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crime de Adolfo Hitler
�

ANGORA, 16 (R.) ..... - OS OBSERVADORES DO "REICH" NESTA CAPITAL AFIRMAM QUE HI
TLER ESTA RESOLVIDO A TERMINAR A GUERRA ÊSTE ANO E NÃO HESITARÁ -EM LAN
ÇAR MÃO DE GASES ASFIXIANTES, SE POR OUTRO MEIO NÃO CONSEGUIR QUEBRAR A
RESISTÊ,NCIA RUSSA. OUTRAS FONTES MAIS AUTORIZADAS ASSINALAM QUE A ALE-

MANHA INTENSIFICA OS PREPARATIVOS PARA A GUERRA TOXICA.

r'

o govêrno das índias Orientais
Holandesas prosseguirá na luta
Londres, 16 (R) - Segundo

uma informação do "Times", o

govêrno holandês já preparou
todos os planos para o prosse
guimento da luta contra as na

ções agressoras fóra das Índias
Orientais Holandesas. Visa o

govêrno da Holanda a recon

quista dos territórios ocupados,
em cooperação com os alíadós,
já tendo sido adotadas algu-

'

mas medidas de caráter práti
co para a consecução dêsse ob
jetivo.
Não se cogita da organização

de um govêrno separado das
índias Orientais Holandesas,
visto que o governo real holan
dês em Londres continuará di
rigindo todas as atividades do
Império Britânico.
Entretanto, será estabelecida

nova máquina governamental
em certas partes do mundo,
destinadas a cuidar dos interes
ses indo-holandeses, a qual se
rá orientada diretamente pelo
govêrno holandês em Londres.

Organização de escritas-Ins
peções períódicas.Veritícação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarinense.

o próximos objetivos
japoneses

Londres, 16 (R.) - Espe
culando sôbre os próximos mo

vimentos japoneses, as fontes
dignas de crédito prevêm a

possibilidade de uma ofensiva

Inipônica contra a Austrália
ou contra a Índia ou nas duas
direções simultaneamente. Com
a posse da Nova Guiné, a úl
tima grande ilha que separa a

Ásia da Austrália, os japone
ses poderiam dominar os dois
oceanos e os dois continentes.

Declaracões do
chanceler Padilla

, -

"México, 16 (H:.) - A ansie
dade do povo mexicano pelas
atividades do "eixo" contra o
Brasil e a Venezuela, foi ex
pressada pelo ministro do Ex
terior, sr. Ezequiel Padilla, em
uma declaração à imprensa. O
ministro mexicano disse que
tinha recebido instruções do
presidente da República para
proclamar a firme solidarieda
de do México cOJU os Estados
vizinhos das Américas, de con
formidade com os acôrdos con
cluidos na Conferência Pan-A
mericana do Rio de Janeiro.

KATO NA GAIOLA
Londres, 16 (R.) - O anti

go gerente da sucursal do
Banco de Yokohama nesta ca

pital, visconde Kato, cuja de
tenção fora anteriormente
anunciada, acaba de ser en
viado parf.t um campo de con

centração na Ilha de Man, por
ordem do ministro do Inte
rior.

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

ANO XXVII N. 8490Floriar,ópolis- Segunda-feira, 16 de Março de 1942 I

ft França descerá até aí 1...
Moscou, 16 (U. P.) - Informa-se do Cairo que o al

mirante Raeder, comandante-chefe da esquadra alemã,
expediu circular secreta, ordenando a formação de tri-
pulações nazistas para os navios de guerra franceses, MATRÍCULA: aberta de 2 a 16 de Março. Os interessados deve-

rão dirigir-se à rua Fernando Machado, 5, das 17 às 19 horas,
os quais, segundo informação anterior, haviam sido
postos à disposição do Reich pelo govêrno de Vichí. A MENSALIDADES.
entrega das belonaves francesas foi completada até o

.

dia 10 do corrente.
O despacho do Cairo diz: "Em vários portos fran

ceses já começaram a funcionar escolas navais espe-- - - PAGAMENTO: O pagamento da taxa de matrícula (20$000) e o
ciais para a formaçao das novas tripulaçoes alemas. da mensalidade de março deverão efetuar-se no momento da
Vários milhares de marinheiros encontram-se atual- inscrição.
mente em Toulon, recebendo instruções para integrar AULAS: O início das aulas se verificará a 16 de Março.as tripulações do couraçado "Dunquerque" e de outras
belonaves francesas". '

Se circunstâncias o exigiremas
o Brasil pOderá ser aliado estrategíco
Nova Iorque, 16 (U, P.) - "La Prensa", o mais impor

tante <los jornais de Iíngua espanhola que se publica nos Es
tados Unidos, comentando a situação reinante no Brasil em
virtude dos afundamentos dos navíos brasileiros e as medidas
do presidente Varg'as contra os Interêsses .10 "eixo" nesse

país, diz o seguínte s "É inevitável que o sentimento popular
não possa conter sua justa índígnação contra os golpes asses
tados aos seus pacífícos navios mercantes, cujo único crime
contra as potências totalitárias consiste em exercer o perfeito
e Iívre direito de manter o tráfico marítimo com os Estados
Unidos. O govêrno do sr, Vargns adotou justificadas medidas
econômicas contra os súditos elo "eixo", como gnrautía de
que os danos contra os bens brasileiros serão Indenísados
quando fôr apresentada a correspondente reclamação do Bra
sil. O Brasil é um país de trabalho, ordem e paz e não uma

potência naval ou militar. Jamais, desde a época da sua índe
pendência foi ameaçado por Inímígo estrangeiro, e os seus vi
nhos do Hemisfério sempre se dedicaram ao seu próprio desen
volvimento e à tarefa comum ele colaborar na criacão ele uma

duradoura e justa civilização. Por isso, se as drcuilstâncias o

exígírem, o Brasil poderá, converter-se num eficaz e estratégi
co aliado das nações unidas nesta parte elo mundo".

I oglukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
A venda em todas as farmàcias.

Agente ..representante: '

Virgílio José Garcia
Caixa Postal, 56 -- Florianópolis
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*RAUL LEITE"U M PRODUTO

Opinião de Hitler sôbre a
guerra contra a Rússia

o ensino do português nos
Estados Unidos

Em correspondência endere
çada à União Cultural "Brasil
Estados Unidos", a "Columbia
University" alude ao grande
interesse que vem despertando
nos Estados Unidos o estudo
da língua portuguesa e de as
suntos relativos ao Brasil.
A êsse propósito menciona

a referida correspondência que
se acha no prelo uma tése dou
toral sobre "O índio na Litera
tura Brasileira". A "Columbia
University" publica, ainda, a
"Revista Hispânica Moderna",
com uma secção trimestral em
que se publicam críticas de li
vros brasileiros.
Solicita a "Columbia Uníver

sity" que se lhe enviem livros
e publicações nossas as quais,
além da grande utilidade que
têm no Curso de Português por
ela mantido, são tambem cri
ticados na revista.

Ancara, 16 (Da "A. F. I.", para a "Reuters") - O ge
neral reformado Kekiller, que visitou o quartel-general
de Hitler, em outubro passado, citou aquí declarações
interessantes, feitas pelo "fuehrer" à cêrca da Rússia.

