
,Dois japoneses espancam um menino brasileiro!_,.

RIO, 14 (MERIDIONAL) .. UM EPISóDIO BRUTAL OCORREU NA RUA SÃO SALVADOR. DOIS JAPONESES ESPANCARAM O MENINO
NEWTON VARGENS, POR TÊ-LOS CHAMADO DE "CHINESES". UM OPERÁRIO INTERVEIO, INDO CONTRA OS DOIS INSOLENTES, OS QUAIS,

PARA LIVRAR-SE DO POPULAR, SE DECLARARAM DIPLOMATAS, FUGINDO EM SEGUIDA.

De interesse militar Ofensiva imediata!
Rio, 14 (Meridional) - Foi

assinado decreto considerando
de interesse militar o exercício,
em comissão, do cargo de dire
tor técnico dos seguintes esta
belecimentos: "Carl Zeiss, So
ciedade Otica Limitada", desta
capital; Bromberg e Cia.; AI
Norma, Sociedade de Máquinas
Limitada, de São Paulo; She
ríng, Sociedade Anônima; e

Química Bayer Ltda., ambas do
Rio.

J',/r�ami, 14 tlJnited) -- O ge
neral Henry tI Arnold, chefe
da aviação militar norte-a
mericana, declarou: "Os aviões
dos Estados Unidos não ganha-
1�0 a guerra se ticarern poura
dos nos aeródromos. Necessita
mos de um.i (,fensiva imediata
e completa. É desnecessário
concentrar aviões nas costas
dos Estados Unidos, porquanto
qualquer ataque japonês cau

sará, apenas, alguns danos".

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

IANO XXVII_I Sábado, 14 de Março de 1942Florianópolis N. 8489
Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos me
notes preços só na CASA MIS-

1, CELANEA. _ Rua Traiano, 1 r.

O embaixador...Noel Charles
em São Paulo

São Paulo, 14 (Meridional)
- O interventor e senhora ho
menagearam o embaixador No
el Charles, com um almoço no

Palácio dos Campos Eliseos.
Mais tarde, o diplomata visitou
a Escola Britânica. Agradecen
do a saudação do reitor do esta
belecimento, o sr. Noel Charles
exprimiu a esperança de que os

jovens da atual geração não
sintam fome nem venham a
ouvir o ruido que faz a bom
ba ao caír. Acrescentou que, se
os moços de hoje forem egois
tas e preguiçosos, os fachos da
civilização um dia se apagarão
outra vez. Concluindo, disse:
"O mundo que vocês vão co
nhecer será diferente do nos
so".

Ao porlo mais próximo Não está sob bloqueio a rota
nio, 14 (Meridional) - São os seguintes os navios que deverão ar- dos afundamentos

ribar ao pôrto mais próximo, em virtude de ordens <la fi iretoria do Loi
de: O "Alegrete", o "Airocuca", o "Mandú", o Parnaiba", e o "Co
mandante Pessôa", os quais já comunicaram que estão seguindo para o

pôrto mais próximo da zona onde se encontram.

UM EXÉRCITO DE JUDEUS
Buenos Aires, 14 (Reuters) - Manifestando a sua simpatia

pelo Brasil, à cêrca dos repetidos afundamentos de navios sob ban
deira brasileira, o jornal "El Mundo" observa que

..

a róta na qual
foram postos a pique essas embarcações não foi declarada sob blo
queio, pelas nações do "eixo" e, assim, não se póde justificar a

bárbara agressão, sem aviso prévio, às embarcações indefesas e sem

nenhuma preocupação pela vida dos seus tripulantes e passa-

Londres, 14 (Havas) - O rabino
Hitler vice--presidente da organiza
ção sionista dos Estados Unidos, a

tualmente na Inglaterra, pediu per
missão ao governo para f'oru.ar um
exército israelita, comandado por
oficiais britânicos. O rabino visita
rá Iord Cambone, secretário de Es
tado para as Colônias, a quem d
clarará a participação dos judeus
no esforço ele guerra. O rabino de
clarou que "cinco milhões de ísra
el itas trabalham dia e noite nos Es
tudos Uitidos pela vitória dos alia
dos e ereio que o governo britânico
e f avorável ao meu projeto",

tripulantesRio, 14 (Meridional) - A reportagem do "Diário da Noite" colheu
cenas emocionantes na rua da residência do comandante do "Cairú",
onde a esposa do capitão Moreira Pequeno aguardava, ansiosa, [unta
mente com seus filhinhos, notícias do marido. Na casa do primeiro rá
dio-telegrafista do "Cairú" a reportagem do "Diário da Noite" encon

trou a menina Ivanise a chorar em desespero, maldizendo os nazistas
que atacaram o navio onde servia o seu pai.

doslaresNos

geiros ''.

Baianos, os mais sacrificadosBaía, 14 (Meridional) - O "Estado da Baía" estampa uma ampla
reportagem frizando que o Estado vem sendo abalado pelos recentes tor
pedcamenlos, pois grande número de maritirnos pertencem a famí
lias baianas c aqui residem.

O órgão "associado" entrevistou o paclre Monteiro, irmão do capi
tão Monteiro, que viajava no "Cairú", cedendo êle fótos do oficial de sua

esposa, que também viajava a bordo.A maior das perversõesRio, 14 (Meridional). -- Em veemente editorial, o ({Diário Carioca» escreve: «Esta não é
a hora das lamentações. E', sim, a hora da reação dos bons brasileiros contra o miserável

Iespetáculo dos quinta-colunas, que não se pejam de celebrar 'as vitórias do inimigo da pátria,
quando se repetem os ultrajes à nossa bandeira e quando os piratas alemães ou itaUanos
sacrificam a vida dos brasileiros, em atentados sucessivos, traiçoeiros e covardes, contra os nossos
navios desarmados. O ato de um brasileiro que renega o seu país e se regozija com os êxitos,
dos inimigos constitue a maior das perversões morais».

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

Que alemão audacioso! Prisão de :�m::���/ubversivso

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, estaduais e munící
país: Procure a Organização
Comercial Catarínense,

Inoglukus Sistema prático ...
Londres, 13 (Reuters) - O go

vernador alemão da Polônia acaba
de adotar novo método para elevar
nominalmente o número dos ale-
mães do seu distrito. Segundo os
circulas poloneses, um decreto,
que entrou recentemente em vigor,
estatue que todos os poloneses que
jiossuírem nomes de origem alemã
ou de origem estrangeira serão
considerados alemães. Da mesma

I fórma todos os poloneses, cujos no
mes forem puramente poloneses e
tenham mesmo um único antepassa
do alemão, serão classificados au-

30v-15 tornaticarnente alemães.

Poderoso remédio para tratamento da
DIABETES.

À venda em todas as farmàcias.

