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«CERRAI FILEIRAS!»

.6�a 0$ t�ai4o�e$ e Co��u,tO$ ,"A NAÇÃO BRASIL:EIRA ESTA DIANTE DE UM DOS SÉRIOS PERIGOS REGISTADOS
EM TODO O CURSO DE SUA VIDA AUTôNOMA.·E É PRECISO ENCARÁ-LO COM ENERGIA E
DECISÃO, À SEMELHANÇA DO MODO COMO SE DEFENDEM OS POVOS FORTES E· CON
CIENTES DE SUA MISSÃO. À HORA EM QUE, PRECISAMENTE5 SUCUMBEM OS BRASILEI
ROS QUE HONRAM O NOSSO PAVIl.HÃO ATRAVÉS DOS MARES, DEVEM CESSAR AS
COMPLACÊNCIAS EM RELAÇÃO AOS TRAIDORES E CORRUPTOS, QUE SE ASSOCIAM AOS

INIMIGOS PARA A DEBILITAÇÃO DAS NOSSAS RESISTÊNCIAS".

NOVA DELHI, 13 (R.)
"DURANTE AS PRóXIMAS
SEMANAS SEREIS CONVIDA
DOS PARA VOS ALISTAR NA
FRENTE DE GUERRA NACIO- '

NAL. A TERRA EM QUE VIVE
MOS ESTÁ AMEAÇADA",
DECLARA O VICE-REI DA íN
DIA, EM MENSAGEM DIRIGI
DA AO POVO; A QUAL A
CRESCENTA: "ESSA É A
CHAMADA PARA QUE TO-
DOS NóS ENTREMOS EM A-

IçÃO. CERRAI FILEIRAS, ANO XXVII Florianópolis Sexta-feira, 13 de Março de 1942
PERMANECENDO DE PÉ, OM-
BRO A OMBRO, PARA EN-

�!���:r�g�A::��::!: I O Brasil não teme ameaças ! A batalha da . Austrália
SALOU, MARCA-O COMO Washington, 13 (U. P.) - O importante órgão da imprensa norte- Camberra, 13 (R.) - Acredita-se nos círculos bem informaBÁRBARO E DESAPIEDADO. americana "\Vashington Star" publicou um editorial referente às enér- dos qu b t Ih d A t '1'

,

t d di f tesSÊDE RESOLUTOS. ENCORA- gicas medidas adotadas pelo govêrno do Brasil, ante a provocação [a- v- e a. a a.a � us ra la sera rava a em rversas ren es,
JAI OS BRAVOS, ESTIMULAI ponesa, afirmando que as mesmas são perfeitamente justificáveis. En- com tentativas nipônicas de desembarques em vários pontos larga-
OS FRACOS E REPELí AS tre outras coisas, declara o citado jornal: "Tendo em vista as círcuns- ment d

'
,

tâncías, o Brasil tem perfeita justificativa em adotar medidas enérgicas
. e separa os.

MENTIRAS QUE VOS ESTE- de represália, devido ao tratamento dispensado aos díplomátas brasí-
-----------------------------

JAM SENDO BALBUCIADAS Ieíros no Japão. Os Estados Unidos do Brasil estão demonstrando, aos falso dennsta jeponêsAO OUVIDO PELO TRAIDOR que tentarem intimidá-los, que a pressão tanto pôde ser exercida por

OCULTO! FAZEMOS PARTE uma parte como por outra. Entretanto, torna-se evidente que as arnea- Rio, 13 ("Estado") - Foi

distri-I
neiro e S. Paulo. Em 1936 matr-icu-

ças do "eixo" ao Brasil serviram somente para fortalecer a determina- buído á vara criminal o inquérito Iou-se na Faculdade de Farmácia
DE UM CDNCLAVE DIGNO, ção dêsse país de frustrar os planos dos totalitários de implantar a sua solicitado pelo Serviço de Identi- e Odontologia de Niterói onde de
CONSTITUIDO POR NACõE8 "nova ordem" nas Américas". fi�ação de S. Paulo à Polícia daqui, pois de 6 meses de estuclos, c�nse-

AC.OMGOR·A�BCRHEINTAAN'AHAAMEÉRMI9uAI� �íDl$i!JE@:Zg:ztÇt·'$@S;lnil'1.1m�j$0t\�itiq� �f��I� d�r���i�ir��a �l�i�i-g�����!- g�liu, com Os�ar de Tal, um falso
... de nacionalidade

.

t
' diploma, registando-se como hra-

AS AS UE CADA UM
c Japonesa, por er '1' ti 5a Preteri C' IT OUTR . Q Colossal. churrascada!

o referido estranaeiro no dia 6 de SI erro na.anIga retorra rve

D
.

A 'N IA SEJA DI
. '" , desta capitalE NOS, N I D , _- Julho de 1937, tentado obter naque-

.

GNO DO SEU PAÍS E DOS le serviço uma carteira de ídenti-
SEUS CAMARADAS, POIS, AS- dade provando com uma falsa cer-

SIM, CONSEGUIREMOS VJ:" Domingo, dia 15, no tidão de nascimento ter nascjdo no
Estado de S. Paulo, em 21 de abril

TóRIA FÁCIL, RÁPIDA E SE-

B I d P d L I
de 1900. Pesquisada a sua ficha in-

GURA" - CONCLUIU O VI- a neárío a onta o ea dividual dactiloscópica, verificou
CE-REI. a polícia que Akira era natural de

Hookhaido, Japão, e que desembar
cara cm Belém do Pará, percorren
do os Estados do Pará, Rio de Ja-

),

'-._-�.
i

EstAs triste, mea amôr T
Ten. bronq1litl;? EstA. com to••e't
1t lei de N0110 Senhorl
Só te ulTa o CONTBAT08811l.

Está com os tímpanos
arrebentados

Angora, 13 -(H. T. 1\1.) - Anun
cia-se de boa fonte que, apesar da
informação que havia sido dada

- -.:{I)j'C a próxima ida do sr. von Pa
p�n, embaixador do "Heich", a

Berlim, êsse diplomata acaba de
desistir da viagem. A desistência
é devida a seu estado de saúde. O
Sr. von Papen está enfermo desde
a explosão ela bomba, em 24 de fe
vereiro último.
Com efeito, a explosão provocou

a ruptura do tímpano do ouvido
esquerdo. Em tais condições não
seria possível suportar a depressão
atmosférica de uma viagem aérea
e, ainda, o ruído do motor. Até a

gora. o sr. von Papen conserva-se
em seus aposentos .•

Sub-Igtnt•• no. prlFlclp.h
muncipios do Ellado.

t7P .

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Caix. post.1 - 31

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

.I

Os japoneses
dominam no mar

Londres, 13 (A. P.) - Fonte au

torizada declara que a fôrça prin
cipal da marinha japonesa ainda
não foi atingida até agora pelos
êxitos aliados na guerra elo Pacífico.
E acrescentou: "O domínio geral
elo mar, naquela área, de que dis
põem os japoneses, com sólido
apôío do ar, permite que êles poso
sam ainda continuar levando vítõ
rias a qualquer direção que esco

lham".

Ecos e Notícias I
o MAIS ANTIeO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: ALTINO FLORES

N. 8488

Um funcionário público apo
sentado consultou a Dasp sobre
a possibilidade de exercício do
comércio, tendo aquele Depar
tamento esclarecido que as ati
vidades proibidas ao funcioná
rio aposentado constam do art.
245 e suas alíneas, do Estatuto
dos Funcionários, entre as quais
não está a de comerciar em

nome individual, ou ter parte
em sociedade mercantíl.

