
Uma herolna do
«Cairú»

Rio, 17 (V. A.) - o "O Glo
bo" estampa o cliché da se

nhorita June Saunders de Sou
sa, com a grande legenda: "A
heroína do torpedeamento do
"Cairú". A gravura é da se
nhorita June Saunders de Sou
sa, filha do industrial Fran
cisco Xavier de Sousa e de sua

senhora Wille Saunders de
Sousa, passageira do "Cairú",
que despertou a atenção geral
pela sua coragem, quando do
torpedeamento do navio bra
sileiro. June residia em Pôrto
Alegre com seus pais e seguia
para os Estados-Unidos, em

companhia de sua mãe, tendo
antes visitado vários parentes,
em São Paulo, embarcando no
Rio de Janeiro. Ao abandonar
o "Cairú", ela deu várias ve
zes vivas ao Brasil".
E.tAI triste, me. amlr?
Tenl bronq"te? E.til ClOJIl tOl.e'
8 lei de N0110 Senhon
Só te ..I.... o CONTBATOSS•.

Enquanto nossos bravos marinbeir'os sofriam,
nazistas e integralistas festejavam o feito da pirataria totalitária

',
r
I

RIO, 17 (MERIDIONAL) .... - O DELEGADO DA SÉTIMA REGIÃO POLICIAL FLUMINENSE
BAIXOU PORTARIA PROíBINDO, EM NOVA IGUASSÚ, ITAGUAí E MANGARITUBA, AOS SÚ
DITOS DO "EIXO", PERMANECEREM NA VIA PÚBLICA OU EM RECINTOS PÚBLICOS, DE
POIS DAS 21 HORAS, SOB PENA DE PRISÃO. ESSA MEDIDA FOI DETERMINADA EM VIR
TUDE DOS ALEMÃES, ITALIANOS E JAPONESES REUNIREM-SE ALTA NOITE, SEMPRE-QUE
SE NOTICIAVA AFUNDAMENTOS DOS NOSSOS NAVIOS, A-FIM-DE COMEMORAREM O FA-

TO EM COMPANHIA DE INTEGRALISTAS.
Processo contra os

sabotadores

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS·
CELÂNEA. - Rua TrCliano. 12.

Guerra sem quartel
ao quinta-colunista!
Rio, 17 (Meridional) -Pros

seguindo na enquête popularf

para avaliar a reação do po
vo brasileiro aos ataques do
"eixo" , um matutino ouviu
vários chauffeurs, os quais de
clararam, unanimemente, que
não transportariam mais, em

seus carros, alemães nem ja
poneses. Inúmeras moças tele
fonam ou escrevem a êsse pe
riódico, solidarizando-se com a

sugestão da srta. Neia Matos,
no sentido de que todas as

moças brasileiras não talem
mais com alemães, integra
listas e outros elementos do
"eixo" .

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federai!', e staduals e munici
pais: Procure a Orgllniz'lçãC'
Comercial Catarinense,

Estes não cantarão o
«hino da vitória»...

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

manha" .

Dirigindo-se aos chécos, Benes disse que "terrível e justo
castigo espera os nazistas e os que, na Boêmia e Eslováquia,
auxiliaram Hitler" .•

Rio, 17 (C. P.) - Informam
de Santos que teve início, no

fôro dalí, o sumário de culpa
dos acusados de sabotagem do

Ivapor "Windhuk". De confor
midade com a carta precatória
do juizo do Tribunal de Segu
rança Nacional, o juiz da vara

criminal mandou citar os de
nunciados que estão em . São
Vicente.