Agente·representante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianõpolis

Rio, 14 (lUeridionaJ) - 'fendo o titular da Aerouáutica Havana, 13 (R.) - A polícia do
ordenado ao professor alemão Rudolf Boltlng que se mudasse Departamento de Contra-Espiona
(las salas que ocupava, vísínhas ao serviço de rádio do lUinis- gem �ren�eu três homens de,cl;'lra
têrío O referido professor requereu ao ministro que arbitrasse dos cidadãos d?s. Estados lJ�ld()s,

.. ,. . . acusados de atividades em lavor
O seu prennzo. O sr, Salgado FIlho, dentro do ponto-de-vista do das potências do "eixo". Seus no-

�',.' -rêsse nacional, despachou, dizendo: "Alojado em sala con- mes foram apresentados como Cla
tígua ao serviço de rádio do lUillistério um súdito de um país rence KÍI�llllel, Ed":,ard Logan c

que nos agride e com o qual estamos de relações cortadas cons- Wa.lt�r �Illler. A batida em suas
• . _.,.' residências resultou, de acordo
títue O seu pedído . uma pretensão audacíosa e déscahlda, Ar- com informacões da polícia, na

quíve-se", descoherta de" correspondência e

_ ..
. .. . .. , . """'. documentos, provando que são "a-

��':�..k���� gentes de tendências subversivas". «Só venceremos com árduos combates»
Panamá, 14 (Reuters). - "Vim aquí para inspecionar os progressos dos tra

balhos de desenvolvimento da defesa do Canal do Panamá. Há muito rec!onhecemos
as dificuldades dêsse problema e estamos ansiosos por que os recursos científicos e
militares possam auxiliar a sua solução" - declarou o secretário da guerra, Stimson,
em entrevista concedida à imprensa local. Stimson acrescentou que tivera a melhor
impressão do moral da guarnição e manifestou satisfação por não ter encontrado
ambiente de demasiada confiança. "Ao contrário. em toda parte encontrei energia e
decisão por parte dos homens do exército e da marinha; O completo espírito de ami
zade e de cooperação do povo ao govêrno do Panamá foi outra coisa que me alegrou,
sobremaneira" . Stimson terminou, dizendo: ' 'Sàmen te venceremos esta guerra,
à custa de longos e àrduos combates".

�@tAlI tríste, me. amOr T
Tens bronquite? Estil com to••e'?
III lei de N01110 Senhor)
Só te RIu o CONTRATOSS.II.

churrascada !Colossal
� Domingo, dia 15, no

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

Bebidas geladasm
Ar livre! Música! Alegria! Um dia de festa para o Povo!

Brasileiro e serviu no
exército nipônico
São Paulo, 14 (Meridional)

- Foi detido e está sendo pro
cessado Seite Sato, filho de ja
poneses, diplomado em eletro- As
técnica, que esteve em Tóquio.
em 1936 fazendo estudos espe
cializados. Nessa ocasião, in
gressou no exército nipônico,
apesar de ser brasileiro e reser
vista de terceira categoria.
Com as fôrças nipônicas, Seite
Sato participou da guerra chi
na-japonesa, onde foi promo
vido a cabo. Depois disso re-.
gressou ao Brasil, onde se en
contra.

últimas horas do
«Repulse» Indignação unânime 1Et o toque de reunir!

Rio, 14 (lUeriflional) - A. propósito do afundamento do
quarto navio brasileiro, o "Correio da 3Ianhã" puhlíca um

tópico asseverando s "Ag'ora não podemos mais contempori
zar. A tragédia do "Cairú" é o toque de reunir. Estamos na

110ra (la definição que nos fixou o ponteiro da barbáríe, Não
nos cabe recusar a luva que o inimigo da civilização nos atí
rou". O "Correio da J\lIanhã" termina da seguinte fórma: "Es
tá preconizado o imediato extermínio dos fócos de perturbação
interna, manejados pelos alienígenas".

Londres, 14 (United ) - As úl- Rio, 14 (Meridional) __:_ A reportagem promoveu uma "enquête",
til1l�s horas"el0 couraçado britâni- constatando que a indignação popular atingiu o áuge com o torpedea-co Repulse, afundado nas costas t d "C"" TA d �'d' ..

da Malaia foram descritas por 11m
men o o arru", o as as pessoas OUVI as mamfestaram-se sensíbí-

dOS. sObr;vivcntes, reverendo

Bez_llizadas
pelo desaparecimento de muitas vidas brasileiras, ao mesmo

zant, capelão do referido nado, tempo que manifestavam a confiança de que o govêrno não tardará em
que aeaba de chegar a Liverpool. tomar medidas de represália.

O J":���S?:)3 ,!�pa!e�:�d� IPORTUGAL 'PONTA-DE-LANÇA
O correspondente militar do Nova Iorque, 14 (United) - Uma transmissão alemã, captada nesta

"Daily Herald", O marechal cidade, referindo-se a Portugal, expressou que "a Alemanha não deseja
von Rommel encontra-se atu- germanizar Portugal, porém, tem grande interêsse em que a vida cul-

. almente no quartel-general do turallusitana sirva de "ponte" entre o Reich e a América do Sul'i.Acres
I chanceler Hitler bem como a centou a transmissão que os círculos da Wilhelmstrasse não confirma
maioria dos adidos militares rarn nem desmentiram as informações de que a Espanha e Portugal ne

germamcos nos Balcãs. Por gociam com a Alemanha e a Itália.
outro lado, as informações di- ------------------------------

vulgadas pelo "New Chroní- Será o responsável pessoalcle" revelam que os alemães
estão concentrando. podero
sos contingentes nas ilhas gre
gas, ao largo de Salônica, a

crescentando que ultimamente
foram enviadas grandes quan
tidades de abastecimentos à
Líbia, sob proteção de podero
sas escoltas navais.

Chunquim, 14 (Reuters) - A declaração feita recentemente pelo ti:
tular do Foreign Office, sr. Eden, sôbre as atrocidades praticadas pe
los japoneses em Hong-Kong, causaram, nesta capital, profunda indigna
ção. A denúncia do ministro foi inteiramente endossada. pelos altos cír
culos governamentais. Manifesta-se, geralmente, o ponto-de-vista de que
o oficial nipônico, que, em Hong-Kong, consentiu que as tropas sob o
seu comando perpetrassem aquelas barbaridades, deveria, ser responsa
bilizado pessoalmente.

oe=O$ ,a�a O$cr'aVO$'RIO, 12 (MERIDIONAL) m_ O GENERAL REFORMADO CASTRO AIRES, FALANDO A UM VESPERTINO SôBRE OS AFUNDAMENTOS DE NA
VIOS BRASILEIROS, AFIRMOU: "NÃO PENSEM OS TOTALITÁRIOS QUE O BRASIL SE ACOVARDARÁ. LUTAREMOS ATÉ À MORTE OU À VITÓ""

RIA, PORQUE NÃO NASCEMOS PARA ESCRAVOS".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o EST1DO- 'ábadn, 14 de Março ae lUn te

crianças, mulheres e feridos O "Daily l\Iail" escreve: Iú: ia em todo o mundo illjndo,
entre as ruínas das casas eles -I "Nâc cabe dúvida de que os 'lUC só poderá fazer nascer um
truidas pelos alemães e, ulti- mártires de Hong-Kong acen- novo espírito de implacahilida
mamente, alguns de nós ainda deram uma chama Q1W não se de e prosseguimento na luta.
encolhíamos os ombros com I apagará. Os horrores cometi- Senhuma mulher bri tân lca

.ndíterença. Mas Hong-Kong dos contra as mulheres e con- pode ler a ii'formação de Eden
modificou tudo. Êste deve ser t ra os soldados britânicos, pe- sem ficar com ódio e aguardar
nm dia de lamentações 2 de de .. los japoneses, naquela posse- a 110ra da vingança. Houve
c icaçâo à tarefa da vingança". são, provor-iram uma onda de tempo em que esta nação con-

Londres, 13 (U. P.) - De
pois elas revelações feitas na

Câmara dos Comuns pelo sr.
Eden a respeito das atrocida ..

des cometidas pelos japoneses
contra os prisioneiros de guer
ra britânicos e civís em Hoi.z
Kong, a imprensa londrina
exorta a população a reagir e

exige que as vítimas da cruel
dade dos japoneses sejam vin
gadas.
As atrocidades 'japonesas

naquela possessão causaram

na Grã-Bretanha a mais pi o
funda irá até hoje provocada
por qualquer acontecimento
desta guerra. O povo britânico
lamentou que Hitler houvesse
rejeitado o "ultimatum" fran
co-britânico, ao deflagrar o

conflito e sentiu-se sumamente
preocupado ao ocorrer .'1 quc.la
da França, em virtude dos
seus revéses na Europa e no

Oriente, mas nunca chegou ao

estado emocional de hoje, que
marca o início de uma campa
nha de ódio.
"Ouvimos com os nossos

próprios.ouvidos - diz o "Dai
ly Express" - os gritos elas

--- . confie em remédios que
combatem todos os ma

les. O IISal de Fructa"
ENO há 70 anos se anuncia
como eficaz contra osmalesdo
fígado, estômago e intestinos.