•

Pelo Presidente da República
foram assinados decretos apro
vando as novas especificações e

tabelas para classificação e fis
calização da mamona e do mel
de abelhas.

De sua viagem a Fortaleza,
para onde partira afim de pas
sar algum tempo entre os jan
gadeiros, regressou no dia 11 ao

Rio o sr. Orson Welles. O ar

tista americano participou de
uma corrida de jangada, decla
rando-se encantado com essa

modalidade de esporte, falando
com entusiasmo na película que
terá por cenário a capital cea
rense. Welles visitou tambem
Natal e São Luiz do Maranhão.

•

Em circular dirigida aos ins
petores das Alfândegas e admi
nistradores das agências fiscais,
declarou o ministro da Fazenda
que não devem ser exigidas dos
importadores as Las ou 3.as vias
das faturas comerciais, anexas
à primeira via da fatura con

sular. visto não estar prevista
tal exigência no regulamento
respectivo.

•

Uma esquadra de
invasão japonesa

Melburne, 13 (D. P.) - Comuni
ca-se que a frota japonesa de inva
são foi avistada em águas da Nova
Guiné, navegando em direção a
Port Moresby, ponto estratégico
para a defesa ela Austrália.

A "manchette" que encabeça
a nossa 1.' página desta edição
é um trecho do editorial do
"Correio da Manhã", do Rio,
de ontem.

1\ frota francesa

Vende-se, a preço de oca
sião, por motivo de viagem,
excelente jogo de mob!lia
para quarto de dormir. à rua

Joinvile, 24. 5v-1.

Inspecão à esquadra
francesa

Londres, 13 (R.) - De acôrdo
com círculos competentes de Vi
chí, mencionados pela "D. N. B.",
o almirante Darlan visitará, elentro
de pouco tempo, a cidade de Tou
lon, afim de "inspecionar as unida
des da esquadra francesa alí esta
cionadas" .

Essa notícia vem em seguida a
rumores ainda não confirmados, se
gundo os quais todos os navios de
guerra franceses, que se encontram
nos portos da África do Norte, re
ceberam ordem de seguir para Tou
lon, onde serão reabastecidos, .Io

Galinha assada ao espêto. Saladas especiais.
Bebidas geladas.

Ar livre! Música ! Alegria! Um dia de festa para o Povo! CURSO DE HUMANIDADES-_ili Mi

A subserviência rumena (Madureza)
Rio, 13 (A. N.) - Informa o Itamaratí, por intermédio da Agência

Nacional:
"Tendo o Ministério das Relações Exteriores sido informado pelo ! •

seu ministro em Bucareste, de que o govêrno da Rumânia, por solida- MATRICULA: aberta de 2 a 16 de Março. Os interessados deve
riedade com os países do "eixo", havia rompielo as suas relações di- rão dirigir-se à rua Fernando Machado, 5, das 17 às 19 horas.
plomáticas com o Brasil, o ministro Osvaldo Aranha mandou cienti-
ficar o sr. Achiles Barcianu, que exercia as funções de ministro dêsse
país no Rio de Janeiro, que o govêrno brasileiro considera encerrada MENSALIDADES:
a sua missão".

Rio, 13 (A. N.) - O govêrno argentino recusou-se a considerar
"persona grata" ° sr. Achiles Barcianu, que acaba de deixar a chefia
ela missão diplomática ela Rumânia, nesta capital, por ter o seu país
rompido relações com o Brasil. O ato elo govêrno argentino negando
"agréement" para que êsse diplomata exerça suas funções em Buenos
Aires, inspira-se nos altos princípios de solidariedade continental e

constitue, ainda mais, significativa demonstração de simpatia ao Brasil.

-- Trajano, 36 --

Série 40$000
Série 40$000
Série - 50$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I -----------------------------------------------�A radio de Arge em
mãos do eixo

------------------------�---------------------------I

As Crianças!
Dôres no Ventre, Mau Hálito, língua Suja, Indigestão,

Consequências da Prisão de Ventre I

As crianças adoecem muito facilmente do estômago e intestinos.
Basta, às vezes, que mastiguem mal a comida ou cômam de

pressa e fóra de horas para que tenham indigestão, dôres no ven

tre, moleza, arrepios, calafrios, tonturas, mau hálito, dôres de
cabeça, vontade de vomitar, língua suja e até febre.

Convem dar Ventre-Livre sem demora.
Ventre-Livre é um remédio brando e suave, de gôsto agradá-

I vel, que as crianças tomam sempre com prazer.
Ventre-Livre é o remédio indicado para combater a prisão de

ventre e suas consequências: mau hálito, Iíngua suja, indigestão,
dôres de barriga e outros desarranjos do estômago e intestinos.

,-------------------------------------------------..----

Tenha Ventre-Livre sempre em casa.

��dre��P���?ct�()-!In- Prod';;;:=-êATEDRALforma-se oficialmente que a
•

AGrã-Bretanha está gastando a- a venda na FARMACIA ESPERANÇtualmente �ada menos. de . . . . Rua Conselheiro Mafra 4 é 5 - FONE 1.6lt214500.000 líbras esterlmas por I
'

'

H k );1j�, em suas despesas de guer- (Defronte a casa ospc e
ra· ��l\lii ti > M !pi

Londres, 12 (Reuters)
Uma fonte francesa livre de
clarou que "a rádio de Argel
póde ser con?iderada em ��osdo "eixo", pOIS tem transmitido
mensagens políticas aos ofi
ciais e soldados do general De
Gaulle, sôbre a fórma de reca-

. dos enviados por suas famílias
residentes na França".
Segundo a referida fonte, as

mensagens têm tres pontos co-

muns:

'I1 - Não se preocupe com a
nossa situação financeira;

2 - O que nos preocupa se
riamente é a sua prolongada Iausência;

3 - Não empregue suas ar
mas contra a França unida em
torno do marechal Pétaíq.
Um informante acrescentou

que os ataques do general De
clerc, na África Equator.ial
Francesa, investindo contra a

Tripolitânia, "constituiram res

posta militar a essa turma".

69 navios afundados na costa
dos Estados Unidos

Washington, 12 (United) -

O Departamento da Marinha
anunciou que foi torpedeado,
na costa do Atlântico, o navio
tanque "Gulfrade", de 6.776 to ..

neladas. Elevam-se assim a 76
os navios atacados nas aguas
norte-americanas, dos quais 69
foram afundados.

-------,·INDICADOR MEDICO---
�" Ant'ônio Moniz Ide Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente d8S 15 às

I
17 horas.

HESID�NCIA:
AV. Hercilio Luz, 189.

Telefone n. 751.

DR. RICARDO
G�TTSMAN�

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital dfl
N uorn berg

(ProfR. L. Burknardt
e E. Krenter)

�

Especialista em

Cirurqi« Gerol»

I Alta cirurgia, gyne
cologla (doenças de

I senhoras) e partos.