Os acusados, por intermédio
de seu advogado, pediram dis- ANO XXVII I Ftorianóo otls Terça .. feira, 17 de Março de 1942 Ipensa da apresentação pessoal,
tendo sido atendidos, de acôrdo

;Efiti�l�:!�H=;:ri::E: «Terriv�is caslig�s para O Brasil não poderá assistir
18 do corrente, seguindo-se a OS crimes de Hitler»apresentação da defesa dos'

.

ao bárbaro assassínio de seus filbosacusados. Encerrada a fase do Londres, 17 (United) -'O chefe do govêrno checoeslová-
processo que compete ao fôro co, Eduardo Benes, por motivo do terceiro aniversário da en

santísta, os autos serão, então, trada dos alemães em Praga, pronunciou um discurso trans
remetidos ao Tribunal de Se-: mítído pelo rádio, em que manifestou que "sabia com segu
gurança Nacional, para julga- rança absoluta, por notícias procedentes de Berlim", que o

mento. conceito dos chefes militares alemães sómente por milagre
póde salvar a Alemanha.

Declarou que a derrocada militar e política do nazismo
não passará da primavera de 1943 e acrescentou que o Japão
será derrotado, uma vez que a Alemanha o seja.

'

Afirmou que apesar dos êxitôs germânicos, os alemães co

meteram "êrros fundamentais e incríveis", como, por exem-

Iplo, o de pensar que poderiam isolar a Grã-Bretanha do resto
do mundo, com os seus submarinos; que o auxílio dos Estados
Unidos chegaria demasiado tarde, e que a Alemanha poderia
destruir a União Soviética ern seis- semanas.

Benes disse que "na Rússia, os alemães sofreram uma
das maiores catástrofes militares que a história regista, a qual
serviu para unir mais estreitamente a Grã-Bretanha, os Esta
dos-Unidos e a União Soviética.

Acrescentavam que poderiam estabelecer uma "nova or

dem continental", mas só trouxeram desintegração, fome, mi
séria, terror, crimes; e o ódio de morte de centenas de mi
lhões de pessoas. Agora tudo depende de uma única cartada:'
A ofensiva da primavera contra a Rússia. O resultado será a

sua desilusão final.
Ainda que os alemães obtenham alguns êxitos na fáse ini

cial da ofensiva, sei com segurança que, no outono dêste ano,
veremos acontecimentos que serão o prelúdio inevitável da
crtse":e catástrofe de todo o sistema militar e político da Ale-

Desordens entre as tropas
alemãs da França ocupadaLONDRES, 17 (ASSOCIATED PRESS) - o Q. H. DOS

FRANCESES LIVRES ANUNCIA QUE FORAllI RECEBIDAS
NOTíCIAS SEGURAS, SEGUNDO AS QUAIS SE REGISTA
RAll! SÉRIAS DESORDENS NO SEIO DAS TROPAS ALE
llfÃS DE OCUPAÇÃO, ESTACIONADAS EM CHALONS SUR

Cortadas as comuníceções SALONS, DIJON E OUTRAS LOCALIDADES DO DEPARTA-
Faculdade de DI·rel·to]}IENTO DA llIANCHA, NA FRANÇA OCUPADA. OUTRAS

S. Francisco da California, entre o Uruguai e o «eixo) NOTíCIAS DA llIESIUA FON'rE DIZEll! QUE, Ell! CERTOS
7 (U

.

d) F d t·d. �. PONTOS DA FRANÇA OCUPADA, ALGUNS SOLDADOS ALE- Estão sendo convidados a com-I níte - oram e 1 os
_ Montevlde,:!, 1� (R.) - �. governo determm�u a susp,en- ll'IÃES ATIRARAIU EM SEUS OFICIAIS. parecer à Secretaria da Facul-mais de 200 súditos das na-
suo das comumcaçoes telegráf'ícas entre o Uruguai e os países '

N •••

ta cíd d ------------------:-=------- dade de Direito, urgente, afimçoes immigas nes a CI a e, em totalitários _ Alemanha, Itália e Japão. A medida foi toma- Vai fazer publicidade' Condenacao de de tratar de assunto de seus��!s:o�g����a :ea�50 Di�;� de� da de acôrdo com .resoluçõe,s da Conferê.nc�a dos Chanceleres. no xadrez • • • súdito alemão interesses, os seguintes alunos:
..