Evite as imitações, porque só
o ENO póde produzir os re-

sultados do ENO 1
�

EnO ".sd cLt�"E"tJPER1

·---INDICADOR
I --CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIAO�r. Ar,tônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

IHESIDÊNCIA:
AV. HercHio Luz, 189.

Telefone n. 151.

DR. - RICARDO
G�nSMAN�

Couaultorlo á rue Trale
no, 18 (\1 ',3 10 ií8 12, •
dos 1 Ô á" '16,30) Tele

phc ne - 1.286

MEDICO---

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

INS1TfUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíca)
.

I
Com pràtlea nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho geníto-urtnarío do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radíotogía Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Cam oauarlo
São Paulo). Especializado em HI·
glene e Saúde Pública, pela Univer
sldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparelho moderno SIEMENS pars
díagnõettcos das do-ncas Internas
Coração, pulmões, veeículs biliar.

estômagos, etc
Radiografias ósseae e radiografias

dentãrtas
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstlas
cardíacas por melo de traçados

elétricos. )
Metabolismo basal

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

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico dI

suco duodenal e da bílls).
Gabinete de fisioteraoia

Ondss curtas, ralos ultra-violetas,
ralos Infra-verroelho e eletrlcídad

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
tixames de sangue para díagnósttcr
da sUllls diagnóstico do lmpaludls
mo, dosagem da uréa no sangue.
etc. Exame de urina, (reação di
Ascheln Zondeck, para dlaguõstlo
precoce de gravidez). Exame d.
puz, escarros, líquido raquíano '

qualquer pesquíza para elucídaçã
de diagnóstico.

Rua Fernando Macbado, e
Telefone 1.195

FL ORTANOPOLI�

_ _ _

'.1•••••••• � ..
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..c:..M 11""· .....

tra vítimas indefesas: primei
ro, um sentimento de horror e

ódio que una todos os l1CV')S
livres ou subjugados e que 3S-

teja sempre presente, até que
o Japão expie os seus crimes;
segundo, todas as nações alia
das devem intensificar a sua

resolução de não regatear so

frimentos ou esforços até que
seja conseguida a completa
derrota dessa potência do
mal". - Robert Dowson,

E.x-chefe de cU
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Pr_Of8. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

(Antrgia Geral :

I Alta cirurgia, gyne

I
cologla (doenças de Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíca no Rio de Janeiro

senhoras) e portos.

I
Consultas diariamente Pe�a manhã: das 10 ás 12 horas

., ...0 a • a tarde: das 15 às 18 horas
Cirurgia do systems Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
nervoso e operações Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

de ptastíca. -

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

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.)

I
Resídencía é. rUI\ Es

. teves Junior, 20. �-

Telepbone _m_ 1.1jl

Laboratório de análisês clínicas

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

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.
E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fonê 1.I53 - Florianópolis

Dr. ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

•

siderava toelo o dano causado
a um súdito br-itânico _ )1110

uma ofronta nacional. O povo
nvItânlco eleve tornar a reagi r
dessa rórrna " .

Por sua vez, "The 'I'Imes "

declara () seguinte: "0'3 japo
'leses cometeram atrocidades
raras vezes igualadas e jamais
e.tperadas na história dus gl1el'
ras internacionais do último
século. Sómente duas respostas
existem .para essas terríveis
monstruosidades cometidas con

Farmácia «Esperança)) Ido
Farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua prejeride

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

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

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

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt - Edili
cio Amélia Nefo--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras,

RESID'ENC1A'
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Con.ultA ••"
Pela. manhã, das 10 às 12

;I u" A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

(ia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à dispOSição dos srs.

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

A Diretoria

Chá.cara
Vende-se uma, em local

aprazível. com água corrente,
luz elétrica e psgôto, sita à
Praia do Meio (Coqueiros)Facilita-se o pagamento. Ace].
ta-se, também, a troca da
mesma por uma casa nesta
capital. Informações com o
sr. Zanini, rua Tiradentes, 8.

12v!� 8

I
Malicioso equívoco

A propaganda do Eixo pretendeu vislumbrar uma relação de
causa e efeito entre os resultados da Missão Sousa Costa nos Esta
dos-Unidos e a atitude do Brasil cortando as relações diplomáticas
e consulares com os países agressores.

E' fácil de compreender a intenção maliciosa dos agentes na

zistas, seus sequazes e assemelhados. A missão Sousa Costa, na ver

dade, não se vincula, a não ser como lógica consequência, de um

princípio colaboracionista, à atitude política de nosso pais. Não foi
o ministro da Fazenda brasileiro aos Estados-Unidos pleitear vanta-
gens financeiras, pedir empréstimos ou reclamar ajudas, que não be
neficiem diretamente o esfôrço bélico da nação americana.

Se os acôrdos concluidos nos beneficiam, contribuindo para
desenvolver recursos naturais, que necessitavam de capitais estran

geiros para serem explorados, não se deve esquecer que todos êl__ -'

têm como hnalidade imediata servir aos interêsses das indústrias
de guerra da União.

O que houve foi uma troca de serviços de primeira ordem, cuja
importância é tão grande para o Brasil como para os Estados-Unidos
e a Inglaterra, visto que também as usinas inglesas receberão os mi
nérios a serem exportados através da Vitória-Minas.

Os convênios firmados em Washington entre os dois govêrnos
têm caráter de cooperação de guerra. Dispomos de imensas reser-

..

vas de matérias primas essenciais à indústria estratégica .da América
e da Grã-Bretanha e pusemo-las à disposição de ambas. Se daí re
sultam benefícios econômicos para o Brasil. o fato mais importante
não é êsse e, sim, a possibilidade que se abriu de receberem as usi
nas americanas e inglesas uma farta contribuição em produtos indis
pensáveis ao fortalecimento das armas democráticas.

Teriamos rompido 'Com o Eixo, ainda que não houvesse a menor

probabilidade de negociar entendimentos econômicos com os Esta
dos-Unidos. Se, depois do rompimento, se verificou a circunstân
cia da partida do sr. Sousa Costa para Washington, é que as partes
interessadas quiseram dar logo cunho concreto aos seus desejos de
mútua ajuda e estabelecer imediatamente uma cooperação efetiva,
na conformidade das deliberações tomadas na Conferência do Ri;)
de Janeiro.

.
.