ICírurgla do systema
nervoso e op0rações

de ptastlca.
Cunsultorlo Ó nu! Trale-
00, 18 (dJ� 10 ás 12, •.

dM ló Óil 16,30) Tele
phcne - .1.286

I
Res1dencía â rua Es
teves Junlor, 20. _••

Telephone --- 1.1jl

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

Geral

ICONSULTORJO :

Rua.Felipe Schmidt=-Edili- .
cio Amélia Neto--Fone 15Q2
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercílio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

Attende a chamados
14

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de 1a, 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, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médicq especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

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

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

Dra. Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Oovidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES·

(Assistente do prof. Sanson)
ACOMODAÇÕES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório:' RU8 João Pinto,7-Tel. 146J.-Residência 145à

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

Ex-interno do Serviço do Professor Le�nidas Ferreiril: e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-0a8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

QU'e O saibam os amarelos !
"Forçado pelo ato de truculência internacional posto em

prática pelos totalitários asiásticos, o Brasil adotou idêntico
tratamento em relação aos representantes diplomáticos do Mi
cado, procurando demonstrar aos bárbaros amarelos que te
mos alta conciência da nossa soberania e sabemos revidar,
com desassombro, às injúrias atiradas à nossa condição de

Vende-se uma, em local" povo livre- .
a nrazrvel. com água corrente, Nosso gesto tem, precipuamente, intuito de chamar à ra
luz elétrica e psgôto, sita à zão os minúsculos. e �gressivos povoado!es das ilhas v�lcânicasPraia do Meio (Coqueiros) do mar Amarelo, índícando-lhes que nao basta ter avioes, tan
Facilita- se o pogamento. Acel- ques, couraçados e submarinos para ser um grande povo: o
ta-se também a troca da que é imprescindível é noção de dignidade própria, cumprinmea�a por u�a casa nesta do os tratados .e respeitand� os princípios e as. r��ras de di�
capital. Inlorma ções - com o reito qu� nort�lam as relaçoes entre ?S pov,os clv�l1zados!. ,sr Zanini rua Tiradentes 8 A força nao basta! A honra nacíonal e um imperativo! I

• I

12v.-':" 7 ("Diário de Notícias", de P. Alegre)_� __j

IS8'urUTO Dm DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prática nos hospitais europeus

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

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlr-Iogta Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campauaeío
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
.idade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pare
dtagnõsttcos das dorncas Internas
Coração, pulmões, vesícula bUlar

estômagos, etc
Radiografias óssea" e radlograflas

dentárias
Electrocardiografia clínica

Díagnóstíoo preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétríoos.)
Metabolismo basal

(Determlnação dOI! dítürbíos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
��xame químico e mIcroscópico do.

suco duodenal e da bílís).
Gabinete de fisioteraola

Ond iS curtas, ralos ultra-violetas,
ralo8 Intra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
tixames de sangue para diagnóstico
da sUllls díagnésttco do ímpaludls
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação dll
Ascheln Zondeck, para díagnõstíco
precoce de gravides). Exame de
pus, escarros, liquido raquiano e

Iqualquer pesquíza para elucídaçãr
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

flORIANOPOLIS

. _
'

.

•
'd .«lPaM • � ......

(ia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.

Acionistas, no escritorio desta
Companhia, os documentos de
que trata o art. 99 do deere
to-lei n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940.

A Diretoria

Chácara

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR
;;:-:.:=-

---
_ cl

Elegância!

Vendas em ótimas c:ondicóes de
p'agamento

Rua Trajano, n' 13
o POVO inglêS acredita em Cburcbill e êste

acredita no seu povoWashington, 12 (Havas) - o embaixador norte-america
no na Grã-Bretanha, recem chegado de Londres, declarou, ao
fim de uma conferência que durou duas horas, com o presidente Roosevelt, que o governo Churchill permanecerá no po
der, a despeito das notícias sôbre um aumento da oposição. O
sr. Wínant afirmou que o povo britânico acredita em Chur
chill e que este acredita no seu povo. Disse ainda que os revé
ses sofridos pelos britânicos e pelas nações unidas no Pacífico
tiveram como resultado, apenas, o fortalecimento da disposição britânica de ganhar a guerra e de conseguir produçãomais eficiente. Acrescentou ainda o embaixador Winant que
o povo britânico tem profunda fé nas nações unidas e está
ancioso para abrir segunda frente em algum ponto da Euro
pa, afirmando, por fim, que teve ótima impressão da forçaexpedicionária norte-americana que se acha na Irlanda do
norte, dizendo: "Constituem um esplendido grupo de homens
e estão fisicamente bem preparados".

-

HOT[l C[NTRAl
(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.-13

l

I
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Variado e modernissimo sortimento de sedas,
_ SEDAS F�iabx mercerizadas mt. 2$000 Toalhas Higienicas, dz.

'Seda Laqué xadrez e listado mt. 5$900 FIÓ, �etro .
3$5uo e 3$300 Toalhas de rosto, de 1$4, ! $8, 2$,

1) Laqué, liso, mt, 4$400 Rendao. (novidade], mt. 6$GOO 2$5 e
• Façouné 3$800 Odala lisa, de 2$, 2$5 e 3$JoO Toalhas de banho, legitimas alagoanas
» Granité, bom artigo 6$�00 I Opala e.sta':llJ?a�a, larg 80 mt. 3$000 Toalhas de banho, em cores
» Graníté, especial 8$')00 Cam�ral� Ilnisslma. larg. 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, temos grandes
• Crepe Romano 7$000 ZepbI� listado, de 1 �5, 2$ .e 2$5bO sortimento.
li Givré superior 1 0$500 Tr�col:ne, �e 5$, 3$0, 4$:> e 6$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 35$000
» Frisotine da melhor qualidade 1 0$500 Tr�col�ne 1�8tada para Pyjamas, mt. J$500 Colchas para casal, reclame 14$500
» Frtsotíne diagonal (novidade) 12$000 Tn.c9lIDe IIs�, mt. 4$000 Colchas fustão para casal 18$000
J) Ajour' de 6$000 e 7$000 ChItao superior 1$800 Colchas mercerízadas para casal 20$000
» Ltngerie estampada de 7$500 8$500 Cretone estampado 2$500 Colchas estrela para casal 20$000
• com bolas.' 9$000 Rf'p� para cortina, largo �O 3$900 Colchas de veludo para casal 24$000
» Fustão 8$000 Tecido rendado para coruna. mt. 1$600 COlchas fustão para solteiro 13$000
» Tafetá xadrez 7$000

I
Pecido rendado para cortina, largo 1,4.0 6$000 Colchas mercerizadas para solteiro 12$000

" Tafetá Escoceza. de 7$500 e 9$000 Eano para Cópa, bem encorpado, mt, 2$300 Colchas fustão mercerisadas para
» Tafetá liso de 7$500 e 8$50" 'I'scocia, mt. 1 $800 solteiro t 4$00(\
» Tafetá liso' natural de 9$500 e 12$000 Brins a começar de 1$800 Colchas brancas, meio linho para
» Tafetá Moi'ré' 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 solteiro 17$000
» Listada para Camisas 8$500 Brim. branco e azul marinho, para co-· Colchas brancas, meio linho para casal 27$000
» Listada para Vestidos 9$500 legiaes, rnt. 2$500 Colchas brancas para casal 15$000
» Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt. 3$000 Colchas de s êda com franja para
� Estampada moderna 1\$000 Peluc!a r�stão em diversas cores, mt. 3$000 casal

� .
45$000

}) estampada (novldade] 12$000 Pelucla lisa, mt, 2$000 Colchas de pura seda com franja para
}) Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 MES QUARTO casa} _

70$000
» Lumí êr e Lavrada, largo 50 mt. 10$000 A e Guamições para chá, com 6 guarda-
» Lumíer e Liso, la! g. 80 mt. 1( $000 Granité, larg. ! ,60 mr. 9$500 napos 15$000
» Lumíere Liso, Ie r g. 90 (artigo já Pano para colchão mt. 1 $800 Guarnições pintadas para chà, com 6
bem conhecido) mt. 12$000 Puno enfestado para colchão, mt. 4$200 gCuabrdanapos 32$$°00I » Veludo Cbifon Reclame mt. 5(J$000 Atoalhado superior. larg. 1,40 mt. 4$900 o ertores para bêbê , 000

» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretone meio linho branco, larg. 1,40 4$800 Cobertores desenhados para solteiro 13$500
» Organza estampada de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, larg. 2.00 7$500 Cobertores desenhados para casal 17$1)00
» Jersey, largo 1,40

'

12$000 Cretone meio linho branco, larg, 2,�0 8$500 Cobertores xadrez para solteiro 19$500
E mais uma imensidade de outras Se- Cretune meio linho em cores, largo 1,48 6$000 Cobertores xadrez para casal 25$500
das, que estamos vendendo a pre- Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores Argentinos para casal 39$�00
ços baratíssimos. Algodão bom, peça de 10 mts. 14$000 Cobertores para casal 6$000

. TECIDOS Algodão largo 75, peça de 10 mts, 16$500 DIVERSOS1 $5(Jo Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500
1 $500 Algodão superior, larg, 1,50, peça de
2$500 10m erros 43$000
4$000 Algodão Marlposa.para mesa, larg.
5$500 1,40 peça de 10 mts.

Morim especial, bem largo peça
10 jardas

Morim de cor, merceizado mt.
Morim de cor, tipo cambraia, mi.
Cambraia mercerizada, enfestada,
peça de 10 j3rdas
Toalhas Adamascadas para mesa,
2,00 x 1,40

Moscou, 11 (R.) - O diário
de um soldado raso alemão, da
5a divisão de infantaria ligeira.
que foi transferido da França pa
ra ajudar ao 16° exército, que se

encontra cercado na frente no

roeste., foi morto pelos russos. Ês�
se soldado, Haeder Labert, escre

"eu que "esta guerra será o no;
so dia do juizo".

No dia 26 de janeiro, assim es

crevia êle : "Amanhã, nosso trem

partirá de Moelly. Os reforços que
recebemos hoje eram constituídos
por homens de meia idade. Sere-

escreveu pela última vez no seu

diário: "Amanhã entraremos em

ação. Caminharemos em direção
à morte. Numa distância de 1 O
quilômetros para a esquerda e

para a direita e à nossa frente,
pódem ser vistos os projéteis dos
lança-minas. Evidentemente, es

tamos numa posição avançada,
talvez dentro de uma das pinças
russas. Será o nosso fim?" . I

No dia 19 de fevereiro, quando I

entrou pela primeira vez em

rombate, o soldado Labert fci
morto.

mos empregados na ofensiva da
primavera. Deve-se sair com vida
da emprêsa".

No dia 16 de fevereiro, rela
tando a chegada de sua divisão à
frente oriental, Labert, comenta:
"O lugar onde havia sido deter
minado o nosso desembarque jel
se encontrava sob o fogo da ar�

tiiharia russa". Continua Labert
queixando-se da artilharia sovié
tica, tendo frases como esta: "Es
tavamos quase desesperados ".
Dois dias mais tarde, Labert,

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

).� $Ó O$pO�a����A guerra voltará a
Nova Iorque, 12 (Reuters) -

Fôrças navais e aéreas norte-amcrí
canas, j nclusive grande quantidade
de tropas de choque, especialmente
treinadas para a guerra de movi
menlo, foram enviadas pra o sudo
esle do Pcif'ico, afim de, "mais ce
do do que se pensa", mudar em 0-
"f'ensiva a atual tática defensiva -

segundo revelou o correspondenle
do "New York Times" em Was
hington.
Nova Iorque, 12 (Reuters) -

"Comboios maiores do que quais-
quer outros estão cruzando o Pa-
cífico por várias rotas" - anun- Cursocia o sr. Hurd, correspondente do
"New York Times". Entretanto,
segundo os observadores mais oti
mistas, êsses combóios teriam sido
reunidos, quando muito, em janei-
ro. .

Melbourne, 12 (United) - A de
terminação dos EE. UU. de leva
rem a guerra ao coracão do inimi
go, mais cedo do que ·se possa pre
ver, trad uz-se, máu grado as imen
sas distâncias, em realidade. FOl1te�autorizadas informam da chegada

favorável aos aliadosser
a cerlos lugares do sudoeste do Pa
cífico de grandes contingentes do
exército e aviacão yankces alta
rnen le treinados para a ofensiva.
Chunuim, 12 (Reuters) - "A

guerra voltará a ser favorável aos
aliados dentro dos próximos 6 ou
12 meses, o mais tardar" - diz
o periódico oficial chinês "Cen
tral Daily News". O articulista
escreve mais adiante, que a ofensi-

va da primavera da Alemanha pas
sará para as mãos dos aliados, a
crescentando: "A coligação da
Grã-Bretanha, Estados-Unidos, Rús
sia e China possue a vasta fonte de
recursos, superior às do inimigo,
embora êste lenha desenvolvido as
suas. A ofensiva dos aliados terá
lugar provavelmente logo após o

colapso da investida alemã na pri
mavera, ou seja, em meiados do ou
tono ou no inverno".

Catarinense de Madureza
M ' I

Está aberta a matrícula aos

atrlcu a ca�didatos ao curso ginasial, de
acordo com o Decreto n. 21.241.

o diretor do Curso tem diploma registrado, e todos os

demais professores são, também, diplomados, com prá·
tica de ensino.

Os interessados serão atendidos, diariamente, das 8
às 17 horas, na séde provisoria do Curso, à rua Salda
nha Marinho, 3. .V-7

,Hoj(l� e aamanhã sempre
preferida, porque BOM, BONITO

Luísíne, metro
Linon, metro
Líuho estampado para praia
Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e

Tobralco estampado, de 3$ e

Cambraia em desenhos modernos, de
4$.80n, 5$500 e é$ooo

Fustão estampado (novidade) 4$800
Fustão liso, de 3$500 e 4$800
Setim estampado, metro 4$000
Organdy em todas as cores, mt 4$000
Crepom para Kimonos, de 3$ e 3$500
Merinó preto largo 80 3$800

40$200
de

15$000
2$300
2$500

Suspensorto s para rapaz 2$500 e 4$000
Suspensorios de couro para homens 7$000
Jogos de couro para h nnens de 10$ e 12$000
Jogos de batizados a começar de' 15$000
Jogos de malha para crianças 11$000
Babadores 2$000
Capas para recem-nascldos, 9$500 e 10$500
Capas felpudas para recem-nascidos 12$500
Casaquinhos de malha para bêbês 4$000
Blusas Olímplcas para moças 6$000
Véos df:l mó de sêda para noivas 14$JOO
Grinaldas para noivas a começar de 5$000

23$000

30$000

Gramplnhos, caixa de 1 groza 4$500
Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
Lima para unhas 1$500
Porta escova de dois lugares 2$000
Fita metríca 2$500
Camisetas de Ilsíéa para homens 2$500
Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
Camisas 80cega Leão, para homens 5$000
Camisas novidade para :começar 8$000
Cuecas para homens a começar· de 4$000
Pijamas para homens a começar de 2"$000
Ternos de Casimira para homens a co-

meçar de
.