"Esperamos - declarou Hitler - que venha o de
gelo e que a lama séque. Nosso objetivo é aniquilar o ini
migo. Os russos fazem pressão sôbre nós desde há já du
zentos anos, querendo em todas as ocasiões ferir-nos pe
las costas. Estamos decididos a afastar de uma vez por
todas êsse perigo. E' por isso que desejamos destruir a
Rússia, de maneira que nunca mais se levante. Avança
remos através de Rostov e cortaremos todas as linhas de
comunicações com o Volga. Não queremos repetir os atas
de Napoleão: não temos intenção de ir a Moscou. Mas, a
União Soviética deve ser destruida.

EstAs triBtfJ, me. amlr T
Tenl bronqmte? EIUI eom t.,.,e'f
a lei de N0110 Senhorl
Só te ulTa o CONTRATOSS••

Escravos de hojeEstocolmo, 14 (Unjted) - O
correspondente em Berlim do
jornal "Tidningen" informa
que as autoridades alemãs da
Bélgica estabeleceram o servi
ço de trabalho obrigatório, sem
restrições. O mesmo despacho
diz que o sistema é "o ,tipo mo
derno de escravatura",

Faculdade de Direito
Estão sendo convidados a com

parecer à Secretaria da Facul
dade de Direito, urgente, afim
de tratar de assunto de seus

interesses, os seguintes aJunos:
Anatólio Pinheiro Guimarães,
Rafael Gomes Cruz Lima.
Osmar de Souza Nunes, e

Antônio Rosa Lima Dias Car-
neiro,
166 3 v. - 2

A linguagem de «Vichí»

Adiada novamente a viagem dos
diplomatas do «eixo»

La Paz, 16 (U. P.) - Foi
novamente adiada a viagem
dos diplomatas italianos e ale
mães e da míssão militar ita
liana, chefiada pelo coronel
Matheoli.

Sabe-se que a dificuldade de
embarque consiste no fato de
que os Estados Unidos se ne

gam a fornecer o necessário
salvo-conduto aos diplomatas
do "eixo" para que viagem
pelo Atlântico Sul, preferindo
que o façam pelo Pacífico SuÍ.

Washington, 16 (R.) - A posição de Madagáscar é,
ainda, considerada perigosa e semelhante à da Indochi
na, no ano passado, em parte porque as últimas infor
mações de Vichí davam a entender que o govêrno de Vi
chi "voluntariamente" não entregaria a sua esquadra
ou consentiria na ocupação de Madagáscar. Sabe-se que
o govêrno norte-americano está procurando esclareci
mento sôbre o que significa "voluntariamente", apesar
das afirmações francesas de que Madagáscar será defen
dida contra qualquer agressor, inclusive japoneses.

Foi anunciado, agora, que 2 cruzadores da classe do
"Montcalm" e alguns submarinos se acham em águas de
Madagáscar.

- Franceses executados
pelos alemies

Paris, 16 (H. T. M.) - As
autoridades germânicas divul
garam o seguinte aviso:
"Hamlet Roger, de Paris; Se
mahya Acher, de Paris; Pel-
tier Robert, de Gousainville;
Rizo Cristian, de Paris; Blo
court Louis, de Paris; Milan
Pierre, de Paris e Zalainow
Ferrand, de Paris, foram con-
denados à morte como "fran
co-atiradores" e por se terem
dado combinadamente a repe
tidos atos de violência contra
o exército germânico e os
membros dêste. Foram execu
tados. Paris, 9 de �arço de
1942. - Comandante da guar-
nição".

'

JUNTA COMERCIAL. =Arquí
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catarlnense.

CURSO DE HUMANIDADES

•

navms brasileiros

(Madureza)
Trajano, 36-- --

A .suhstituieâ« dos
WASHINGTON, 16 (R.) .. DIVULG.t\sSE QUE NAVIOS DOS ESTADOS UNIDOS SUBSTITUIRÃO AS PERDAS

-�� DO BRASIL EM CONSEQUÊNCIA DA GUERRA SUBMARINA. FUNCIONÁRIOS DA C,OMISSÃO. MARíTIl\fA
DECLARARAM QUE UM NÁVIO JÁ FOI ENTREGUE AO BRASIL E QUE OUTROS O SERÃO BREVEMENTEc, .

3a Série - 40$000
4a Série - 40$000
5a Série - 50$000

Chegou à Rússia o comboio atacado pelo,

couravado « Von Tirpitz»
Londres, 16 (U. P.) - Em fonte naval fidedígna, re

velou-se que o comboio britânico, que, segundo se presu
me, o couraçado alemão "Von Tirpitz" tentou atacar no
dia 9, chegou à Rússia em segurança.

Informou-se que êsse comboio, de enormes propor
ções, transportava grande quantidade de abastecimento
para a União Soviética, tendo conseguido burlar a vigi
lância do navio alemão, logo que êste foi atacado pelos
aviões britânicos, diante da costa norueguesa. Depois do
ataque, que obrigou o "Von Tirpitz" a retirar-se, o com
boio prosseguiu viagem sem incidentes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r- Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

IHESIDÊNCIA:
AV. Hercilio Luz, 189.

Telefone n. 751.

DR. RICARDO·
G�nSMAH�

Ex-chefe de cl/
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L, Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

tirurgia Geral '$

I Alta cirurgia, gyne

I
cologla (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastlea.
Ccnsultorlo ti me Traja-
00, 18 (dae 10 ás H!, •
des 1 Ó ás i6,bO) Tele

pbc ne - 1.286

I
Resídeneía á rua Es
teves JUD.1of, 20. a__

Telephone __a 1.1jl

I

o f8TADO- feomnda-felra, 16 4e Marco- de mu

édico
Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts

mann e Aurélio Rotolo

1447

IN8TrfUTO DE DIAGNOSTICO
� CLINICO
Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prática nos hospitais europeus

I Clínica médica em geral,. pediatria,doenças do sistema nervoso, apare
lho genHo-urInarlo do homen

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Camnanurlo
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Públlca, pela Uníver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pare
dtagnóstícos das doencas internas
Ooração, pulmões; vesícula biliar

estômagos, etc
Radlograllas ósseas e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíaoas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determlnaçll.o dos dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisloteraoia

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

médica .
Laboratório de microscopia e

, análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue.
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para díagnóstíco
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido rsqutano e

qualquer pesquíza para etueldaçãr
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

PlORIANOPOLIS

Indicador
I
·

(ia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.

Acionistas, no escritorio desta
Companhia, os documentos de

(Assistente do prof. ôanson) t t t 99 d dACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADQS que ra a o ar. o eere-

C I 20$000 O - bi to-lei n. 2.627, de 26 de Se·
onsu tas -

pereçoes a com mar I

tembro de 1940.
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 146l.-Residência t 450 A Diretoria

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

Geral

ICONSULTORIO :

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

RESIDENCJA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14 I-�----------��---------------

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

e Farádica,
Cozinha dietética ..

_ , _
'

.

Laboratório de análisês clínicas

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

.

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

E' permitido aos clientes terem· médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,r. NARIZ, GARGANTA
Fspecialista. assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manbã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone
.

Dr. MADEIRA NEVES- médico especieliste em

DOENÇAS DOS OLHOS

Ohácara
Vende-se uma, em local

aprazível, com água corrente,
luz elétrica e esgôto, sita à
Praia do Meio (Coqueiros)
Facilita-se o pngamento. Ac ei
ta se, também, a troca da
mesma por uma casa nesta

I
capital. Informações com o
sr. Zanini, rua Tiradentes, 8.

