,�. Missa

T A viuva, filhos,
noras e netos de
Boaventura Feijó,
convidam aos seus

Achando-se vago o cargo de
juiz de Direito da comarca, das
Tijucas, com a promoção do
respetivo juiz, foi marcado, a

partir de 9 do corrente, aos

juizes de 2" entrância o prazo
de 1 S dias para requererem a

sua promoção à referida camarca.

*

Chegou, dia 10, a esta capi-
talo sr. tenente-coronel Catão
Mena Barreto Monclaro, recen

temente nomeado chefe da 16"
Circunscrição de Recrutamento.

Após a chegada, foi s. s.

cumprimentado pelo sr. capitão
Asteróide Arantes, em nome do

"

sr. interventor Nerêu Ramos. Os associados do Lira Tenis Clube terão a grande
F

.

d d b d t satisfação de apreciar, sábado próximo, dia 14, em gran-
al es o ra o, no corren e

I d
., di 15 1

.

d
I

.

d J
e sornee , e, la ,em e egante Jantar ansante, a ma-

ano etivo, o curso a esco a. ., d . r

.,

J d R' T di
ro r Interprete o nosso folclor: Dí Iú Melo.

municipa o 10 avares, IS- E t d t i t
»Ór dA" dt"t d L

A' S a gran e ar IS a J a percorreu to a a rrrerucci o
r i o a agoa. S 1 b t" d D d I* u ,so o pa rocrruo o epartamento e mprensa e

Reune-se hoje, às 19.30 horas, Propaganda, o que bem realça o valor de sua arte.
o Instituto Hist. e Geogr. de As mesas se encontram na Relojoaria Moritz.
Santa Catarina.

:to

Londres, 12 (United) - Informou-se oficialmente que chega
ram à Grã-Bretanha mais reforços para o exército canadense aquí
instalado. Os reforços consistem em forças de infantaria, artilharia,
sapadores e tanques.

Reforços canadenses
A «Empresa Constructora U

niversal» acaba de publicar in
teressante revista literária, da
qual recebemos um número, que
agradecemos.

Justiça e Hsururú»
..

Natal, 12 (Meridional)
Verificou-se um incidente na
audiência do juiz da Quarta
Vara, Eurico Montenegro, en
para atirar no advogado, dei
tor Lima, ex-deputado. Um dos
interessados sacou do revólver
para atirar on advogado, dei
xando o juiz de autuar os con

tendores, devido à confusão do
momento.

FRACOS e

ANÊMICOS

China e E.E. Unidos
Chunquim, 12 (United) --

I Informa-se oficialmente que o

generalíssimo Chang Kai Shek
nomeou o tenente-general S
tinwell, do exército norte-ame
ricano, chefe do estado maior
em operações de guerra na Chi
na.

Chunquim, 12 (United) -

Informa-se que o govêrno chi
nês decidiu enviar uma míssão
militar aos Estados Unidos, sob
8. chefia do general Hsung-Si
hui, atualmente representante
da China no Conselho das Na
ções Unidas.

9 horasA's 5, A's 7,30 horas:

Sindicato dos Bancários de 8ta. Catarina
Assembléia Geral Extraordin�lria

Na conformidade do artigo 40 dos Estatutos, ficam
convocados os associados para a ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINARIA, a realizar-se no dia 14 do corren

te mês, às 15 horas, na séde deste Sindicato, à -Rua Vis
conde de Ouro Preio nv, 13, sobrado, para o fim espe
cial de:

leitura, discussão e aprovação dos novos estatutos.
Florianópolis, 10 de março de 1942.

João Cândido Rodrigues ..

Presidente.165 3vs-l

Cartazes do
7 e

Os indômilos holandeses
Liverpool, 12 (Reuters) - "Nós, os holandeses, combatere

mos e nos ergueremos, mais uma vez, com novos navios e novos

homens. Juntamente com a vossa esquadra derrotaremos o inimigo,
onde quer que o encontremos no mar" - declarou o príncipe Ber
nard da Holanda, falando por ocasião de um almôço que lhe foi
oferecido pelo prefeito desta cidade.

l. P. A. S. E.
O Instituto de Previdência e Assistência dos

Servidores do Estado - IPASE -, Agência nesta
Capital, comunica aos interessados que, a partir
do dia 10 do corrente, receberá propostas para
seguro de fidelidade funcional dos servidores do
Estado, nos termos do Decreto Lei n .> 8/738 de 11
de Fevereiro de 1942.

164 S v.v l

Enquanto Vichí não se explicar

dia

Washington, 12 (United) - O sr. Sumner Welles declarou, em
uma roda de jornalistas, que foram suspensas as remessas de mer

cadorias norte-americanas para a África francesa do norte, e que
as mesmas não mais serão enviadas, enquanto não se chegar a acôr
do satisfatório com o govêrno de Vichí.

r - Se eu fôra rei
Com Ronald Collman

A's 7,30 horas

Heróica
mentira

Com Ann Sothern e Willian
Gargan

parentes e pessoas de suas rela
ções, para assistirem à missa,
que, em intenção à sua alma
será celebrada na capela do Me
nino Deus, sábado. dia 14, às 7
horas, data essa era que o ex

tinto comemoraria o seu aniver
sário. A todos que comparese
rem a êsse ato religioso, a fa
miJía antecipa os seus melhores
agradecimentos.
163

o renegado
com Paul Muni, (o gigante da

expressão !)
Gene Tierney

A voz do mundo e,
Notícias do dia (jornais)

da guerra)
Complemento nacional D.F.B.