ii5$ooo
Ternos de Brim para homens a come-
çar de 39$000
Calções de banhos de 6$000 e 10$000
Cintos de banho 2$500
Blusas de jersey para moças, de 10$ e I H$ooo
Bonés para rapaz 3$500
Abotoaduras a começar de 1$000
Pasta de couro para colegiaes 11 $000
Grande sortimento em Roupas de Banho

a carga
com ENCERADOS AYMORÉ

Leite de Colonia
Batom Michel, Zande e Tangee
Batom Colgate 2$500 e
Bate m Tentação e Murjany
Rouge Tentação
Rouge Realce, com pluma
Rouge Adoração
Rouge Royal Bríar
Sabonete Realce, Godiva,
ramy e Palmolive
Sabonete Lifebuoy, Lever,
molíve
Talco Malva 2$900 e
Talco Ross 2$900 e
PÓ de Arroz Reny e Realce
Talco Realce
Pó de Adoração 2$000 e
PÓ de Arroz Royal Briar
Pó de Arroz Gally
PÓ de A rr z Malva 3$000 e
PÓ de Arroz Coty
Pasta Colgate
Pasta Gessy e Eucalol
Pasta Kolinos, Lever e Odol
Oleo Oyrce e R('alce

5$800
2$800
3$5;0
1$500
1$200
1$700
2$000
4$.00

Colgate, Che
lScoo

Gessy li! Pal-
1$4 >0
3$9 o
3$900
1$0 .. 0

3$000 e 4$000
3$000
3$000

'::5$500
5$000
5$500·
3$000
2$500
3$200
1$200

E centenas de outros artigos, tais, como: BijouterieEl, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Casemiras, Lenços, Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinhas, Boinas, Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de borracha e muitas outras miudezas. Tambem chamamos a attnção dos nossos fregueses, para a grande quantidade de Il

artigos em saldo, que vende�os por qualquer preço. Faça valer o seu dinheiro, preferindo a CASA ORIENTAL, a casa que vende pelos menores preços da praça .•.

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

BOM, BONITO E BARATO!
Vendas só a dinheiro OASA ORIENTAL Rua C .. Mafra, 1$-Florianópolis_

Fabricados com lona especial, tinta e

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

maior durabilidade resultante de sua

extraordinaria resistencia.

Estão sendo empregados com

excellentes resultados em es

tradas de ferro, auto· comi,
nhôes, vapôres e outros meios
de transporte. Pódem ser for'
necidos em varias typos da
lona, e nas côres crúa. ver

de. cinza ou kaki

Encerado$ Aymoré
producto do MOINHO INGLEZ

CASA ORIENTAL
e BARATO, os seus artigos ..

�.•

todos
-

sao

a sem coneurrêncla,preços7$000
4$500
7$500
9$500

PERFUMARIAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Verdistas" e "eixistas"Rio, 12 (Meridional) - Em Continuando acrescenta que já
editorial intitulado "A quinta co� é tempo de proceder-se a inves
luna prepara um "putsch" e a in- tigaçôes em torno das atividades
vasâo do Brasil", um matutino dos dirigentes das sociedades ale
adverte que há cargos de impor- mâs. italianas e iaponesaa.
tância essencial da nossa defesa, Rio, 12 (Meridional) - - Vá
que ainda são exercidos por ele- rios iornais publicam tópico" coa

mentos do "eixo". Salienta tal denando e protestando, em nome

influência dos quinta-colunistas, do sentimento nacional, contra as

dizendo que até agora nenhum demonstrações de alegria dos in
'dos seus verdadeiros chefes foi I tegralistas, pelo torpedeamento
levado ante a Justiça Especial. dos navios brasileiros, exigindo

\\
Eu TRAGO

ENFERMIDADES

\'M. ATO MAIS PESSOAS,
POR ANO, DO QUE
OS ANIMAiS,
INCENDIOS E
INUNDACÕES
EM CONJUNTO!�'\/i0; . ..

7.EVITE O TIFO!
Mate as

MOSCAS
com

11 atitude dos F ..

.

operários franceses , Hade�ras de
-

' Pinho
Londres, 11 (Da A. F. r. para

a R.) - O "Times" publicou
uma carta do sr. Henri Hauck,
diretor trabalhista da França
Livre, que constitue excelente
informação à cerca das condi- ;

çõesde trabalho dos operários
na zona ocupada da França,

'

em relação aos rêides britâni-
cos sôbre París.
"Se - escreveu o sr. Henri

- o profesor Artur Goodhart
tivesse idéia das condições de
existência na zona ocupada
francesa e da atitude dos ope
rários, não teria feito a decla
ração ridícula, segundo a qual
êsses operários consetiram, vo
luntariamente, em servir aos
alemães".

Os operários franceses têm
mostrado, inúmeras vezes, que
combatem os alemães por to
dos os meios a seu alcance, e,
ainda no dia 8, mais 20 reféns
foram executados em París.
Contudo, mesmo que o pro

fessor Goodhart não se interes
se pelas questões trabalhistas,
deve saber que as mulheres e

crianças precisam comer e que,
além de Hitler, existe a pressão
econômica, a fome e as repre
sálias.
Não duvido de que a imensa

maioria dos operários parisi
enses responsabilliza, pelos rêi
des de Boulogne e Biliancourt Bonitos, bons e baratos,
e pelas vítimas q:?e inf�lizmen-l Primeiros entre

os prímeíros,te resultaram, nao os Ingleses, São os doces preparados,
mas os aíemães'', Co'o bom Fermento Medeiros!

Vendem-se para
construções e
serrarias

Tratar à Rua João Pinto
n. 5 (sob.)

FLORIANÓPOLIS

Vende-se
Uma mobilia para quarto de

casal. Rua Joinville. 10
160 5vs-3

156 3 v.-2

Relógio-pulseira
Foi perdido um relógio-pul

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

trado, entregá-lo no "Hotel
Majestic" ..

158 5 v.-J

te dos nossos compatriotas, entre

expansões dessa alegria própria Vendem-se: 1 Guarda- casa-

de traidores. O combate a
ca, com espelho «bísauté»; di-

ess� versos guarda-roupas. mesa
gente, que 5::: aliou ao eixo elástica, cristaleira, la vató
para vender a pátria ao estran- rio com pedra-mármore, eta
geiro, constitue uma modalidade géres, colunas, cama de ca

de luta contra o totalitarismo 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.-4

medidas energicas contra êles.
Rio, 12 (Meridional) - A Ipropósito dos integralistas que

receberam com alegria a notícia
do afundamento dos nossos na

vios, o "Diário Carioca" publica
um editorial, dizendo: - "Esta ..

mos na obrigação de agir com

inexorável rigor contra os colu
nistas, êsses miseráveis que a es

tas horas, em muitos pontos do
território nacional, estão fesr�elan�
do os feitos dos corsários e a mor-

Sindicato dos Bancários de 8ta. Catarina

A Diretoria da Filial da Cruz Vermelha
Convocada pelo sr. Interventor Joaquim Madeira Neves; la Secre

Nerêu Ramos e sob sua presidên- tário: dr. Newton Avila; 20 Secre
cia, realizou-se dia 10,às 20 horas, tário: senhora Asteróide Arantes;
no Clube 12 de Agôsto, a segunda 10 Tesoureiro: sr. José Gil; 20 Te
sessão de organização da filial CH' soureiro: sr. Acarí Silva; Procura
tarinense da Cruz Vermelha Bra- dores: 10, sr. Celso Ramos; 20, sr.

sileira, a qual, como a primeira Otávio Silveira Filho e 30, dr. Virgí-
I reunião, teve concorrida e seleta' 110 Gualberto. Conselho DIretor --

assistência, tendo feito pa,l:te eh Tenente-coronel Valdir Lopes da
mesa as �l1��mas altas _autoll�a:l:s Cruz, comandante Plínio Cabral,
qu� presídíram a sessao de insta clr. Alvaro Milen da Silveira, jorlaçâo,