12v.- 9

DinheiroUltimo a saber•••

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

V d
. Saídas de Florianópolis às terças e sábados

M r I·
Está aberta a matrícula aos en e-se casa' Saídas de Porto Alegre para. FlorianopolisTerrenos no Balneário atrlcu a candidatos ao curso ginasial, de às quartas e sábadosEscolha já o seu lote de ter- acôrdo com' o Decreto n. 21.241. Vende-se à Rua Bocaiuva, S'd d

' .

treno no Balneário. da Ponta do 10 diretor do Curso tem diploma registrado, e todos os 125, uma casa de moradia, ai as e Ararangua as quar as,
do Leal. As construções aurnen- demais professores são, também, diplomados, com prá· com terreno dando fundos sáoados e domingos
tarn, A planta dos terrenos acha- tica de ensino. para o mar, medindo 11 me-

'I
.

se cem o sr. Ar1 Santos Pereira Os interessados serão atendidos, diariamente, das 8 tros de frente, por 80 de Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA
que se acha encarregado djij às 17 horas. na séde provisoria do Curso, à rua Salda- fundos. - Tratar no local. PRAÇA 10 DE NOVEMBRO
venda dos lotes. nhe Marinho i' 3, .V....,.8 159 lOvs-4 "

... _

A's exma. viuvas dos Milita
res, filhas e filhos, legítimos,
ou naturais. Encontra-se nesta!
cidade, vindo da Capital da Re-}Jpública, 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�2

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiros.

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

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

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

Josephi:18
.

Schweidson
MEDICA

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

'" Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
o. ARI\AINIO TAVARES

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário do�
servíces 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.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mlifra, 77-FLORJANOPOLIS.

"La Naciou" do dia 11 pwblicou um vasto noticiário sôbre o a

fundamento do Cairú, bem como fotografias e detalhes da estadia
do Queen Mary em nosso porto e também da swa partida.

Quanto a éste úliimo, nenhum jornal brasileiro lhe fez a me
nor referência. No tocante ao primeiro, a notícia aqui saiu com um
atraso de muitas floras. Diretamente interessados no assunto, fomos
os últimos a saber do {ato.

Acontecimento de tanta reteuância, é de lamentar que tivesse
cheqado ao conhecimento público com uma demora que, em ver

dnde, não se explica. Dadas em primeira mão, com a intensidade
que atentado de tal ordem justifica, as notícias dêsse qenero pro
vocam revolta e sacodem o sentimento de civismo do povo. Com
o sabor de caldo requetüado, entretanto, esterilizam-se na frieza das
coisas corriqueiras e quase morrem sem maiores comentários.

Isso, evidentemente, não está certo! Golpeada "[utuio, a nação
deveria ser, antes de qualquer outra, amplamente informada do
crime, para poder reagir, com o ímpeto que a ofensa lhe ditasse. O
controle do noticiário, porém, não entendeu assim e o resultado foi
o que se viu: o povo brasileiro foi o último a saber...

Ao que [lOS parece, em casos como êsses, que atingem à sobe
ronia da nação, seria de boa praxe deixar as [olhas a tioniade, áfim
de que vibrassem como a tensão ditada pelo patriotismo e com elas
o povo, na plenitude dos seus sentimentos.

(Correio da Manhã - Rio)

Curso Catarínense de Madureza

fOTO�IDEAL
de

JDão Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru
pos' casamentos, servi-

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

pliações a crayon e

óleo. Perfeição e rapi
dez, só no FÓTO IDEAL.

I
Atende diariamente a

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.
._-_......_--

Chácara
Vende-se , uma chácara, com
fundos para o mar, na estra
da geral dos Barreiros.
tnlormações na Redação do
«Estado». 20vs- 5

A ATEHeÃO CONTíNUA,

�C�d�:lho ininterrupto encontram
em Lavolho alívio imediato.
Lavolho conforta, clareia e

embeleza os olhos. Bastam
umas gotas diariamente.

Todo progresso moral do mundo parte
dos pensamentos livres

Jornais cariocas publicam trechos do relatório que
o delegado da Ordem Política e Social do Estado do Rio
acaba de apresentar ao Secretário de Segurança do mes
mo Estado e no qual aquela autoridade emitiu conceitos
muito honrosos para a concepção- dos deveres de vigilân
cia e repressão, tão árduos e múltiplos nestes tempos de
crise profunda e generalizada.

Realmente, o delegado fluminense, asseverando a
eficiência dos serviços a seu cargo,' esclarece que tem po
dido manter intacta a ação eficiente da delegacia que
dirige "sem a vilania dos espancamentos e das brutali
dades,

'.

que tão mal têm deixado' a função policial no
Brasil e tão seriamente têm comprometido o nome de go
vêrnos que as consentem. Com êles, isto é, com os fun
cionários dos serviços que chefia, temos podido cumprir
o programa de rigorosa justiça traçado pelo govêrno. Aí
o pensamento de Santo Ambrósio nos acompanha a cada
momento: "Onde há justiça, há concórdia de todas as
virtudes"· Com êles, funcionários leais e dedicados, pode
mos exclamar como os latinos: "Ninguem perde seu di
reito, não tendo culpa".

Merecem tais palavras ser destacadas porque, em

geral, a função policial é de tal modo delicada, que o nró
prio excesso de zelo a compromete. Por isso mesmo, a

manutenção da ordem não raro aparenta estar melhor
garantida com a violência do que com firme senso de
justiça e respeito pela personalidade humana.

Devemos, aliás, aos regimes totalitários, entre os

quais o nazismo e o fascismo, a tése de que a violência
deve constituir o primeiro instrumento de segurança
para o Estado. Evidentemente, desde que o Estado se

atribue com exclusividade o direito de pensar e ter idéias,
qualquer pessoa corre logo o perigo de ser considerada
criminosa se pensar e tiver idéias ...

. Assim, a melhor e a mais alta manifestação do valor
humano, aquela pela qual as grandes excelências mo-

rais se afirmam, constitue, na atmosfera política do fas
cismo e do nazismo, um crime de lesa-segurança. O ab
surdo dêsse modo de interpretar a vida pública e inte
lectual está em que todo progresso moral do mundo par-
te dos pensamentos livres que, rompendo a crosta da tra
dição, dos preconceitos e dos interesses criados, libertam .� -

a humanidade das peias materias e dos terrores intele
ctuais.

O totalitarismo não quer que ninguém pense, para
melhor dispôr da vida de toda a gente.

("A Gazeta" - S. Paulo)

COM

r/J9.eM
.��������� ��!:

tre-oduto de:
'PERFUMARIA SANTA CATARINA

Representantes Inspetores e AgentesImportante Cia. Nacional, fiscalizada e autorizada
pelo Governo Federar, 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, 3717 - S. Paulo - «Cía
Nacíunal».

IAVISO AO POVO CATARINENSE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a 30 de Marvo:
. '

Grandes vendas de artigos de Verào

f.

A �OD.LAa
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

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

14$500
34$000

47$500
43$000

115$000 !