O decr�to proíbe tambem a transmissão de q�a!quer no- Washington, 16 (R.) - O Anatólio Pinheiro Guimarães,tidos são japoneses. tícia �uscet:.vel de afet�r a segurança ou a tranquilidade das Washington, 17 (United) - juiz federal sentenciou o pro- Rafael Gomes Cruz Lima.
Mais um sebastianista... demais ?açoes d� contI�ent.e. O conhecido publicista George pagandista alemão George Syl- Osmar de Souza Nunes, eSera a�erto mquer.lto, Igual!ll�nte, sobre o funcionamen- Sylvester Vierick, agente ale- vester Viereck à pena de dois Antônio Rosa Lima Dias Caro
Baía, 17 (Meridional) - A to de estaçoes clandestmas de radIO. mão, foi condenado a dois

I
a seis anos de cárcere, à multa neiro.

polícia recebeu denúncia de

A MORTE DOS CACHORROS DOIDOS
anos de prisão, o máximo per- de 1.500 dólares e às custas. 166 3" v. - 3

que o capitalista Virgílio Amo- « '» mitido pela lei em vista de -------------

.

ter ocultado parte das suas ati- •••••••••••• r...••••••••••••rim, chefe de partido político Nova Iorque, 16 (R.) - Inteiramente apáticos e índífe-
extinto pelo golpe de 1937, rentes ao ambiente que os cercava, foram eletrocutados, à vidades ao Departamento de • .., •
mantém, sob sua guarda, ar- noite, os assassinos William e Anthony Esposito. Foram con- Estado.

•• FILHA I MAE ! AVO I -.mas e munições. O referido ca- (luzidos à sala das cadeiras elétricas em cadeiras de rodas, por Destruiram oitopitalista, durante vários anos, lhes faltarem forças bastantes para caminharem. A causa da M h -di 109.· •deixou de pagar impostos, em fraqueza foi o terem-se recusado a receber qualque I alimenta- « essersc mi »,
• T d dvirtude de convivência com ção durante o estágio na "Casa da Morte". Êsses assassinos, Londres, 17 (ASSociated. O· as eve ln, usar a ••as autoridades do município de mais conhecidos sob a alcunha de "Cachorros Doidos", foram Press) - Declaração oficial

Ilhéus. O fato provocou enér- tirados das cadeiras de rodas e conduzidos à cadeira elétrica autorizada, antecipando-se 11. •
gico ofício do interventor Lan- pelos guardas de serviço, tendo ambos recusado fazer qualquer qualquer comunicado regular, • •dulfo Alves. declaração final. informa que "numa série de

• •combates aéreos travados na

• (OU REGULADOR VIEIRA� •
• A MULHER EVITARA DORES •

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

-

•
das funções periódicas das se- ••nhcras. É calmante e regulador• 'lI'f��NI".aA dessa R funções. •

• FLUXO-SEDATINA, pela sua •
• comprovada eficácia, é muito re- •
• ceítada. Deve ser usada com

•confiança. .• ����I'W4" FLUXO-SEDATINA encontra-se •
• em toda parte. •
..'�

�

•••••••••••• I•••••••�•••:',::.<

CASA MISCELANEA, dlstri- Senhora! Para as suas 80

ouidora dos Rádios R.C.A. Vi- br erne sas prefira o PUDIM
ctor, Vávulas e Piscoso - Rua MEDEIROS. S'ibôres delicio-
Tr;;}jilno. 12 S08 e diferentes.

e

*RAUL LEITE*U M PRODUTO

N. 8491

Rio, 17 (Meridional) - Em tópico sob o título "O sentido
das manifestações públicas" o "O Jornal" escreve: "As gran
des manifestações populares, em consequência do afundamen
to do "Cairú", são plenamente justificadas e constituem moti
vo de honra para o patriotismo brasileiro. O Brasil não poderá
assistir de braços cruzados e apático o bárbaro assassínio de
dezenas de seus filhos.A reação produziu-se em toda a vastidão
do território, demonstrando que a unanimidade da população
repele os crimes praticados".

Inoglukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agente-representante:
VirgíliO José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianõpolis

Trigêmeos pernambucanos
Rio, 17 (V. A.) - Informam

do Recife que a senhora Ama
ra Bento da Silva, esposa de
um operário, deu à luz, na Ma
ternidade do Recife, a três cri
anças, .todas robustas e for
tes.
Tomaram elas os nomes de

Agamenon, Maria-Ana e Ma
ria-José.

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

Que insolente!
Baía, 17 (Meridional) - Em

meio de uma discussão,' o ale
mão Karl Lay, gerente de um
estabelecimento comercial da
quí, tentou agredi� um brasi
leiro que o chamára de quinta
colunista, investindo também
contra os guardas que procura
vam detê-lo.
A multidão quís linchá-lo,

tendo o insolente fugido para
o interior da casa onde traba
lha.

30v-17

Mancha, aviões de combate in
gleses destruiram oito Mes
serchmitts - 109, sem terem
perdido qualquer de suas uni
dades.

A R. A. F. sobre a
Alemanha •

Berlim, 17 (Associated -

Press) - De irradiações ofi
ciais - O rádio alemão infor
mou que vários pontos da re

gião ocidental da Alemanha,
particularmente os distritos re

sidenciais de Colônia, foram
bombardeados pela aviação
britânica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diga isto
a

seu Marido
Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto

ou adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros
.

desarran
jos do estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou

durante o dia, pêso , calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo,
certas coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer,
preguiça e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do
ventre, muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de
vomitar, mau hálito, indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos
estes sofrimentos são causados por substancias infectadas e fermen
tações tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre
Livre sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substancias
infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem cau
sar a todo o organismo.

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

O• h· VAI CANTAR NO XADREZ ' _

Nova Iorque, 16 (R.) _ Foi anunciado nesta capiln eIro tal que uma manifestação acintosa de solidariedade ao

sr. Benito Mussolini, chefe do govêrno italiano, foi a
causa da prisão do cantor "ítaliano Ezio Pinza, do "Me

tropolitan Opera House", que foi detido por agentes fe-

derais, sob a acusação de ser "um estrangeiro .inimigo"·
O sr. Ezio Pinza foi enviado para a ilha Ellis, afim

de aguardar julgamento, sendo possível que venha a

ser internado. O famoso cantor reside nos Estados Uni
dos desde 1936 e, ao que consta, regularizou, recente
mente, seus documentos para naturalizar-se cidadão
norte-americano.

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-2

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados,

J Co'o bom Fermento Medeiros.

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. Ar! Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

Indicador 'dame IC '-

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

Antônio Moniz Ide 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.

HESIDÊNGlA:
AV. Hercilio Luz, 189.

Telefone D. 751.

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

S.ituada 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.DR. RICARDO

�()lTSMAN ti
E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO��;���G��ci�DN��
Fspeclalistar assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C It Pela manhã, das 10 às 12
onsu as: A' tarde, das 3 às 6 _

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone

Ex-chefe de elt
nica do

Hospital de
Nuoruberg

(Profs. L, Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

(Ar ttrqio Oerul :

Alta cirurgia, gy n e

I
cologla (doenças de
senhores) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de ptastíca.

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

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

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

Ora. S(hweidsonJosephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Consultortc ii rue Traja
no, 18 (d123 10 ÓS 12, e
das 1 ó ris i 6,bO) Tele

phc ne - 1,280

I
Besídeneía ã rua Es·
teves Junior I 20. --

Telephone --- 1.1Jl
CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

, Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

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

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te). 1461.-Residência 145à

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

Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmldt=-Editi
cio Amélia Neto-- Fone 159t
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCJA'
A v He rc ilio Luz, 186

-- I'none: 1392 -

Dr. SAVAS LACER'DA
Qculista do C�ntro de Saúde e'. do Hospital de Caridade

EX-I'!terno do Serviço do Professor Leômdas 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
CODS: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 boras.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

--------------------------------------------------_._______

Attende a. chamados
14

(ia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.