" � na lista Gustavo Neves, dr. Joce-
�
Conforme fOI a divulgado, ,a se,:- lin Fraga, dr. Djalma Moellmann,

s�o de ontem des,tll1a:ra-se ,a elei- dr. Ciçl Campos, dr. Aderbal Ra
�ao e P?�se da dir etoría e ('s :on- mos da Silva, dr. Agripa de Faria,selho dír etor, o que se ver IfI?oU jornalistas Altíno Flores e Jairo Ca
dentro ,c.}e um ambl.ente -dc gr an- lado, major Pedro Cunha, dr. Gil-ele inter esse e _entusiasmo. berto Daví jornalista Batista Parei-Por aclamação dos presentes, os '

órgãos diretores ela Cruz Vermelha ra e sr. América Campos Souto e se
em Santa Catarina rícaram assim nhoras Altamiro Guimarães, Ivo
constituídos: d'Aquino, Epaminondas Gomes
Diretoria - Presidentes de Hon- elos Santos, Cantídio Regis, Muniz

ra: Da. Beatriz Pederneiras Ramos de Aragão, Mourão Ratton, Car
e desembargador Medeiros Filho. men Colônia, Heitor Blum, Manoel
Vice-Presidentes de Honra: monse- Pedro Silveira, Tolentino de Car
nhor Harry Bauer e dr. Muniz Ara valho, Artur Pereira e Oliveira,
gão. Presidente: dr. Osvaldo Ca- Rogério Vieira, Armínio Tavares,
bral; Vice-Presidente: senhora Vé,S· Paulo Fontes e eira. Josefina Sch
co (1'Avila.; Secretário-geral: dr. weic1s011.

-

agressor" .

fOTO-IDEAL
de

João "Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru
pos' casamentos, servi
ço industrial, revelaç_ão
e cópias de filmes Fóto
para documento, am

pliações a crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

Na conformidade do artigo 40 dos Estatutos, ficam
convocados os associados para a ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINARIA, a rec líaur-se no dia 14 do corren
te mês, às 15 horas, na séde deste Sindicato, à Rua Vis
conde de Ouro Preio ri". 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. 3vs-2165

Lira Tenis Clube

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

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
milía antecipa os seus melhores
agradecimentos.
163 2vs-2

Clube de Cacadores
de Florianópolis

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

senhores sócios para a sessão
extraordinária a realizar-se sexta
feira, 13 do corrente, às 20 ho
ras, no "Clube 12 de Agosto",
afim de serem tratados assuntos
inherentes à temporada de caça
do corrente ano.

Fpólis., 10 de março de 1942.
JOSE' VALLE PEREIRA

Secretário.
157 3 v.-3

Nlóveis

-------------------------_ I "L\._ .....

MINISTÉRIO

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

maior iolklorista 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

Vende-se casa
Vende-se à Rua Bocaiuva,

125, uma casa de moradia,
com terreno dando fundos
para o mar, medindo 11 me
tros de frente, por 80 de
fundos. - Tratar no local.
159 10vs-3

Chácara
Vende-se uma chácara. com
fundos para u mar, na estra
da gera.l dos Barreiros.
Infrrmações na Redação do
«Estado». 20vs 4

Chácara na
Trindade

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

Assembléia Geral Extraordinária

Previdência Nacional LIda.

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. o 8/738 de 11
de Fevereiro de 1942.

164 5 v.-2

DA AERONÁUTICA

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

D. 23 1 ° andar - Sala 4. - das 15,30 às 17 horas.

Dõres Rheumaticas

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
Para o conhecirnenl o dos interessados, transcrevo, .ie Ordem do

sr. Coronel Aviador Suh-Diretor do Ensino do Ministério da Aeronàu
tica, o oficio n. 78-SDE-de 27 de fevereiro de 1942, dirigido ao Comando

_�_......"""''''''''_......''''''' ''"'
desta Base, do teôr seguinte:

I
Exame de seleção para o curso de especialista de Aeronáutica

DOMIHCiOS REITZ 1 - Devendo realizar-se nessa Base, no próximo mês de março,e o exame de seleção para o Curso de Especialistas de Aeronáutica, so-

JOSEFA SPOCiAHICZ licito-vos sejam tomadas por êssc Comando as seguintes providên-
cias:

I
participa a seus parentes e a) Designar pela imprensa, o local, datas c horas de realizaçãoconhecidos o nascimento de

I
das provas, isto é:

seu filho ENIO-LUIZ. - dia 16-3-42 - Aritmética - às 9 horas;
F r 6 3 �2

- dia 17-3-42 - Português - às 9 horas;PO IS., -
-

_ dia 18-3-42 - H. do Brasil e Geografia - às 9 horas;
=-_____________

- dia 19-3-42 - Desenho Geométrico - as 9 horas.
b) Os candidatos, cujos requerimentos tenham sido deferidos,

inclusive aqueles não aproveitados para a admissão em março, deve .. ·

rão transportar-se para ° local designado para as provas (transporte
por conta própria), munidos de documentos de identidade, lápis-tinta,
borracha e material de desenho;

c) Diar-iamente, deverão apresentar-se it comissão fiscalizadora,
uma hora antes da realização da prova, afim de ser feita a verificação
de identidade.

.

2 - Oportunamente será enviada a relação dos candidatos mili
tares e civis, cujos requerimentos foram deferidos e que deverão pres
tar exame nessa Base, atingindo um número aproximado de 15 exa
minados.

3 - Outrossim, ind icar a esta S. D. E. com a, possível urgência,
três oficiais dessa Base, afim de constituírem a "Comissão Fiscaliza
dora" de acôrdo com o § único do art. 21 da Portaria n. 189 de
11-9-41, publicado no D. O. de 24-9-41. (a.) Altahir Eugênio Rozsanyl,

ICoronel Aviador - Sub-Diretor do Ensino. •

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

Tenente Coronel Aviador - Comandante: ... .. .wm �""'''''>....'"''...!!!,o,_...,..., ...."'''''".''''_........._...

,

E V. S. um dos muitos rheu
maticos, condemnados a sof
frer cada ves que se produz
uma variação no tempo?
Muitas vezes os excessos, a

alimentação deficiente, os abu
sos a que submettemos o
nosso organismo, favorecem
os ataques do rheumatismo.
Nosso corpo é invadido
por impurezas e substan
cias toxicas, cuja pre
sença se manifesta
a miudo por dôres
nas juntas.
As dôres rheumaticas

devem ser combatidas in
ternamente por meio de
11m medicamento, capaz de facilitar a eliminação das impurezas
toxicas e dos crystaes de acido urico,
As Pílulas De Witt para os Rins e a Bexiga devem ser experi

mentadas nesses casos. Sua acção directa sobre os rins facilita
srna melhor eliminação das referidas impurezas.
As Pilulas DeWitt são sobejamente conhecidas em todo o mundo.

Merecem toda a sua confiança. pois não contêm drogas nocivas que
possam prejudicar o organismo.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbioa
Reuaes, Molestias da Bexiga e, em geral, pará enfermidades

produzidas por excesso de acido urico,

IAVISO 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
Saldas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Agente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA lr> DE NOVEMBRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De r a 30 de Março:
Grandes vendas de artigos de Verão

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

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

Conforme praxe, s6 fazemos duas liquidações ao ano: dos artigos de verão, em Março, e .dos artigos de inverno,
em Agosto. O invejável e real sucesso dessas grandes vendas extraordinárias, é bem o justo reconhecimento da
digna população do critério que orienta essas vendas: TUDO PELO CUSTO EXATO, para não permanecerem em

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

VENDAS EXCLUSIVAMENTE Á VISTA

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

14$500
34$000

47$500
43$000

115$000 !
CAPAS DUPLAS, para chuva e frio, acabamos

de receber grande variedade.