Artigos de homens
Ternos de coroá "Fischer" super ele'gantes, de

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

135$000
155$000
16$000

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

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

Recebemos ARTIGOS PARA ENXOVAIS:
Linhos para lenç6is
Guarnições de mesd 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, belíssimos, 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

f Preços de tentar! Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !
'·0 ESTADO'"
-1 -,

DIÁ.RIO VESPERTINO

Redação e OficInas à Rua
João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139
"_

..,..-'
I

!_ .
.

ASSINATURAS
Na CapItal:

Ano •.....• • • . . 50$000
Semestre • • • • • • 25$000
Trimestre .••••• 15$000
Mês ••.••.•••••• 5$000

No Interior I
Ano ..••..•••••• 15$000
Semestre ..••••• 80$000
Trimestn ..•••• ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

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 Va ldír Losso, no
mesmo Café. . 20v 11

VENDE-SE
um autom6vel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-J4

111\81\ Precisa-se alugar uma,
\I pequena, com dois (2)
quartos. Informações nesta reda-
lção. Sv.-S

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO

I
Rua Trajano, 33
FLORIANvPOLlS I:Atende das 9 às 12 horas

••••••••••••••••••••••••••••••e�·····1

I $8DA$ II• •

: padrêes maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são
i encontradas nos balcões da•
•
•
XXJO

•
•
•
•
•
•
• ••
•••••••••••••••••••••••8•••••••••••••

GI:

•
•
•
•
GID>

•
•
•
•
•
•

Dasa SANT·4 BOSA
Díáriamente recebemos novidades

Rua Felipe 8cbmidt, 54-Fone 1514
-----------------------

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

C S aluga-se uma, com
a a sala devlsítas. idem

de jantar, 3 quartos, banhei
ro, cozinha. 'I'er reno ajardí
nado. Construção recente (a
índa não foi habitada). Tra
tar ao Largo Benjamim Cc ns
tant, 9. 10vS,8

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

lO........ rebeldes .1nIIç .....
••• ou _mplas. Irlppea. Ntllriados, NUquid6e __
_0 gulnoos, do.... a. poIt. a ... essta.._=• 1r1Ml••Z r." t.lta .. appotJto • febre,. CONTRA
6 • re.octt. a"'olvto, berelco, .._ lUte lEfIIcacIa.-.
a•••••• doa tuberculosas to•••"o a .
COtITRATOSSE lá recebeu mai 2.000 "'••ta ...
� Tonha. culdado!�N dot �'......
...... CONTRATOSSE, quo h 1 __
.. ..,°#.'''1

'

• T_h.. _.. .- _ ....

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

Companhia c Alian�a �a Baia»

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

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

FLORJANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Empresttmos -- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado
Representante da Caixa Economica Federal para 11 venda

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 Imelhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 50/0
C/C A.:so Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.
SINDICALIZAÇÃO - Mede- PUDIM MEDEIROS, a so-

los - Explicações.-Procure a bremesa inegualável, gostosa,
Organização Comercial Catari- fácil de preparar e que to-
nense. dos apreciam.

QuAsi meio século de""exil
tênc1a é o melhor reclame
da prefêrencia , JUVEPl1iJOE
ILWIDRf para limpar. for
tificar e r ej uv e n e s c e r 08

cabelo.. Elimina 8 caspa,
faz cessar ,. q u

é

d a doe
cabelos e voltar á cõr
pr}:!!1 L1 v a O! c a belos
brancos, sem GP tingir;
d' -lhes vigor e mocidade.
NlI.o con tem sais de prata 'e
us ....S6 como loçl�

ORATai
PCÇ1HIOI ImpressOI 100,. " etIf
dados dOI cabelo•• O melhor VIO
da 1 .

... ,

Vidro � CIGI'NJo 81009 .
".,. OU ....., declarado.

LAI. 'UruTAI IWIUU ,,,..
Rn d.Wn., tOl .> iii II .II.'"

Fundade em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Mcritímoa

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédtos e terrenos)

ano de 1940
Rs. # 9.000:000$000
» 54.700:000$0(')0
, ::'929.719:000$000

28.358,'7 t 7$970
85,964:965$032
7.323:826$800
22354:000$000

I
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra 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 Arnér ica, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catx« postal /9- TelenhontIOB3-E.nd. Tel. cALL/ANCA,

Sub-Agente em Laguno, Tubarão, ltajai,

IBlumenau e Laqes.
.

I'
I'
I
I,
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO'-Segunda ..(elra, 16 de \tarco de 1942
bwn t r 0===

. ' 3
• m i.....+·0 ..

........-............�

Contra os �rasileiros �e�enera�osEm brilhante artigo para o

"Diário de Notícias", o sr. Au
gusto de Carvalho ataca os sim
patizantes do eixo, e, por conse

guinte, inimigos natos da segu
rança nacional. E diz:

"Devem estar radiantes, por
tanto, os quinta-colunistas que,
com variados rótulos, ainda
afrontam, com a sua presença a

nossa dôr e a nossa revolta de
brasileiros. _

Devem estar satisfeitos, porque
sangram os flancos da Pátria,
mal-ferida pela embocada dos
submarinos impiedosos, ao servi
ço do maior surto de barbárie que
regista a história.

Êles continuam a ostentar dis
tintivos cívicos nas lapélas, e pro
clamam, de público, o seu amor

à Liberdade, ao Direito, mas agem
na sombra, no conluio macabro
da "gestapo

"

e do "fascio
"

...
.

E' para essa classe de "pátrio
tas" que chamamos a atenção de
tod�s os brasileiros dignos. Cada
um de nós tem o dever de se de
dicar ao serviço da Pátria, vigi
ando, controlando e denunciando
as atividades criminosas dos bra
sileiros degenerados, que vivem
tramando ou, apenas, desejando
a ruina do Brasil, que em tanto

importaria a vitória, já hoje im
possível, das armas totalitárias.

E' imprescindível que consti
tuamos falanges de auxiliares vo

luntários dos poderes públicos.na
obra saneadora do ambiente na

cional, arrancando a máscara aos

quinta-colunistas, sejam êles quem
forem, ocupem as posições que
ocuparem, em qualquer setor da
vida nacional.

Sómente com uma depuração __

prévia, enérgica e incansável.pos- ;::.=�4��M4ê��+��1\\1i�4�e�-�&�'i$<�:mm��.��.��"",��!?�......,��t�����=tos os integralistas e outros to- I
---�

talitários, em bom resguardo, po
deremos oferecer aos inimigos da
Humanidade uma frente unica
intransponível às horas do nazi
-fascismo.

E' preciso que os poderes pú
blicos possam contar com a una

nimidade dos brasileiros, unidos,
todos, no mesmo ideal de neutra
lizar o surto brutal da ideologia
totalitária ...

Devemos ser, em última pala
vra, a polícia vigilante dos trai
dores, que, insinuando-se em nos

so meio, procuram a desagrega
ção nacional, em benefício dos
interêsses ítalo-germânicos.

I prezo de seus concidadãos. Pou-
O inimigo, quando franco, al- pá-lo, será criar corvos que nos

tivo e valoroso, merece ainda, o 1 arrancarão os olhos, será acalen
nosso respeito cavalheiresco! O tar serpentes no seio para que
brasileiro, porém, que alugou ou nos inoculem a baba venenosa,

vendeu a conciência aos inimi- O quinta-colunista, o integralis
gos do Brasil; cometendo o mais ta e todos os "istas" com que
horrendo dos crimes, o brasileiro se mascara a felonia, devem de
"nazista", diziamos, não merece saparecer do sólo do Brasil, para
gesto de piedade ou de perdão. que possamos, com honra e se�

Com êle, devemos ser inflexíveis, gurança, continuar mantendo
arrancando-lhe a máscara infame bem alto o pavilhão sagrado que
e apontando-lhe o nome ao des- nos protege".