("Diário de Notícias", de Pôrto Alegre) ,

Attende a chamados
14

Dr. MADEIRA NEVES-- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS

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
tica, o ofício n. 78-SDE-de 27 de fevereiro de 1!)42, dirigido ao Comando
desta Base, do teôr seguinte:

Exame de seleção para o curso de especialista de Aeronáutica
1 - Devendo realizar-se nessa Base, no próximo mês de março,

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

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 - H. do Brasil e Geografia - às 9 horas;
- dia 19-3-42 - Desenho Geomélrico - às 9 horas.
b) Os candidatos, cujos requerimentos tenham sido deferidos,

inclusive aqueles não aproveitados para a admissão em março, deve
rão transportar-se para o local designado para as provas (transporte
por conta própria), munidos ele documentos de identidade, lápis-tinta,
borracha e material de desenho;

/

c) Diariamente, d�V(>rão apresentar-se à 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, indicar a esta S. D. E. com a, possível urgência,
três oficiais dessa Base, afim de constituirem a "Comissão Fiscaliza
dora" de acôrdo com o § único elo art. 21 da Portaria n. 189 de
11-9-41, 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

"

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

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

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

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

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Da8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77--FLORIANOPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Como foi e como está a lula em Java
Mandalé, 12 - (Uni

í ed ) - Ao marinas inimigos, afim de impe-
que se noticia, na ilha de Java os Bancloeng foi violentamente ataca- d ir que navios carregados de ho
holandeses sómente depuseram as da no sábado passado pela avia- ]an�eses abandonassem as águas
armas na zona de Bandoeng, que ção inimiga, motivo pelo qual as da Ilha.. "

estava SOy enorme pressão. No autoridades militares neerlandesas Declaram ainda que o numero de
resto do país, entretanto, continua deliberaram solicitar um armistí-l aviões aliad?s er� assás reduzido
encarniçada a resistência, à espera cio evitando dessa fórma a ma- antes da mvasao e que a força
da anunciada ofensiva norte-amerí- tan�a inútil. Sezundo ês;es J11e�' aérea desapareceu logo após os

cana. mos oficiais, qua�e toda a popula- primeiros dias de. luta na. ilha .. As
Melbourne, 12 (Unitecl) - Os ção civil da cidade teve que ficar tropas que se haviarn entrincheirá

círculos holandeses dizem que os na mesma e os holandeses não pu- do nas mo�tanhas, ao no�te. de Banguerrilheiros de Java continuam a deram manter as defesas que ha- do_eng, delXaram_ de resistir, bata
lutar

..
contra as tropas japonesas, viam preparado nas mantanhas lhao. por batalhão, completamente

a.dn�Ihl_ldo�se, l?orel1l,. que essa re- vulcânicas, ao norte de Bandoeng, ab��Idos,. ao verem que nem u� s.o
sl.st�ncla e mu�to dispersa e .que em consequência dos intensos ata- aVIa0 aliado aparecia para ajudá-
efehva�n�nte a �lha se encon tra sob I ques da aviação nipônica. Acres- las.

. , . . .

o domínio �o. I�lVasor. . . centam que os japoneses infligem ACI:edllam esses of'icí ais que,

AI%uns ofICIaIS das Indlas 01'1- I máus tratos tanto aos 'europeus co- no sabado passado, desembarca
entais Holandesas, recentemente mo aos indiuenas das zonas con- ram cm Java outros 50 mil japo

chegados de Java, i�forl11aram que quistadas.
'"

neses. ',F�nalment�, informaram
forças Isolada� continuam h�t�n�lo Na frente de Tjilajap foram pos- que .Batavla, �m vista de ter:. sIdoOno centro e leste do terr-itór-io, tados numerosos cruzadores e sub- considerada CIdade aberta, .nao s -

contra as tropas nipônicas e que freu a ação dos bombardeIos.

.; /, .

«Não falemos mais em retiradas» !
Cambei-ra, 13 (U. P.) - o chefe

do Estado Maior australiano, ma

jor general V. A. Sturdee, fez di
'vulgar uma proclamação, onde diz:

c' ,. "Estamo-nos aproximando rapida
mente do momento que não deve
mos esquecer que as guerra se ga
nham mediante operações ofensi
vas .Abandonemos todas as ten
dências defensivas e não falemos
mais de retiradas para reduzir nos
sas perdas. Estamos agora numa si- "Todas as operações futuras de
tuação na qual se formos atacados, vem ser dominadas e vitalizadas
não deveremos retirar-nos, mesmo. pela vontade de vencer".

que o queiramos. A segurança da
Austrália depende de nós e nunca
será demasiado alto o preço que es

tejamos dispostos a pagar por essa

segurança,

"As batalhas só se perdem quan
do um dos contendores decide que
está derrotado e nosso dever é con

seguir que o inimigo seja o primei
ro em compreendê-lo".

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

.8 DE MARCO
Foi entregue acs prestamtsta Maria, João e Adacir
Conceição Lopes, residente em Pinheiros, (S, Fran
cisco), possuidores da caderneta �n. 94,99 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

I

--.-----------------------------------------------

18 DE MARCO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dLl 18 de Março (quarta-feira),

com prêmios no valor de

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

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto na 13.

.......--------------------------------------------

Não ve cile, adquira
caderneta

Crédito Mútuo

...

Ja, uma
na�

Predial
I

I
Mensalidade, apenas, 21000
Consulta Médica Grátis.

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

n, 23 10 andar - Sala 4, - das 15,30 às 17 horas.

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

TINHA TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma 1 ua, de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u

rna escada.
Começou a tomar as gotas

de BUCOIODINA a conselho
médico e tornou-s€) outro:
lépido, jovem, cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOIODlNA, com base de

iodopeptona, impede e com

bate a artertoselerose, pro
longa a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE a tomar BU·
COIODINA e viver:i muito
mais ào que iria viver.
Peça BUCOIODlNA na sua

farmácia e se não encontrá
la escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeíro,
Caixa Postal 2102.

I
fOTO - IDEAL

de
João Silva Sobrinho

Postais artísticos, gru
pos' casamentos, servi-

I ço i�dustrial, revelação I
e cópias de filmes Fóto

I para documento, am

pliações a crayon e

óleo. Perfeição e rapi
dez, só no FÓTO IDEAL.
Atende diariamente a

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

Negócio à venda
Vende-se a casa de neqô

cio no largo General Osório-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
dio. Tratar no local.

30v-14

Chácara na

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

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 íolklor ista 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

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 rt ,? 8/738 de 11
de Fevereiro de 1942.

164 5 v.-3
________________________________________________-.0 ....

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

(Defronte à casa Hoepcke)

Representantes Inspetores e Agentes
Importante Cía. Nacional, fiscalizada e autorizada

pelo Governo Federal, precisa de agentes, inspetores e

representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e

íuturo, Escrever à ·Caixa Postal, 37 i 7 - S. Paulo - «Cia
Nacional».

NOVA MARCA
.fpoc"

400
R E IS

A's exma. viuvas dos Milita
res, filhas e filhos, legítimos,
ou naturais. Encontra-se nesta
cidade, vindo da Capital da Re
pública, onde reside e tem as

cri tório há longos anos, o sr.

Dantas da Gama, veterano da
Guerra dos Canudos, sertão da
Baía, com longo prática das leis
sobre Pensões Militares; há 20
anos que trabalha nesses assun

tos e é bem relacionado em to
dos os Ministérios. O ferece seus

serviços a todos os herdeiros de
Militares. Encontra-se hospeda
do no Hotel Majestic, à rua

Trajano, 4, onde póde ser pro
curado. Das 9 às 18 horas está
ao inteiro dispor dos interessados.

3vs-1

=

Vende-se vasa

Chácara
Vende-Ele uma chácara, com
fundos para o mar, na estra
da geral dos Barreiros.
tntormações na Redação do
«Estado». 2üvs· 5

A Agonia da Asma:
- � -

Aliviada\ em 3 Minutos
Em 3 minutos a nova receita - Mendaco

__ começa a circular no sangue, aliviando
os acessos e os ataques de asma. Em
pouco tempo, é possível dormir bem, .r�spi
rando livre e tacítmente. Mendaco alivia-o,
mesmo que ° seu mal seja antigo, porque
dissolve e remove ° mucus que obstrúe as

vias respiratorias, minando a sua energia,
arruinando sua s a Ú de, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mandaco tem tanto
êxito que garantimos aos pacientes respira
ção livre e fácil em 24 horas e que acaba
rão com a asma completamenfe em 8 dias,
ou devolveremos o dinheiro ao ser-nos res

tituido o pacote vazio. Peça Mendaco em

qualquer farmácia, hoje mesmo. Nossa ga-
rantia o protege. '" l '

M endaco A:":.:::.m

Vende-se
Uma mobilia para quarto de

casal. Rua Joinville, 10
160 5vs-4

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-4

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal: As construções aumen

tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Arl Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lEItes.