Recebemos ARTIGOS PARA ENXOVAIS:
Linhos para lenç6is
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
EXTRAORDINARIA !
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 a

Preços de tentar! Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !

I
I

SINDIC�LIZAÇÃO - Mode- PUDIM MEDEIROS, a so
los - Explicações.- Procure a bremesa inegualáve), gostosa,

,Atende das 9 às 12 horas Organização Comercial Catar i- fácil de preparar e que to-
.,......__------__ nense. dos apreciam.

ESTADOqp
DURIO VESPERTINO

lteud.ção e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

,

ASSINATURAS

Na Capitalz
Ano .......••..

Semestre ••.••.

Trimestre ...•••

Mês .•...•.•.••.

sosooe
25$000
15$000
5$000

No Interlors
Ano......... ••. 15$000
Semestre ...•••.• 30$000
Trimestre ..•••. 20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

�L
·1 ------------------�

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

�
nos artigos assinados

�

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

proprietário Valdir Losso, no
mesmo Café. 20v lO

VENDE-SE
Um autom6vel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-)3

CASA Precisa-se alugar uma,
pequena, com dois (2)

quartos. Informações nesta reda-
Cão. Sv.-4

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

• Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS

..•.....•••....••..•••..••...•..••••• ,

I
.

$8D.$ I• •

: padrões maravilhosos, Iiníssímo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são
'. encontradas nos balcões da
•
•
•
lDOO

•
•
•
•
•
•

C=I

•
•
•
•
,._

-.
•

Diáriamente recebemos' novidades' -
•

Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•.••._...........•••••••.....•....•••
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades (asa aluga-se. u.ma, .com

Limitada .
sala devIsItas.Ider:n

B d Cp dO. P A
#

I
de Jantar, 3 quartos, banhei-

aoco e re ItO opular e guco a ro, cozinha. T�rren{) ajardi-
. nado. Construção recente (a-

de Santa (atarlAna inda não foi hab.ita�a). r-s.
U tar ao Largo Benjamim Cc ns-

tant, 9. Iüvs 8

Casa SANTA ROSA

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

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

FLOHIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 'fenda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maío 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%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartiçõe.s Federais. Estaduais e Municipai6.

Quáai meio séenlc de�exi.
tência é o melhor reclame
da prefêrencia • JUVEnTUDE
IlWIDRE para limpar. for
tificar e rejuvenescer os

cabelo.. Elimina a e a sp a ,

tu cessar II q u é d a d o li
cabelos e voltar a eM
p r+m t t t v a os cabelos
brancos, sem os tingir;
di -Ihes vigor � mocidade.
Nio contém 8818 de prata·.
usa-se como loç4�

GRATli
Peça-noa Imprealol toOR_OI COf.
dados doa cabeloa • O malbor v-íO
da , .

Vidro pq� 81009 ....
wale OU .... ...,...

� "J

UI. IUYUrnt 11II!1I_1II lJII.:
IR d.llaclln" til _lo ......_

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL
; 1' ' .....
••• •• ..mp grlp""_ ,....1." cee
"CMTO. saagulneo., do.... _ ces 0....
• tr....ez. geral, t.11AI .. appallta CONTRAT�
6 • rala.dI. abaoluto, herolce, DIla_I. -

•
Ih , do. tubarcal tI " .
CONTRATOSSE .. racabea fie 2.000 ....
"'''11,... T.nha.. cuidado! 'CNão x_ '. I d
...... CONTRATOSSE. 'lu .ao ,... II
.......tsVI..... T_ II .n _

i

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

COIll�anhia C Aliança �a Baia»
Fundada em 1870 Séde: 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. 9.000:01)0$000
• 54.700:000$OClO
• 3.929.719:000$000
• 28.358:717$970
J 85.964:965$032
• 7.323:826$800

e terrenos). 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Parnphllo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Joséde 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 Àfrica.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & Cia.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal /9- TeleDhont /OB3-l!.nd. Tel. -ALL/ANCA.
Sub-Agente em LagUna,. Tubarão. �I�ai, J.Blumenau e Laqes.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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liquidar
TROPICAIS, LINHOS nacionais ),

Por motivo

resolveu

, Para que a nossa

uma visita

artigos

Igual

da aproxima�ão do Inverno

todos stock
(irlandeses e

SEDAS,o seu de

por preços jamais vistos I

aos

amável Freguesia se possa certiFicar,
nossos balcões, onde encontrará os

basta

remarcados aos mínimos preços!

liquidação de gravatas
e perfumarias

MINISTRO MENDONCA I'LIMA
Cêrca de 18 horas de ontem,

chegou a esta capital s. excia. o
sr. general João de Mendonça
Lima, mmistro da Viação e

Obras Públicas.
S. excia. foi recebido no Pa

lácio do Govêrno pelo exmo. sr.
dr. :N"er êu Ramos, interventor
federal e por altas autoridades
civís, militares e eclesiásticas.
Em cornpannia do ilustre visi

tante, viajam os srs. dr- Augus
to Gregório, secretário do sr.

ministro; tenente-coronel Costa
Neto; major Aloísio Ferreira;
dr. César Burlamarqui; sr. Os
car Filgueiras e o sr. Geraldo
Rocha Sobrinho, além da esposa
do distinto titular.

O ministro Mendonça Lima
vem a nosso Estado inaugurar
importantes melhoramentos, no

porto de Imbituba, devendo se

guir para alí , hoje.
Uma companhia da Força

Policial prestou-lhe as honras de
estilo, à chegada.

Representantes:
MACHADO & Cia.

Incomunicáveis os cônsules e
demais funcionários japoneses

em S. Raulo

o ESTADO 13 (8 Março de 1942
ns

1 7 0''MoIti,''1MfIt1:? T7'P * r.�

Príncipe Maluco

Fazem anos hoje:
A exrna. viuva d. Eugênia

Procure os novos concessionários:
Tulfi Amin &: Irmão

Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 111

A CASA TRÊS IRMÃOS

São Paulo, 13 (C. M.)
Cumprindo instruções das au·

toridades federais, o superin
tendente da Ordem Política e

Social determinou a íncomuní
cabilidade dos cônsules e dos
demais funcionários japoneses
em todo o Estado de São Pau
lo. A ação das autoridades po
liciais paulistas foi rápida e

eficiente, sendo em poucas ho
ras cumpridas fielmente as

instruções superiores. O pú
blico, acompanhou com inte
rêsse as diligências.

São Paulo, 13 (C. M.) Limoense EsporteEm virtude de determinação Clubedo Superintendente da Ordem Assembléia' geralPolítica e Social às autorida- São convidados os srs. só-des policiais do Es�ado, foi sus-. . cios para a assembléia ge-pensa a concessao de salvo- Considerado o hurnor ista n. 1 rol ordinária em nossa sécondutos a cidadãos de nacío- do teatro nacional, e atualmen-! de se realiza;á na 2' feira,nalidade japonesa, medida ex- te atuando nos grandes Clubes à 16 do corrente, às 19 hotensiva mesmo aos naturaliza- do Brasil, foi contratado pelo I ras afim de tratar de in
d�s brasileiros. O!denada,tam- Lira Tênis CI.u?e, para os ter�sses de alta importânciabem, a apreensao dos salvo-' «showst da sciree de sábado, para o Clube.condutos expedidos anterior- próximo e o jantar dansante de Gessá Fialho, lo secretáriomente a favor daqueles resi- domingo. 3vs-1dentes, não poderão os mes- Os srs. sócios do clube da
mos deixar as localidades em colina pódem reservar suas me- Comprai na Cf SA MISCE
que residem. sas na Relojoaria Moritz. I LÂNEA é saber economizar'

Brüggmann;
-a sta. Zélia A'vila da Luz;
-a exma. sra. d. Maria La-

cínia da Rosa;
-o sr. Heitor Sousa;
-a sta. Jandira

.