Preço 2$000 e 1$500 Preços: 1$500 e 1$100
Imp, até 10 anos Imp. até 10 anos
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io - Continuação do serlado:
A Volta do Bezouro Verde

Com WI:i1ter Kull
Complemento nacional D.F.R

Complemento nacional D.F.B
Preços:

'>.'

1$500 e 1$000
Livre de Censura

Jornais do «eixo» no Brasil
Rio, 12 (Meridional) -- O "Diário' da Noite" estampa um

cliché, colhido em bancas de jornais, mostrando um diário
alemão-argentino, vendido ostensivamente nesta capital. Co
mentando o fato, êsse vespertino chama a atenção das autori
dades, dizendo que se impõe medida urgente, no sentido de
ser proibida a venda de jornais e revistas do "eixo" (impressas
em idioma estrangeiro) no Brasil.

CASA MISCELANEA, dlstrl
ouidora dos Rádios RC.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano. 12

Senhora ! Para as
bremesas prefira o
MEDEIROS. S,-ibôres
sos e diferentes.

suas so
l UDIM
delicio-

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

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS

Para o conhecimento dos interessados, transcrevo, .Ie Ordem do
sr. Coronel Aviador Sub-Diretor do Ensino do Ministério da Aeronáu
[ica, ° oficio n. 78-SDE-dc 27 de Fevereiro de 1942, dirigido ao Comando
desta Base, do teôr scguinte:

Exame de seleção para o curso de especra lista de Aeronáutica
1 - Devendo realizar-se nessa Base, no próximo 'mês de mar-v

o exame de seleção para o Curso de Especialistas de Aeronáutica so
licito-vos sejam tomadas por êsse Comando as seguintes providências:

a) Designar pela imprensa o local, datas e horas de realização
das provas, isto é:

- dia 16-3-42 - Aritmética - às 9. horas;
,

- dia 17-3-42 - Português - às 9 horas;
- dia 18-3-42 - II. do Brasil e Geografia - às [) horas;
- dia 19-3-42 - Desenho Geométrico - às 9 horas.
b) Os candidatos, cujos requerimentos tenham sido deferidos

inclusive aqueles não aproveitados para a admissão em março, dcve�
rão transportar-se para o loca I designado para as provas (transporte
por con ta própria), munidos de documcutos dc idcnt idade, lúpis-tinia,
borr-acha e material de dcscnho ;

c) Diariamente, dcvcrüo apresentar-se ii comissão fiscalizadora,
uma hora antes da realização da prova, afim de ser feita a vcrif'icaçâo
de identidade.

2 - Oportunamente será enviada a relação elos candidatos mi li
tares c civis, cujos rcquerimcntos foram def'er idos c que deverão pres
tar exame nessa Base, atingindo um número aproximado de 15 exa
minados.

3 - Outrossim, indicar a esta S. D. E. com a, possível urgência,
três oficiais dessa Base, afim dc constituírem a "Comissão Fiscaliza
dora!' de acôrdo com o � único do art. 21 da Portaria n. 189 de
11-9-<11, publicado no D. O. de 24-9-41. (a.) Altahir Eugênio Rozsanyl,
Coronel Aviador - Sub-Diretor do Ensino.

Base Aérea de Florianópolis, em 10 de março de 1942.
Epaminondas Gomes dos Santos

Tenente Coronel Aviador - Comandante

ULTIMA HORA
do59Faliam pessoas

RIO, 12 -- E' grande a indignação popular pelo efunda-'
mento do vapor «(elrü», torpedeado a 130 milhas da costa
americana por um submarino do «elxo», Faltam 53 tripulantes
e 6 passageiros. Entre os desaparecidos se acha o capitão Pe
queno, comandante do «(elrü». O vapor transportava importante
carregamento de café, óleos de mamona e babassú, além de
118 toneladas de tecidos, tudo no valor de alguns milhares de
contos de réis.

Londres, 12. - Três aviões torpedeiros ingleses, quan
do voavam sobre o Mar do Norte, descobriram o coura

çado alemão "AdmiraI Von Tirpitz" (irmão gêmeo do
"Bismarck"), que saira de Trondjem, Noruega, e seguia
rumo ao norte. Os aviões imediatamente o atacaram
com seus "peixes-de-lata"; mas o couraçado cobiru-se
com uma nuvem de fumaça e dirigiu-se a toda veloci
dade para outro ponto da costa norueguesa.

Washington, 12. - O sr. Cordel] Hull declarou que o gover
no de Vichí déra garantias de que pretende permanecer neutro
e não colocaria a ilha de Madagáscar sob a proteção do Japão
nem de qualquer outro país do "eixo".

Camberra, 12. - A aviação australiana bombardeou um

comboio japonês que desembarcava tropas na Nova Guiné. Qua
tro navios amarelos foram incendiados, 2 afundados e 1 encalhou,
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