Bonitos, bons e· baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiros.
EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA
O Doutor Alvaro de Ãbreu Rego,

Juiz Substituto, em exercício do
cargo de Juiz de Direito da la.
Vara da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na Iór
ma da lei etc .

Faz saber aos que o presente
edital com o prazo de vinte dias
virem, ou dele conhecimento tive.
rem que, no dia 19 de março pró
ximo vindouro, às quatorze horas,
à frente do edifício do Palácio da
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,
nesta capital, construi da de alvena-
fU, coberta de telhas, forrada, as
soalhada e envidraçada, 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,
ex!remando aos fundos com pro
priedade de quem de direito onde
méde 34m,5. Todo o imóvel' foi a •

valiado por 25: 000$000 e a parte
acama em um conto tresentos e do-
ze. mil e quinhen tos réis .

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

lagar 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 vin
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
go, Juiz Substituto em exercício.
Está conforme.

Hygino Luiz Gonzagu.
�cr.i'y�Q .J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De r a 30 de Mar�o:
Grandes vendas de artigos de Verão, .

A
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 vendas extraordinárias, é bem o justo reconhecimento da
digna população do critério que oriento essas vendas: TU[)O PELO CUSTO EXATO, para não perrnc.necerern em

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

VENDAS EXCLUSIVAMENTE Ã VISTA
,

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

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

14$500
34$000

47$500
43$000

115$000 !
CAPAS DUPLAS, pru-a chuva e frio, acabamos

de receber granc!e 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.

SE1)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

SINDICA.LIZAÇÃO - Mode-
los - Explicações.-Procure a

Organização Comercial Catari-
�__.. -: nensc. J/

e.o ESTADO�
DURIO VESPERTINO
Redação e Oficinas à. Rua

João Pinto n, 13

TeL 1922 - Cx. postal 139
..",.�

..

L_
- ASSINATURAS
Na Capitais

�o .......•... 50$000
Bemestrtl . • . • • • 25$000
Trimestre ..•••• 15$000
Mês .• .••••••••• 5$000

No Interíor I
Ano......... .•. 15$000
Semestre .....•. 10$000
Trimestre ..•.•• !O$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí
liza pelos conceitos emitidos

.IlIl 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 Valdír Losso, no
mesmo Café. 20v 10

VENDE-SE
um autom6vel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-13

"ASA Precisa-se alugar uma,
ti pequena, com dois (2)
quartos. Informações nesta reda-
ção. Sv.-4

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33
FLORIANlIPOLlS
,Atende das 9 às 12 horas

....

....

SANTA
•
..
•
•
""""

•
•
fi
•
•
•

o 'eON.TRATOSSE'E' DE EFFEITO SENSACIONAL
N........ rebeldes • Ir"•• lras, .atI lar .....

,*.8 .u "mple� grlppos. ,..atri ,.. 6e c..a
eacane. s_ngulneo., do....... peito c•• las., 0......
II b'aqueza geral, f.lta dfJt appotfte. feItra.. CONTRATo.-
6 • re._dto .bsoluto, blarelço� lIiM EffJcacIsaIee
.. t do. lub.reul..o. \0111 - .
CONTRATOSSE J. rac..... m." 24000 .H .....
� Tenha.. cuidado! "Ná. ao dela.. aoul
..... ., CONTRATOSSE, que' Iaor Ao t __
.. "".'4". 'R' T'1_h ...... n Mm .....

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

fl Alianca..Co:npannia Baia B

P
\

�.

·Casa
Díáríamente recebemos novidades

Rua Felipe Schmidt, 54-Fone 1514
----------------------. ---------�-------

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades ICasa aluga-se. u.ma, .com
Limitada .

sala devIsItaf!l,Idef!!
B d C,. da

.

. #

I
de Jantar, 3 quartos, banhei-

anco e re Ito Popular e Aguco a ro, cozinha. T�rrenü ajardí
nado. Construção recente (a-

de Santa (at�ralna inda não foi habitada). Tra-
III U tar ao Largo Benjamim Ccns-

tant, 9. tovs 8Rua Irelano 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 1 a. e 2a. edição

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

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos 08 Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a vende

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em' depósito pelas

melhores taxas:
CIC à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5%
ele AYiso Prévio 6%
CIC Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais, Estaduais e Municipai6_

QuAsi meio século de�exil.
têncla é o melhor reclame
da pretêrencía • IUYEM1UnE
ILWIORf para limpar, tot
tUiear e r e ju v e n e s e e r 08

cabelo.. Elimina a caspa,
tu cessar ii quéda d05
eab e t o s 6 voltar a cf,r
prÍ""Llll"lV!I os cabelos
braocos, sem O� tingir;
d' -lhes vigor r mocídade..
Não COIl têm 5818 de prata·.
use-se como loçi�

ORATli
Peçrnol Impresso. IObR OI m.
da!l&>s dOB cabelol , O melbor aio
da' , t••• AI .

Vidro per_, � 81000 .

.,
vaI. ÔU WIIIor declarado.

LAD. ;UYlITnl 'WIIDU lJÍÍ.·
Rn d. lIu11nla. 101 .> III • IOf..

PUDIM MEDEIROS,' 8 SO
bremesa ínegualãvel, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Fundadc em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Moritímoe

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de _

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) •

ano de 1940
Rs. 9.000:ú00$000
• 54.700:000$OClO

:1.929.719:000$000
28.35R·717$970
85964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

I
Diretores:

Dr. Pamphilo dUtra Freire de Carvalho, Epiphanlo jose
d€ 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 & (ia.
RUA FEL IPE SCHMIDT N 39

Caixa postal 19-- TeleoMnd083-f!.nd. Te;.• ALLlANÇA,

Sub-Agente em Lagul1o, Tubarão, Itaiai,

IBlumenau e Lcqea.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMO SE ABRE UMA PORTA?
Tratar uma Prisão de Ventre com purgantes fortes é o

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

se com as Pilulas de Vida do Dr. ROSSI que são conheci
das em todo o mundo como a Chave Mestra Intestinal.

Elas agem sem abalar o organismo.

PllULIlS DE VIDI DO DR. ROSS

Washington, 12 (Por Arthur I O novo chefe das operações
De Greve, correspondente da ' navais reune duas qualidades
United Presss) - Em conse-

I
dadas como essenciais para o

quência da reorganização do cargo que ocupa, nestes tempos
comando da Armada; na qual de guerra relâmpago: é con

foi nomeado chefe das opera- vencido da importância da a

ções navais o almirante King, viação, e partidário da tomada
está sendo prevista grande in- da ofensiva.
tensificação das atividades dos A êsse respeito deve-se notar
navios de guerra norte-ameri- que numerosos círculos de
canos. O citado comandante Washington e Londres e de ou
em chefe da esquadra dos Esta- tras capitais das nações uni
dos Unidos substituiu o almí- das têm assegurado repetidas
rante Stark naquele cargo. As- vezes que a única maneira de
sim, com a designação dêsse os aliados vencerem é empre
último para o comando das ender a ofensiva o mais pron
forças navais estadunidenses tamente possível e não ficar os
nas águas européias, o almi- perando que a. mesma lhes cáía
rante King ocupará, simulta nas mãos por simples golpe de

I
neamente, os dois postos. sorte.