Delambert;
-a sta. Guiomar Pires;
-a menina Celina Gonçalves;
-o sr. Aír Silva, alfaiate.

Nascimentos:
Pelo advento de seu décimo

oitavo filho, uma galante me

nina, está em festas o lar do
sr. Pedro Cúrcio, residente na

Serraria (Barreiros).
Enfermos:
Encontra-se recolhido ao leito

o sr. Vlter Lange.

É :MAIS QPE mi
NOME, E tnr
SUIBOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA

Cartazes do

Preço único 2$000
geral 1$000

Imp. até lo anos

o renegado
com Paul Muni. (o gigante da

expr essão !)
Gene Tierneg

Complemento na ctona l O.F.B.
A voz do mundo e

Noticias do dia (jornais)
da guerra)

Preço 2$000 e 1$500
Imp. até 10 anos

dia
r;dXXDlDCJoooaoooo��DDDDODOooa:r.xx:oaa:noooaa�DDD"CIIDDODC.IXXXJOO"JOOOOCII:XJOtIlIO�t:::dXJDIXIb(XJDOC.ClOAIOOOCXXICJQODOOOOOOOCOOl!lQOO�

HOJE 6a.·feira HOJE

-��=-��ION�EXI������CINE ODEON - FONE 1587 - IMPERI AL
- FONE 1602 -

A's 7,30 horas FONE 1587
A's 5 1/2 e 7 1/2 horas A 's 7,30 horas:

o mundo em
A entrega de 40 navios chamasfranceses à Alemanha O mais fiel e impressionanteLondres, 13 (Ro) - A agência ll t d t I dalemã "D. N. B.", anuncia que os re a o es a avassa a ora
círculos aurorlzados franceses des- guerra!
mantem a notícia, procedente da
Rússia, segundo a qual o govêrno
de Vichí tenciona entregar à Ale
manha 40 navios que estavam sen
do construidos por ocasião do ar
mistício.

Diabinho de
saias

com Judg Garland e Alan
Jones

Complemento nacional D.F.B.

Preços: t $500 e 1$ t 00
Livre de Censura

fundos ao Norte extremando com
Patrício Germano, com a área de
vinte e um mil e oitocentos e qua
renta e sete (21.847) metros quadra
dos. Adquirido em 1909 por escrí
t ura particular de Bernardino Mar
celino, cujo valor é de trezentos
mil réis (300,,000). E, para que
chegue ao conhecimento de todos,
c ninguem possa alegar ignorân
cia, mandei expedir o presente e
dital de praça que será publicado
de acôrclo com a lei, e afixado no
lugar de costume. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos dez
dias do mês de março do ano de
mil e novecentos e quarenta e dois.
Eu, Abel Ávila dos Santos, Escri
vão que dactilografei e subscrevo.
(a) Marcílio João da Silva Medeiros

Juiz de Direito

ULTIMA HORA
Mais seis sobreviventes do «(airú» foram recebidos num dos

portos da costa atlântica dos Estados Unidos. Três deles, diz uma
notícia não confirmada, tiveram que amputar ambos os ;:.: ... , "

congelados; e outro faleceu quando era transportado para o
hospital. Teme-se que serão baldados os esforços para salvar a vida
dos restantes tripulantes e passageiros, jà que, pelo tempo de
corrido, devem ter-se-Ihes esgotado as reservas de água e víveres.

Até agora se eleva a 47 o número de tripulantes e pas
sageiros salvos. Ignora-se a sorte de outros 33 tripulantes e
5 passageiros.

Numeroso grupo de pessoas, Indígnadas pejos uíundumeu
tos de barcos brnsílefros por sutnnnrínos do "eixo", percorreu,
na manhã de ou tem, pelo espaço de mais de uma hora, as prhi
cípnís avenidas. e ruas do Rio de Janeiro, depredando diversas
propriedades e estabelecimentos COmerCIaIS de súditos do
"eixo". i\. bandeira brasíleíra -a mesma que os nazistas, que
tro vezes, mergulharam no oceano como mortalha de dezenas
de patrícíos nossos - foi hasteada nos edifícios acima aludidos,
sob as aclamações populares. A polícia, agfudo com critério
e segurança, conseguíu restabelecer a calma.

i\. "Hora do Brasil", ontem, dívulgou uma nota da "Se
gurança Pública", (lo Río, a respeito dêsses acontecimentos,
e aconselhando calma, pois o Govêrno está vígflante na defesa
do nosso brio patriótico e dos nossos lntereses imediatos; e
mesmo porque, à sombra dos sentimentos populares, poderão
abrfgar-se exploradores, com outras intenções, nocivas à
causa do Brasil.

Londres informa que há 10 dias não há notícias do vapor brasileiro "
"Cabedelo", que devia, achar-se em águas do Atlântico-norte.

Os estudantes baíanos realizaram estrondosa manifestação de pro
testo contra o torpedeamento, pelos alemães, de navios mercantes bra
sileiros; e contra os vexames a que estão sendo submetidos, no Japão,
o embaixador e os cônsules do Brasil.

Os moradores da Rua Japão, do bairro de Santo Antônio, na capital
baíana, dirigiram ao prefeito um memorial, pedindo-lhe a substituição
do nome daquela rua, pelo da China.

O presidente Del Rios, da República do Equador, telegrafou ao pre
sidente Getúlio Vargas, hipotecando-lhe a solidariedade do povo equato
riano, ante a agressão dos submarinos do "eixo" à navegação brasileira.

O Presidente da República, assinou, ontem, importante decreto, dis
pondo sôbre os depósitos e obrigações dos súditos do "eixo", residentes
no país.

O decreto (n, 4.166), assinado de acôrdo com os artigos 180 e 166,
§ 2°, da Constituição, refere, no seu art. 1°, que os bens e direitos das
pessoas físicas ou jurídicas dos súditos da Alemanha, Itália e Japão res

pondem pelos prejuizos causados aos bens e direitos das pessoas físicas
ou jurídicas do Brasil.

Concomitantemente, entre outras disposições dêsse decreto, ficou
autorizado o recolhimento às agências do Banco do Brasil, ou, na falta
destas, às repartições incumbidas, dos depósitos dos alemães, japoneses
e it�ianos residentes no Brasil, na seguinte base: 10% sôbre 2 a 20 con
tos de réis; 20% de 20 a 100 contos de réis; e, ultrapassando o valor de
100 contos, 30%. O recolhimento será total, quando se tratar de títulos
da dívida pública.

Assim, aos nazistas, fascistas e amarelos, que não cumprirem os dis
positivos dessa lei dentro em o prazo de 15 dias, a contar de ôntem, es
tão reservadas as penas de reclusões de 1 a 5 anos, ou multas de 1 a 10
contos de réis, para as reincidências.

Essa medida, por certo, salvaguardará os interêsses nossos, uma vez

que responde aos atos de guerra cometidos contra os bens e cidadãos
brasileiros O decreto em referência reconhece que êsses atos contra a

nossa soberania foram deliberadamente planejados pelos nazistas, desde
o ataque ao "Taubaté", no Mediterrâneo, sem uma justificação qualquer,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