Facanha de 6 pilotos
britânicos

, Sidney, 14 (U-:'led) - Seis a-Iviadorcs ingleses chegaram à Aus-
l ráli a Mer i d i o nal d ep o i s de voar e111 F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;�I de Bandoeng num avião de bom-

I
I baràeio "Hudson" crivado de balas

I e consi.derado imprestável pelas au-

F ,. Eloridades britânicas em Java. O 0- armacla (C speranra)�ficial aviador Hoghcs declarou que � 'I
o aparelho decolara em meio de dcrateras e de destrocos de toda a es- O

Ipécie, num aeródromo abandonado. Fermeóêunco NILO LAUSo avião aterrizou
.

com gazolina
para meia hora de vôo.

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS/CALeIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. D'Pa�p,rldo"
ESl]otedo., Anêmicos, Mãl.
que criem Magro), Criança,
requílicu, rlc.berão I toni-
ficação g.rel do olgaoLmo

com o

Sangue nol
Llc. D.N S.P. n: 199, da 1921

F&Mf..• -

Paralisação da navegação
Rio, 14 (Meridional) - Um

vespertino diz estar informado de
que a paralisação das linhas os

'

Estados-Unidos será sómente por
curto período, �ma ou duas se

manas, no máximo.

.,. °f awe

EXERCíCIOS de SALVAMEHTO
Rio, 14 (Meridional) - A

Comissão da Marinha Mercan
te determinou que se cumpra
à risca as ordens relativas aos
exercícios de salvamento a bór
do de todos os navios nacio
nais.

I Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
constr uções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

Disturbios Renaes

Condenacões na Itália
Roma 14 (Havas) - 69 terroris

tas compareceram perante o tribu
nal militar de LvLjana, tende: sido
decretadas 28 c.mdenações à 1U"r·
te. 16 dos condenados foram passa
<{PS pelas armas. A execução dos
0111, os 12 foi suspensa em virtude
.J(> se esperar que os mesmos sejam
perdoados. Outros 19 acusados fo
ram condenados a diversas penas,
que vão desde r r: '.,[:0 perpétua a
um ano de prisão.

TRATE-SE A TEMPO!
Os rins desempenham um papel

de importancia primordial. O seu

máo funccionamento repercute in
tensamente sobre a saúde. Si estão
obstruidos e não cumprem 1'1

completamente a sua missão de
eliminar as impurezas e sub
stancias toxicas que estão con

stantemente se formando no

organismo, não é raro que sobre
venham dôres na cintura, íl regulari
dades urinarias, dóres nas juntas.
As Pilulas DeWitt para os Rins e a Bexiga,

devido as suas propriedades diureticas e

estimulantes, constituem um medicamento
adequado para taes casos, Normalizam o

Eunccionamento dos rins, proporcionam uma

melhor- eliminação de impurezas e exercam a

sua acção antiseptica e calmante em todo o

Jystema urinario
Não hesite em empregar um remedio

que tem merecido a confiança de diversas

gerações em todas as partes do mundo-As
Pilulas De Witt não contêm drogas nocivas
que possam prejudicar o organismo.

Pilulas EWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Mo!estias da Bexiga e, em geral, para as enfermidades,

produzidas por excesso de acido urico.

,

Siga a voz da experi- tia contra certos sofrimen
encic, Faca o que têm tos que periódicamente
feito milhares de Senho- . afligem a mulher em
ras, que devem sua saude
normalizada e livre de
contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador. tôni
co, anti-doloroso. A Saude
da Mulher é uma çcrcn-

todas as fases da vida _

na puberdade, na idade
adulta, na idade crítica.

A Saude da Mulher
é o remédio que traz no

nome o resumo de su�s
virtudes.

t(- I

HOI[l C[NTRAl
(ex «Hotel Macedo»)

o proprietário comunica ao público, em geral,
que já se acha em pleno funciona:mento 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

.oj
,..,., :/ji. .Ó: ,

• "'!.,', '() :-tr .. 1

Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

:..-------.............."""'"......,.....,""""............----- 20v.-lft

I

HOje e amanhã será a sue preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

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

Mercado, frente à Casa Heepcke),
FONE 1.642

Produtos CATEDRAL �

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

(Defronte à casa Hoepckel

APROVADOS PEl.O D'N'S'P' SOB N9 569 De 1935

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & Cia.

8 DE MARCO
Foi entregue aos prestamista Maria, João e Adacir
Conceição Lopes, 'resídente em Pinheiros, (S, Fran
cisco), possuidores da caderneta :n. 9.4,99 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

18 DE MARCO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, DO dia 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 n" 13.

' ....,----------------------------------------...

Não vacile, adquira
caderneta

Crédito Mútuo

• #

Ja, uma
na

Predial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funcionário pú
bllco, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma lua, de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u
ma escada.
Começou a tomar as gotas

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

iodopeptona, impede e com
bate a artertosclerose, pro
longa a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE a tomar BU·
COIODINA e víverã muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOlODINA na sua

farmácia e Ele não encontrá- Se V. S. desejar ter bôa renda mensal com pouco trabalho
la escreva ao Laboratórlo l

'

Margel do Rio de Janeiro, I
procure colher informações à Praça 15 de Novembro

Caixa Postal 2102. . D. 23 10 andar - Sala 4, - das 15,30 às 17 horas.

Vbuvas no deserto
r'Deserlo Ocidental, 14 (United)-

�.... Os pesados aguaceiros do deserto
:têm criado rudes conn içõcs para as

tropas em luta no terreno rochoso
desta região que não absorve rapi
damente a água. As trincheiras c os

abrigos ficam alagados, inutilizan
do o equipamento de couro e as ra

cões alimentares, pois, entre 111ll

caminhão e outro, estende-se ver

dadeiro lago.
Entretanto, os soldados hritúui

cos não se queixam, certos de que
o inimigo se acha às voltas com as

mesmas dificuldades. Os homens se

]imitam a prosseguir em suas tare
fas, olhando as coisas pelo melhor
prisma.
Conti nu a i n tensa a luta pela su

premacia do ar no deserto ociden
la}, Verif1cam-se combates aéreos
diariamente, embora alguns muito
disl:mtes da linha de frente.

O objetivo favorito dos alemães
parece ser perto de Tobruque.
Recenlemenle, durante um ala

que de forças protegidas por "Mes
serschmidls", foram abatidos 11
aparelhos i nim i gos,

. Prisno).

deVenfre
* é um mal que exige

muito mais que um

simples purgante. Para um

Illí v i o completo, deve-se
atacar diretamente a causa,

restabelecendo a atividade
natural dos intestinos. O

LeitedeMagnesia dePhillips
é um laxativo suave mas de

efeito comprovado, ele toni
fica o tubo intestinal sem

produzir cólicas nem habi-

tuar o organlsmo-

lambem em
lo rma de
comprimidos
sob o nome
MILMA

Evacuação de Ceilão
Colombo (Ceilão), 14 (Uni

ted; I - O comandante em che
fe do Ceilão, almirante Layton,
ordenou que saiam imediata
mente da ilha as mulheres,
crianças e civis, que não este
jam ocupados em tarefas es-

Isenciais à guerra.