Os observadores assinalam De acôrdo com a nova orga-
que essas modificações são as nização King não se limitará
mais importantes de todas as a projetar operações navais iq
realizadas já há muitos anos ímportâncía, mas �Há tamb.rn

I
no comando da armada. Ante- encarregado de· executá-las.
.ríormente o acontecimento de Assim, os observadores dizem
maior destaque foi a designa- que o mesmo se estabeleceu a-

... ..... ção do almirante Niemez para gora como "ditador da Arma-
3 v.-·l a chefia da esquadra do Paci- da", emprestando às forças na

-L-i-m-o'-e-n-S-e--E-S-p-o-r-t-e- fico, em substituição do almi- vais dos Estados-Unidos uma
. rante Kimmel. unidade maio!' que nunca.

Clube
Assembléia geral

São convidados os srs. só-
cios para a assembléia ge
ral ordinária, que em nossa

séde se realizará na 2&-feira,
16 do corrente, às 19 ho
ras, cifim de tratar de in-

I teresses de alta importância
para o Clube. .
Gessé Fialho, 1 ° secretário

3vs-2

AVISO AO POVO (ATARINENSE ILinha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão,

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos

'LACJ8�le em FlorianoDolis: MARIO MOURA
PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

-------

Vida Esportiva

As figuvas da guevvaNo campo estrito da

POlíti-l'
O almirante D�tl'lan f com

ca, a g:lerra tem revelado mui- la no mesmo r ítmo de s�u �1ia- �felto l?enOSA que i.m h?JYJ8m;
tos guias e condutores, mas do, e afundou o povo italiano e um vil automato, um ínstru

não os coloca no mesmo nível. em uma aventura para a qual rnento, um punhal com qUE: a

Havendo jíerarquía na socíe- lhe faltava a índole, faltando- Alemanha implacável desfere
dade e no próprio cósmos, ela lhe bastante os meios. golpes finais na existência da

dispõe seus heróis como se os Mas o caso típíco de figuras F'r.urça ji retalhada. A terrível
classificasse em categorias s.ecundárras, tão secundárias conta que abriu com a pátr-ia{r.
morais. que ficaram subalternas, é o traída é uma só coluna de bai-

O presidente Roosevelt é sem da França e Vichí. xezas ;'e111 analogia nos mais
dúvida a figura mais ímpr �.)- Escapando à morte que lhe torves ij('sfalecime'l"os das na

sionante entre todas as da seria gloriosa em Verdum, o cionalidades. Cabe-lhe índlscu

guerra. Em seu predecessor no marechal Pétain prolongou a i:ivrlmell(e o último lugar na

conflito passado, Wilson, era vida para aceitar uma submis- guerra, a menos que ainda G te

possível conhecer um homem são ('UUlO outra n 'ngueui en- me, pela volúpia da servidão,
esquemático, animado por um con tr., na história de seu pr.ts, êssr: ou: ro prodr-to teratológt
ideal de perfeição, querendo a não ,,(�r que lhe busquemos co do país vilipendiado: Pier

meter o mundo nas linhas de ') paralelo em nos .cs próprios re Laval.
uma pauta de música. Sem dias, tropeçando em Darlan.
rugir a êsse modêlo, Roosevelt
pOf?sue

.

,entretanto, outra mo

da lidade nos processos, e í'oi

por isso o intérprete da conci
ência universal quando o dra
ma se aproximou. Suas mensa

gens aos provocadores da ca

tástrofe pareciam homilias, '3

todavia nada mais representa
vam que a advertência, a um

mundo já batido por todas as

angústias, contra as ilusões da

fôrça. A voz oracular caíu em

máus ouvidos. Não importa. A
autoridade do homem cresceu

pela proporção do mal causado
pela indiferênça aos acentos

proféticos dessa voz.

A segunda figura marcante
ãa guerra é Churchill. Os acon-
t( cimentos poderão arrebatar
lhe o govêrno da Inglaterra,pe- Ilo jôgo natural das instituições
em um país de grande sensibi
lidade democrática. E depois?
ÊIe haverá sido, em quaisquer
eh cunstâncias, o fautor de uma
resistência a princípio inconce ..

c- hivel. Admita-se que essa re

si�tência encontre, hoje, me

lhores servidores e tome, do
ponto de vista técnico e mih ..

tal', mais seguros e eficientes
rumos. Nem assim deixará êle
de ser quem a criou, dando
lhe, com a substância do cará
ter inglês, a forma trepidante
e instantânea de sua afirmação
desde a retirada das Flandres.
Na base das alianças e conju
gações que fortaleceram a Grã
Bretanha quando o Império
Britânico parecia destinado ao

mesmo epílogo da batalha da
França, palpitará sempre o gê
nio realizador e diplomático de
Churchill. O homem de Estado
inglês que eventualmente o

substituir não edificará ne

nhuma das obras da vitória
sem que no alicerce dessa ob ra

veja e conserve as tundações
que êle soube lançar-lhe.
Em ponto oposto, a guerra

mostra-nos Hitler, com atribuo.
tos por igual especiais de ter. ú
cidade na luta e um espírito de
iniciativa, trabalho e audácia
que desafia as possíhilidades
humanas. Não lhe admiro a.

pessôa nem o Irio cálculo que
pÔ8 em dominar os povos pe
lo terror, mas é claro que a

grandeza de Roosevelt e Chur
chill só poderia sublimar-se em

fundação do combate a um ini
migo dêsse vulto.
Podemos, pois, sustentar 'lU9

há três figuras no cume da I
guerra. Todas as demais são
secundárias ou subalternas.
No meio das secundárias .

sem haver previsto o que lhe
reservava o destino - enCOll

tramos logo Mussolini. Quem
dele mais se lembra? O tumulto
o absorveu, os insucess,s ° a

pagaram, as capitulações o e

mudeceram. Entretanto, Mus
solini realizou grandes coi
sas na Itália. O êxito, unica
mente o êxito, parece havê-lo
deitado a perder. Habituado ao

triunfo, imaginou que para
continuar a alcançá-lo bastaria
a vontade de atingf-Io. Entran
do na guerra com o desígnio
apenas de repartir despojos,
yeíu-lhe a obrigação de fazê-

C.l)�'l'A RE(,10

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Elegância!

COMEÇARÁ DOMINGO
IUo, 12 - Domingo próximo co

meçará a disputa do campeonato
juvenil de futeból, que foi adiado
devido a fatores de ordem técnica,
qual seja a falta de elementos na

maioria dos clubes concorrentes
com condição de jogo. O prélio 0-
Iimpico vs. São Cristovão será tra
vado na quadra do Clube de Re
gatas Botafogo. Quanto ao prélio A
liados vs. Flamengo será na tarde
de hoje decidido o dia da sua

disputa.

do para evitar, mas acon

tece, de tempos a tempos,
gozar mais do que o costume
os prazeres da mesa. Resulta
um excesso de acidez que se
traduz por azedumes ou

insónia.
Uma colher de pó ou

alguns tabletes de

Magnésia Bisurada neutrali
liam instantâneamente êste
excesso de acidez e aliviarão
estas pequenas perturbações
digestivas que, descuidadas,
podem conduzir a males mais
graves.
Se V. Exa. tem ardores, aze
dumes, flatulência ou aoidez
peça hoje mesmo ao seu far
macêutico um frasco da
Magnésia Bisurada.