Vende-se
Uma mobilía para quarto de

casal. Rua Joinville, 10
160 5vs�S

o turco é duro ...
Angorá, 14 (United) - Se

gundo a crença predominante,
nos círculos políticos e diplo
máticos, embora o Reích se es
force para tirar o máximo pro
veito dos recentes revéses alia
dos, a Turquia não passará em
sua atitude com relacão ao

Reich, sinão de manifestações
(te boa vontade plarômca.

�

TINHA TONTURAS, ,

Quase nao podia
atravessar a rua

�"'(".

\)�e��para sua

LANTERNA

CAMISAS

Coleman
A ofensiva póde

fracassar 80°/0 DAS CÁRIES
SURGEM NO

obtendo a luz clara e brilhante co
mo a do sol, para qual as Camisas
"Colerncn" são famosas e sem igual!
Mais Fortesl * Mais Luzentesl
As Camisas Coleman servem

para qualquer typo de lan
terna ou lampada á' pressão
Camisa 78-5 de 200v Rs. 2$500 cada uma
Camisa 999 de 300v Rs. 3$500 cada uma

Distribuidores em FLORIANOPOLIS:

MEYER & cu.
-

Rua Conselheiro Mafra, 4

•••

Washington, 13 (U. P.) - Se-
gundo informações de fontes di
plomaticas recolhidas por funcio
nários britânicos, a Alemanha es

tá sofrendo tanta escassez de pe
tróleo, que poderá ver-se obrigada
a passar à ofensiva contra o Cáu
caso ou o Oriente Próximo, afim
de procurar ali os recursos de
combustível de que necessita para
prosseguir na guerra.
Calcula-se que as necessidades

da Alemanha excedem, de seis mi
lhões, os doze milhões de tonela
das que ela e os seus aliados po
dem produzir anualmente; daí a

necessidade de o Reich encontrar
novas fontes de abastecimentos de
petróleo dentro dos próximos me
ses.
Tais informações chegam simul

tâneamente com uma serie de ou
lras relativas à situação interna
cional, nas quais se fez ver que
está afelada a anunciada campa
nha ela Primavera do "eixo". Os
fatos que comprometem a espera
da ofensiva dos totalitários são os

seguintes:
1 - Os Estados Unidos estão

danelo muita atenção à Rússia no

que se refere ao fornecimento de
materiais de guerra, dentro dos
termos do programa de arrenda
mento e empréstimos.

2 - É provável que malogre a

pretenção do Reich no que se re

fere à entrega, pelo govêrno de
Vichí, de 40 navios de guerra, as

sunto êsse que está sendo verifi
cado pelo servico secreto dos a-

liados.
"

3 - A declaração feita por Sum
ner Welles de que os Estados Uni
dos suspenderam seus embarques
de algodão, bem como de outras
matérias primas para a África
Francesa, fornecimentos êsses que
só serão reiniciados depois que os

govêrnos de Washington e Vichí
chegarem a acôrdo.

4 - Os crescentes indícios de
que as nações tinidas estarão em

condições de lançar um ataque ge
ral ainda na préxirna Primavera.

II Representantes Gerais II1 L. W. MORGAN & CIA. LTDA.

1_: iiiiiiiiiiRiiiuiiiaCiiiiaiiiBieiiiXnaiiiiaiii�iiiliii:siiitiii;iiil�iiin3iiiS�iiia�iii�iii'iii5iii�iiiãiii�·iiiPiii�iii·�iii-l�iiiiI1iii2iiiiiiiiiiiiõ�\

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 ri.> 8/738 de 11
de Fevereiro de 1942.

164 5 v.-4
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Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

'A MODELAR
�

-

.'� ,-;

Elegância· !

PROTEJA-O
COM O

* A maioria das caries surge na junção dos
dentes. Esse é o Ponto Vital. Para protegê-lo,
o novo Creme Dental Gessy produz uma agra
davel espuma de ação ultra-penetrante, que leva
os seus elementos protetores, entre os quais o

Leite de Magnésia, aonde a escova não chega,
combatendo a fermentação dos resíduos alimen-
tares que atacam o esmalte, des
truindo os germes causadores da
cárie, neutralizando o excesso de
acidez e evitando o tártaro
(pedra). Prefira Gessy que, alem
de eficaz, é econômico. .

Ouça Nhô Totico, de 2a. a 6a. feira, nas
Rádios Cultura (São Paulo), à. 18.30 e

22,15, e Mayrink (Rio). li. 18.30 horas.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

. Rua Trajano, n" t5

Previdência Nacional Ltda.

Móveis

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS

Para o co�hecimellto dos interessados, transcrevo, .til Ordem do
sr. Coronel AVIador Sub-Diretor do Ensino do Ministério da Aeronáu
tica, o ofício n. 78-SDE-de 27 de fevereiro de 1942, 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 seleçao para o Curso de Especialistas de Aeronáutica so

li.cito-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 Geografi� - às 9 hçras:
- dia 19-3-42 - Desenho Geométrico - às 9 horas.

'

b) Os candidatos, cujos requerimentos tenham sido deferidos
i�clusive aqueles não aproveitados para a admissão em março, deve.�
rao transportar-se para ? local designado para as provas (transporte
por conta própria), mun idos de documentos de identidade lápis-tinta
borracha e material de desenho;

"

c) Diariamente, deverão apresentar-se à comissão fiscalizadora
uma hora antes da realização da prova, afim de ser feita a verificaçã�
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 numero aproximado de 15· exa
minados.

"
3 -:-. qutrossim, indicar. a esta S. 11 ..E. com a possível urgência,

lres OfICiaIS dessa Base, afim de constítuírem 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
Coronel Aviador - Sub-Diretor do Ensino.

'

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

Tenente Coronel Aviador - Comandante

.._., ._-_--. , �

Vendem-se: 1 Guarda- casa
ca, com espelho «blsauté»; di
versos guarda-roupas, mesa

elástica, cristaleira, lavató
rio com pedra-mármore, eta
géres, colunas, cama de ca

sal, criados-mudos, quadros,
e outros móveis antigos e

modernos, em bom estàdo 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. tO vs.-6

com.

o RI;M[DIO INOI[ADO

,----------------------------

Próxima fase
da guerra

Chunquim, 13 (R. - O ministro
das Informações, da China, sr.

Wang, declarou aos jornalistas que
na próxima fase da guerra que se

trava no Extremo Oriente, existirão
dois pontos estratégicos principais
de onde os aliados terão de lancar
as suas ofensivas, Um dêsses pontos
é a Austrália: o outro, é a região
compreendida entre o norte de
Burma ,a oriente da índia, c o sul
da China.

Limoense Esporte
Clube

Assembléia geral
São convidados os srs. só

cios para a assembléia ge
ral ordinária, que em nossa

séde se realizará na 2a-feira,
16 do corrente, às 19 ho
ras, afim de tratar de in
teresses de alta importância
para o Clube.
Gessé Fialho, lo secretário

3vs-3

A incóg"ita do
«Von Tirpitz»

Londres, 14 (Uníted) - Não
se sabe se o couracado alemão
"Von Tirpitz" foi avariado o'a
ee continua operando, o que
constitue perigo para a róta
de Murmansk, que era facil
mente navegada pela costa da
N0YUega.

I Negócio à venda
Vende-se a casa de negó

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

30v-15
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 16 de Março de 1942

Peças �enuinas FORD'"i� \
Procure os novos concessionários:.KIII�"""'__'

Tuffi Amin &: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 111

ULTIMA HORA
l-A fábrica"Ford", de Detroit, está produzindo, de duas

em duas horas, um moderno avião de bombardeio.

l-Foi
oficialmente noticiado em Washington, que 1.200

navios norte-americanos sulcam os mares, neste momento.
- Hoje, âs 21,30 boras, serão experimentados, em Monte

vidéo, os serviços de defesa anti-aérea. O govêrno expediu e fez
distribuir ao público as instruções necessárias. Numerosos avie:;
militares sobrevoarão a cidade.

- Vítima de um desastre de aviação; ocorrido numa loca
lidade próxima à estrada de Burrna , faleceu o general Denis,
chefe da missão militar inglesa na China Livre. Dois membros
da missão militar norte-americana, pereceram, também nesse

desastre.
- Karkhow, segundo se anuncia, está prestes a ser li

bertada pelos russos.
- A ilha do Corregedor foi violentamente atacada pelos ni

pões, que empregaram nêsse ataque grandes bombardeiros.
Segundo se anuncia 120 aparelhos japoneses foram abatidos

noivos sôbre essa ilha.suas so f'polis .. 15-3-%2
_ O cruzador britânico "Exeter" foi afundado na bata-PUDIM

lha de Java.delicio- 169 3 v 1
________�

.-
- Foi iniciada a "batalha da Austrália".
- Em Washington foi divulgada a notícia que grandes

reforços de tanques e aviões estão chegando à Birmânia, onde
Marciano Luiz Teixeira,

I
as tropas a�i�das f�ze:am ligação. com as tropas chin_esas.partindo paro. Curitiba, aon- - A rádio-ernissôra de Berlim rendeu homenagem a de-

de vai fixar residência, des- fesa anti-aérea de Malta.
pede-se, por êste meio, de ---;- ?ia 31 �o. m�� em curso" esgota-se o, prazo conc�d�dotodos os seus colegas e pes- aos súditos do eIXO para tazerern a declaração de residên-
soas amigas. cia. Estão previstas enérgicas sanções para os transgressores:
Deixa um agradecimento - Foi assinado decreto pelo presidente da República, com

especial àqueles que concor- O qual fica o Lóide autoriz�do � adquirir 6 navios dínamarquereram para o seu bem: ses, surtos em portos naCIOnaIS. Como se sabe, ja foram in

estar, nesta cidade. i corporados à nossa frota mercante 16 navios, sendo 12 italia-
5 v. -1 nos e 1 alemão, num total de 113.211 toneladas.

---------

� iº-ªI1ª-��§,_-cJ-º-�f�'f HOJE 2a••felra HOJE
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1581 - - FONE 1581 - - FONE 1602 -

A's 5, 7 e '9 horas

o PENSAIUENTO DO DIA
«Quem vê os próprios êrros,

não tem tempo de julgar os

dos outros» - Provérbio persa.

A ANEDO'fA DO DIA
ZÉ - Ouvê cá, compadre: o

Anestésio é honrado?
PAFÚNCIO Honrado?

Imagine só, "seu" Zé; nunca lhe
aperto a mão sem antes contar
meus dedos . .," . ,'0 maior bombardeio de

todos os tem }lOS
o PRATO DO DIA
PIRÃO DE AIPIM (MACA

CHEIRA) - Cozinhe 1 quilo
de aipim sem casca, em água e

sal. Passe pela peneira ou pas
sador, junte 1 colher de man

teiga e 2 chícaras de leite quen
te. Misture bem no fogo sem

ferver e sirva com qualquer
assado ou ensopado.Por motivo da aproxima�ão do Inverno

A 'ASA TRÊS IRMÃOS
Fazem anos hoje:
Fez anos, ontem, a exma. sra.

viuva Ema Laundes.

resolveu liquidar todos stock de SEDAS,o seu

TROPICAIS, LINHOS (irlandeses e nacionais ),
por preços jamais vistos I

Para que a nossa 'amável freguesia se possa certificar,
uma visita aos nossos balcões, onde encontrará

basta
os

remarcados aos mínimos preços Iartigos

Igual liquidação de. gravatas
e perfumarias

, Representantes:
MACHADO & Cia.

Viuva EMA lAUNDES
participa a seus parentes e
pessoas de suas relações o
contrato de casamento de sua
filha DlLZA com o sr. PEDRO

ROCHA UNHARES
Fpolis.15-3-%2

Vida Esportiva 1 Devorado por gigantescas ratazanas
FIGUEIRENSE 4 x LAURO I Bogotá 16 (U. P_) - Notícias trazidas de Bucarramanda

, �UELLER o
. referem que o agricultor Pausanias Aguílar, da região de Co-

.
Como havíamos anunciado, rca- rogallito, foi totalmente devorado por gigantescas ratazanas.Iizou-so, ontem, no gramado da F. . b,C. D., o cotêjo futebolístico do "Fi- Aguilar e.stava atravessando uI? bosque! por A

uma veI,ed:;t,gucirense F. C.", campeão estadual quando fOI atacado por verdadeiro exército desses terríveis
da temporad�}i��:;t, COI�l ?, "Lal�ro roedores, que, em pouco tempo, o devoraram, apesar dos eslV�ueller F ..C. , filiado a Ass�c�a- forços feitos para se defender e afugentar os atacantes.çao Esportiva do Vale do Itaiaí". , ,

"
._

Ao referido encontro acorreu Ja em vanas ocasioes as ratazanas atacaram, nesta re-
elevado número de aficionados' do gião, e há dias foi devorada urna vaca. Por esta razão os cam
nos_so. "asociati?n", que esperavam poneses nunca se atrevem a passar pelas picadas do mato. Osa�slstJr a espetáculo de proporçoes restos do pobre Aguilar que foram trazidos a Bucarramandagigantescas. '

,. ..
'

Muito embora. o resultado de ,1 apresentam aspecto terríveis, pOIS flca.ram somente o esquele-
a 0, favorecesse aos esportistas do to e alguns trapos da roupa que vestia.
esquadrão-de-aço, o desenrolar cio
encontro muito deixou a desejar, CASA MISCELANEA, distri- Senhora! Para as
sob o ponto de vista técnico. ouidora dos Rádios RC.A. Vi- bremesas prefira o_Imaginem que, somente, a?s 19 ctor, Vávulas e Piscoso - Rua MEDEIROS. Sibôresminutos' de luta da segunda fase e .

que foi iniciada a movimcn taçâo do Tr:ljano. 12 sos e díterentes.
placard, em virtude de um balão ----------

desferido pelo centro-médio Cho-
colate, descobrindo, totalmente, a
visão do kcepcr visitante, não lhe
sendo possível, deter o couro.