--------�-----------------------------�
Perfeicão I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13
---

HOT[l C[NTRAl
(ex «Hotel Macedos)

O proprietário comunica ao público, em geral,
gue j á 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. viajl'lntes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL

ENSAIOS
Rio, 12 - Vários clubes ensaia

ram, domingo, tem as suas turma
para o próximo campeonato. O A
mérica ensaiou pela manhã com

geral sucesso, tendo participado da
prática o argentino Magri, gancho
Cascão e um centro-avante de no
me Orlando, vindo do interior de
São Paulo, que brilhou, tendo Costa
Velho, no segundo período de trei
no o colocado no quadro principal.

O São Cristóvão se preparou
também ensaiando sob as ordens de
Picabéa, o novo técnico profissio
nal. Os jogadores apresentaram boa
forma, tendo os novos Lenine, Al
fredo, D urval e Bolinha praticado
com geral agrado. O quadro dos al
vos promete para o campeonato.

O Botafogo cumpriu mais um en
saio no seu campo em General Se
vcriano. Vários jogadores foram ex

per imcnlados, não agradando no

geral. Caxambú e Gonzalez treina
ram regularmente, o primeiro no a

taque titular e o outro na reserva.
O meia argentino teve a sua condu
la bastanle apreciada pelos adeptos
alvi-negros Caieira, machucado,
não praticou, figurando entre os
assi stcn teso

.

O PASSE DE BRANDÃO
Rio, 12 - O Palestra solicitou o

passe de Brandão, o médio gaucb o,
à Confederação Brasileira de Es
portes. A entidade máxima nacio
nal irá se dirigir à Federacão Hi o
Grandense, pedindo a remessa do
passe.

MIGALHAS
- Leónidas recebeu proposta

do Canto do Rio.
- Treinou ontem o Botafogo.

Os titulares venceram por 7 a 5.
- Arí e Lucas, ambos do Co

ritiba F. C., foram contratados
pelo Botafogo.

- O América pediu a trans
ferência do profissional Geraldo,
do Internacional de P. Alegre.

- Valdemar assinou contrato
com o S, Paulo, por um ano.

- Squarza e Rodrigues foram
contratados pelo Portuguesa de
Esportes, de S. Paulo.

- Dedão, antigo half do Amé
rica, está no Bonsucesso.

- Gram-BeIl foi contratado
pelo Canto do Rio.

- Castanheira assinou con

rato no Fluminense, do Rio.
,

l/AD

I DOMINCiOS REITZ e
JOSEFA SPOCiANICZ

participa a seus parentes e
conhecidos o nascimento de.

seu filho ENIO-LUIZ.

Fpolis., 6-3-lt2

DICESTÃO ASSECiURADA
com

MAGHESIA BISURADA
Em pó e em tabletes em todas as pharmacias

Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

___________________________________________ I
20v.-1ft
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Móveis
Vendem-se: 1 Guarda-casa

ca, com espelho «bísauté»: di
versos guarda-roupas. mesa
elástica, cristaleira, lavató
rio com pedra-mármore; eta
géres, colunas, cama de ca

sal, criados-mudos, qua-tros,
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.-5

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

Sindicato dos Bancários de Sta. Catarina
Assembléia Geral Extraordinária

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 n>, 13, sobrado, para o fim espe
cial de:

leitura, discussão e aprovação dos l1.0VOS estatutos.
Florianópolis, 10 de março de 1942.

João Cândido Rodrigues.
Presidente.165 3vs-3

o «ditador da Armada»

.

UEOA
COMBATA b. CAS.PA A Q

t O� CABELOS BRANCOS
COM

r/jg_q,M-
. '�M'������m ��!�

neoauto da:
'PERFUMARIA SANTA CATARINÁ

fJORIANDPO�JJ":A.JI.t.n.J. DI'" • .I_11N

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARRUINADO
nos 3 PRIMEIROS MINUTOS!

50 % de tôdas as despesas com rep.aros são causados nas partidas
O aumento consLante da potência e velocidade dos motores exige uma lubrificação adequada
e rápida no momento do carro partir. Se o motor põe-se em movimento e o óleo demora
a lubrificá-lo, as suas peças vitais arranham-se umas contra as outras. Há, então, nesses

3 primeiros minutos, o atrito de metal contra melal- que é a ruina de 75 % elos motores,

Este novo e robusto óleo tem uma pelicu/a quatro vezes mais resistente

Depois de longas pesquisas e experiências, a A tlantic Refining Company lança, agora, um novo

óleo que eorresponde à evolução ela indústria aulomobilística. O Novo e Robusto Atlantic
Motor Oil lubrifica todo o motor no momento exato de partir, formando uma película
4 vezes mais resistente que se conserva sempre uniforme e constante, O Novo e Robusto
Atlantic Motor Oil foi provado mais resistente na sensacional Prova de Flórida, EE. UU.,
em que nove carros de série correram 1.600.000 Kms, c chegaram ao pon Lo final com

muito menos desgaste nos pistões e nos cilindros e menor abertura nos aneis - muito abaixo
do normall Use também o Sr. o Novo e Robusto Atlantic Motor Oi1, no seu carro,
durante 3 meses, para obter êsles mesmos resultados,

AtI motor oi!
GAZOLINA E LUBRIFICAÇÃO

���NOVO E
ROBUSTO

,

"

Comício
Vida Social Para restaurar o domínio espanhol\Vashington, 14 (Reutcrs) - Ao que se anuncia, o Comité Dias, que

apura as atividades anti-americanas, após a. renovação do período de
ação de nove meses, iniciou investigações sôbre as atividades falan
gistas na América . do Sul. .Essas investigações são motivadas pelo
estudo da situação, feito pessoalmente por um um membro do
Comité. Pelas' informações colhidas, ficou revelada a existência de
movimento bem organizado na América latina. e principalmente em Por
to Rico, visando restaurar o domínio espanhol.

Aniversários:
Ocorre, amanhã, a data nata

lícia do nosso estimado e ilus
trado conterrâneo sr. des. Hen
rique da Silva Fontes, figura
de larga projeção em nossa

sociedade e de grande conceito
no mundo jurídico dêste Estado.

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Dulce de Sá

Luz, esposa do sr. Arnoldo Luz,
tabelião em Joinville;
-a exma. sra. viuva

Ortiga Fedrigo;
-o sr. dr. Zenon

Leite;
-a sta. Lucí Barbato.

Fazem anos amanhã:
O sr. dr. Ivens de Araujo,

alto funcionário da Polícia Ci
víl, do Distrito Federal;
-a sta. Altamira Franzoni;
-a exma. sra. d. Estela do

Amaral Moritz:
-o sr. des. Heráclito Carnei-

ro Ribeiro;
-a sta. Elzi Ligocki;
-a sta. Sônia Daux Boabaid;
-o sr, Raul Moreira;
-o sr. Àlvaro 'Bouzon;
-a sta. Zélia Leal Medeiros;

filha do sr. Francisco Medeiros;
-a sta. Parásquevi Kotzias,

filha do sr. Estefano Kotzias,
acatado comerciante de nossa

praça.

I'AVALO Vende-se
" bonito

cavalo, bom para montaria e

carroça, Preço de ocasião.
Tratar com o sr. José Caval
cautí. - Saco dos Limões, n=

J.�5, v,,.....l

Declara que o Japão está
preparado para a guerra no

norte do Pacífico
Tóquio, 13 (A. P.) - (De Irradia

ções oficiais) - O major general
Kenryo Sato, porta-voz do Mmisté
rio da Guerra, em alocução que di
rigiu ao povo [aponês, declarou que
o .Iapão se antecipou aos Aliados
nos esforços para obter bases na

Sibéria Russa, acrescentando que
"o Japão está plenamente prepara-

:��;;��:��:;��;;;���:� Faculdade de'DireitO Peças �enuinas FORD
E' hora de aUI·r aUI·r e aU·lr' pa��te:O s:n�Oe��;t:��:dJ= ����: Procure os novos concessionários:

, • í dade de Direito, urgente, afim

?e tratar de ass�nto de seus Tuffi Amin & IrmãoRio, 14 (Meridional) - Em um tópico, um matutino local ad- interesses, os seguintes alunos: _

verte: "O perigo interno nêste momento é mais sério para o Brasil Anatólio Pinheiro Guimarães, Rna Cons. Mafra, 54 -- (alxa postal, 111
do que o perigo externo. E' o primeiro que arrasta o segundo. Se Rafael Gomes Cruz Lima.

---

quisérmos assegurar o nosso direito de viver livre, dentro do mundo, Osmar de Souza Nunes, e U LTIM A H O RAdevemos arrazar os fócos da quinta-coluna. Já passou a hora, da to-
Antônio Rosa Lima Dias Car-

neiro.
lerância. Agora é hora de agir, agir e agir", 166 Esgota se hoje o prazo de cpresen to.çdo d .

d3 v. _l' a os nvro 0-
------------------------__� res civís às autoridades da Aeronáutica. Embora seja

C t d d
· avultado o número das apresentações, alguns aviadores

ar azeSOla houve que não cumpriram o seu dever. Dispositivos legais
prevêm severas penas para aqueles que, por qualquer
motivo, não atenderem ao apelo da Pátria,

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

o Ministério das Relações Exteriores do Brasil vem de
receber a notícia de que o vapor norueguês "Titânia" desem
barcou em Brooklin (EE. Unidos) 21' tripulantes e 3 passageiros
do "Cair,Ú", torpedeado covardemente pelos nazi-fascistas. Simul-

; taneamente se anunciou, tambem, que um vaso-de-guerra norte
americano desembarcou em uma estação naval do Atlântico
mais 6 tripulantes e 1 passageiro daquele navio, tendo êste último
falecido antes de chegar a terra.

Hoje, às 18.30 horas, defron
te ao "Café Java» à praça Quin
ze, haverá grande comício po
pular, em sinal de protesto pe-
10 torpedeamento dos navios
mercantes brasileiros, pelos ale
mães, e pelo tratamento vexa

tório infligido pelos japoneses
ao nosso embaixador e aos nos

sos cônsules, no Japão.
Vários oradores se farão ouvir.

o ESTADO 14 de Março de 1942
= 4't2fttt:1ii�&Fii ....

Vanda

UM LIVRO ....======.��

DE VALOR "'b==-, �'"7D=::=
U1 tei)['VHPd�ATIS!�::-
Peça-nos, hoje, o exemplar ==
do "Meu Livro de Receitas". ::::::
Contem inúmeras receitas =-
faceis e deliciosas, feitas �
com a incomparavel �

-,"

Pereira

ELIMINA f. FORtALECE'• i>: •
I

Rapto de
estrelas

com Ken Murrau e LiIlian
CorneU

o mando em
chamas

o mais fiel e impressionante
relato desta avassaladora

guerra!

A's 7,30 horas:

Diabinho de
saias

com Judg Garland e Alan
Jones

Complemento nacional O.F.S.

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

MAIZENA DURYEA
À MAllENA BRASIL 5, A.34 CAIXA POSTAL, f- S, PAULO

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

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

Vida EsportivaEstá sendo esperado a em

baixada do « Lauro MüJ1er F.
C.», de Itaiaí, que, amanhã, en
frentará o "Figueirense F. C.",
campeão estadual da última
temporada. Aguarda-se um em

bate eletrizante.
*

O «Tamandaré F. C.» vai
amanhã à cidade da Laguna,
para alí bater-se com o vete
rano "Barriga Verde F. C.".

*
Defrontar-seão, amanhã, em

S. José. as principais equipes do
C. A Juventus» e do "Palmei
ra F. C.", daquele cidade.

Complemento nacional D.F.B.

Preço 2$000 e 1$500
Lívre de Censura

Preço único 2$000
geral 1$000

Imp. até 10 anos

Ecos e Notícias
Ocorre hoje o 95° 'aniversá

rio de nascimento do inolvidá
vel vate brasileiro Castro Alves.

*
Foi designado pelo sr. presi-

dente da República, para servir
junto à Comissão Estadual de
Fiscalização' de Entorpecentes,
de Santa Catarina, o sr. dr.
Alvaro Melo.

Se tem zumbidos nos
ouvidos o povo crê!

Rio, 14 (Meridio_nal) - Ro
bustece-se a crença de que o go
vêrno brasileiro adotará, a qual
quer momento, medidas que a

cautelem os interêsses nacionais,
ante as repetidas agressões de
submarinos do "eixo;' aos na

vios brasileiros.

Se tem V. S. surdez catarrhal
ou zumbidos nos ouvidos, com

pre na pharmacia mais proxima
um frasco de PARMINT e to
me uma colher das de sopa

I quatro vezes ao dia.

I
Este efficaz remedio, agrada

vel de tomar, póde alliviar-Ihe
promptamente os zumbidos dos
ouvidos, que tanto lhe aborr e-
cem. A mucosidade, accuraulada
no nariz se desgarra e é expel
lida facilmente, a respiração se

faz mais facil e o humor nasal
deixa de cair na parte posterior
da garganta. Todos os que te
nham surdez catarrhal ou zum

bido nos ouvidos devem provar
este remedio.

Lamentável desastre
Defronte do Departamento de

Saúde está a fazer-te uma exca
vação , talvez, para assentamento
de canos d'água. A Diretoria de
Obras Públicas devia ter posto,
alí, à noite, uma lâmpada ou

lanterna vermelha, para assina
lar o perigo aos veículos e tran
seuntes. Não o fez, porém; e

eis o que esta madrugada acon
teceu:

Quando, às 4 horas, vinha do
Estreito para a capital, de bici
cleta, o açougueiro Manoel Au
gusto da Silva, casado, defron-
teu-se com um automóvel, cujos

5 v.-I faróis fulgurantes lhe empana
ram a visão. Obrigado a des

Salvo o comandante viar-se, fê-lo de modo brusco,
Rio, 14 (Meridional) - Al- por instinto de conservação e,

guns telegramas chegados à nesse impulso, se precipitou den
esta capital davam como desa- tro do buraco aberto. Tão vio
parecido o comandante do. lenta foi a queda, que perdeu
"Cairú", capitão Mo�eira pe-/ os sentidos, só tendo sido alí
q�eno. No entant?, informa- encontrado, já dia claro, por
çoes de fonte particular, rece- um padeiro.
bidas à última hora, revelam Manoel Augusto da Silva foi
que êsse oficial está salv:o, [un- conduzido para o Hospital, ins
tamente com outros trípulan- pirando cuidados o seu estado.
tes do navio brasileiro. Isso tudo por desídia da D.O.P.

VENDE-SE
Armação envidraçada, pintada

a óleo, propria para armarinho,
secos e molhados, farmácia etc,
Ver e tratar na Farmácia "Nossa
Senhora da Aparecida".
Rua João Pinto n. 4.
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Foram remetidos para a capital paulista os negociantes
japoneses da cidade de Marília, em cujas casas comerciais foram
encontradas armas e munições.

As autoridades policiais baíanas prenderam, ontem, em S.
Salvador, 7 alemães tripulantes do navio "Maceió", agora em

poder do govêrno brasileiro. Êsses indivíduos achavam-se hos
pedados numa "república" e, como estão sendo acusados de
haverem exercido a espionagem, vão ser submetidos a rigoroso
inquérito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