Estava, portanto consignado o
primeiro tento, permanecendo o
duelo repleto de ataques improduti
vos e mal coordenados, de ambas
as partes.
No período suplementar, por

exemplo, foi apresentado um fute
bol medíocre e irritante, para, to
mar aspeto um pouco mais vistoso
no tempo complementar.
Com raras excepções, e assim

mesmo em Jogadas de fundo pes
soal, ponde-se apreciar algumas
cenas que despertassem, no público,
maior entusiasmo. Somente aos 10
minutos finais, quando tudo pare
cia i rrernovivel, Caríone, inteligen
temente, consegue escapar rente a
ala direita e enviar o couro, apro
veitando-se Gatinho para, de cabe
ça, driblar a vigilância de Nelson,
consignando o 2° goal,
Desde então, um alento animador

envolveu a rapaziada local, enquan
to que, justamente, ao contrário
acontecia ao bando itajaiense.
Num dos poucos ataques bem

construido pelos alvi-negros o ve
loz meia Calico transforma de 3 o
marcador favorável ao seu clube,
desfechando formidável pelotaço à
rêde contrária.
Estava consolidada, de forma ab

soluta, a vitória dos campeões,
quando um dos hacks visitantes é
forçado, dentro da área perigosa, a

interceptar o couro com as mãos,
havendo o juiz punido com penal
ti. Batido por Chocolate é consigna
do o 4° goal do Figueirense.
A partida mencionada foi dirigi

da pelo árbitro Carlos de Campos
Ramos e os esquadrões estiveram
assim constituídos:
FJ(;n�fHENSE - Vadico ; Chinês

e Décio; Biguá, (depois Jair ) , Cho
colate e Luis; Gatinho, Calico, Vil
son, Forneroli (depois Carione) e

Nerí.
I LAURO MUELER - Nelson; Bu-

DESPEDIDAS

HERCINIO UNHARES e
SENHORA

têm o prazer de participar aos
seus parentes e pessoas ami
gas o contrato de casamento
de seu filho PEDRO com a

snrita. DlLZA LAUNDES
Joinville. 15-3-%2

DllZA e PEDRO

passos
s

mais •••Uns
e comprem mais barato!

A EXPOSIf;ÁOFELIPE SCHMIDT, 3 8

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIÁNÇAS
Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas
Casaquinhos - Colchas, - Toalhas - Penhoaís

bel' e Angelo; Vino, Davi e Cm:li-: Estado, e os esfo�'ços feitos, l?or êsse
nhos ; Pamplona, Tevo, Pavan, Miro I novel clube, esta dando otU110 re-

e Otávio. sultado, pois na vizinha cidade de,

Itaiaí foi fundado o "Iate Clube"
PALESTRA X S. PAULO com o mesmo objetivo de seu ir-

Realizou-se, sábado último, no mão de Florianópolis.
Pacaembú, o anunciado encontro Conta o "Iate" de Itaiaí com os
Palestra x S. Paulo, em prossegui- mais destacados elementos ela so
mento ao torneio IUo-S. Paulo. O ciedade itaiaiense, estando entre
embate terminou com honroso em- êles Marcos Konder e Irineu Bor-
pate, de 1 tento a 1. nhausen,
Renda: 133 :8708000. Com a notícia acima vemos que
Árbitro: Fioravanti D'Angelo. Itajaí está trabalhando para o fu

turo da Raça Brasileira, e, ao mes
mo tempo, no desenvolvimento do
esporLe de Vela e Motor no Brasil.
Não duvidamos que a incentiva

ção dêsse esporte logre pleno êxi
to, considerando o esforço e a bôa
vontade dos ilajaienses em fazer
com que Santa Catarina marche na

vanguarda com os demais Estados
brasileiros.

O novel clube de Itajai está com
a

-

seguinte diretoria provisória:
Comodoro, José Dutra ; Tesoureiro,
Irineu Werner e Secretário, Jorge
Gorídoí,

Apresentação da super-produção
que nos relata a Guerra no

Extremo Oriente!

O general morreu ao
amanhecer

COM GARY COOPER, AKIM
TAMIROFF E MADELEINE

CARROLL

No programa
Complemento uacíónal D.F.B.

(Recordações do Carnaval
Carioca de 191t2)

FLUMINENSE x S. PAULO
Quarta-feira próxima, medirão

fôrças, no Pacaernbú, os fortes es
quadrões do Fluminense, do Rio, e
o S. Paulo, da capital paulista.

IATISMO NO rfAJAi
.() Iatismo no Brasil está-se tor

nando uma realidade. Santa Catari
na acha-se entre os Estados que
possuem êste ramo de esporte tão
salutar.

O "Iate Clube Florianópolis",
tem por todos os meios procurado
desenvolver êste esporte em nosso

Demonstracão de brasilidade,

A cidade viveu, ontem, horas de intensa vibração patriótí
ca. O Comício orzan izado como sinal de protesto aos golpes
das nações totalitárias à nossa soberania, sortiu o �naior êxito.
Veio mostrar a indignação com que o povo catarmense re?e
beu jis notícias das flagEantes ;,io.laç?,es do D�I:eito Interriacio
nal, por parte das naçoes do eIXO - BeIlII� -:- Roma.
Tóquio - nações essas que se arrogaram o direito de ditar
leis e escravizar povos, ainda que essa "nova ordem" seja di
tada e escrita por cérebros insanos e mãos tintas de sangue
inocente.

O Comício efetuou-se às 17,30 horas e nas imediações do
"Café Java", correndo tudo na maior calma.

MISSA
Viuva Alzira Andrade Coelho e família, con
vidam aos seus parentes e pessôas de suas

relações para assistirem à missa que em

intenção à alma de seu sempre lembrado
esposo MANOEL FERNANDES COELHO, pela
passagem do 1.0 aniversário de seu faleci
cimento, quinta-feira, dia 19, às 7 horas, na

Catedral Metropolitana, no altar do Sagrado
Coração de Jesús. A todõs que comparecerem a êsse ato
religioso, confessam-se agradecidos. 3 v.-I

VENDE SE O prazer da petizada,
- E orgulho dos conreítetros,

- - - São os doces trabalhados.�rmaçao envidraçada, plr:tada Co'o bom Fermento Medeiros.a oleo, propna para armarinho,
secos e molhados, farmácia etc. -------------

Ver e tratar na Farmácia " Nossa
Senhora da Aparecida".

- Rua João Pinto n. 4.
158 5 v.-l É UMA DOENÇA

MUITO PEHLGOSA
PARA A :B'AMÍLIA
E PARA A RAÇA
-

AUXILIE A COM-
BATEL-A C01\l O

I � I �i IlI111:[Il�I] � II'!I
Para qualquer assunto pe

rante as repartições públicas
federais, estaduais e munici
país: ProCUI'6 a Organização
Comercial Catarlnense.

A's 7,30 horas:

Nova apresentação da sensacio
nal comédia em "TEC

NICOLOR"

Sob O luar de
Miami

COM DON AMECHE E
BETTY GRABLE

A's 7,30 horas

Um filme dramatico

Trunfo' às avessas
COM CHESTER MORRIS

No programa
Complemento nacional O.F.B.

Esportes de inverno

Preços: 1 $500 e I $ too
Imp. Até 18 anos No programa

Complemento nacional D.F.B
O que anda bem acaba bem

(Desenho)
Fox Movietone News 2ltX21t
Preços: il$ooo 2$000 e 1 $000

Livre de Censura

V euue-se
bonito

cavalo, -bom para montaria e

carroça. Preço de ocasião.
Tratar com o sr. José Caval
canti. - Saco dos Limões, n>
185. v.�l

CAVALO

Vali,

Preço único 1 $500
Im p. até t -1 anos.

�------------------------'---------------���'--�--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