Acionistas, no escritorio desta
(ompanhla, os documentos de
que trata o art. 99 do decre
tc-lei n. 2.627, de 26 de Se·
tembro de 1940. L h d P AI FI I. A Diretoria

in a. ireta orto egre- orianópo is

Chá.ca.ra. Empresa Jaeger & Irmão'
Vende-se uma, em loca" Saídas de Florianópolis às terças e sábados

aprazível, com água corrente, Saídas de Porto Alegre para Florianopolis
luz elétrica e esgõto, sita à às quartas e sábadosPraia do Meio (Coqueiros)
Facilita-se o pagamento. Acei- Saidas de Araranguá às quartas,
ta-se, também, a troca da sacados e domingos
mesma por uma casa nesta

Icapital. Informações com o Agente em Florianopolis: MARIO MOURA
sr. Zanini, rua Tiradentes, 8 PRAÇA 11'> DE NOVEMBRO

12v.-l0 _--l1li ...------- ........__
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INSTrfUTO DE DIAGNOSTICO
VLINIVO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]

I
Com prática nos hospitais europeus
Olíníca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Oam nanarlo
São Paulo), Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dtagnõsncos das do-ueas internas
Ooração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clínica

Díagnóstíco preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrícoa.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químlco e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraola

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
ralos Infra-vermelho e eletricidade

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 díagnóstlco
precoce de gravídez). Exame de
puz, escarros, líquldo raquíano r

qualquer pesqulza para elucldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

PLORIANOPOLlS

............. _

'''I ..

• R "r .Qwo" .-c ....

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
Coraçiío de ]esús. A todos que compàrecerem a êsse ato
religioso, confessam-se agradecidos. 3 v.-2

No Espírito Santo é assim!
Vitória, 16 (A. N.) - O Departamento Estadual de

Imprensa e Propaganda distribuiu aos jornais a nota se

guinte: "O govêrno do Estado, afim-de bem salvaguar
dar os interêsses nacionais, na manutenção perfeita da
ordem e no absoluto respeito aos sentimentos de patrio
tismo do povo brasileiro, resolveu tomar medidas severas

com todos aqueles que, por qualquer modo, se manifes
tarem solidários com os inimigos do Brasil. Nesse senti
do, já baixou determinações às. autoridades competen
tes, afim-de que sejam êsses elementos detidos e contra
êles instaurado inquérito, com encaminhamento ao Tri
bunal de Segurança Nacional".

FRONTEIRA URUGUAIA
Montevidéu, 16 (R.) _' O govêrno determinou a

maior vigilância na fronteira com o Brasil, afim-de evi
tar a entrada no país visinho de elementos totalitários,
que possam comprometer a ordem reinante na Repú
blica irmã.

A medida tem o caráter de precaução e, ao mesmo

tempo, visa colaborar- com o govêrno brasileiro, na sua

ação repressiva das atividades dos agentes dos países
do "eixo" .

Represe'ntantes Inspetores e Agentes
.

Importante Cía. Nacional, fiscalizada e autorízuda
pelo Governo Federal, precisa de agentes, inspetores e

representantes em todas as Capltals e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
futuro. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Cia
Nacional».

IAVISO AO POVO CATARINENSE
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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

snríta. DlLZA LAUNDES
Joinville, 15-3-lt2

Previsões de jornalistaLondres, 16 (R.) - O jornalista norte-americano, sr.

Knickerbocker, publica no "Daily Mail" extensa

correspon-Idêncía de Perth, na Austrália, onde prevê a possibilidade de
que os japoneses tentem invadir o Alasca e o Canadá, afim
de destruir as defesas e os aeródromos existentes nas zonas

� '(3.stratégicas daquele território.
Prevê também uma investida níponíca contra a Austrá

lia setentrional e ocidental, com uma tentativa subsequente
para descer contra as ricas cidades do sudeste australiarto.

HOTEL CENTRAL

Vende-se casa

DILZA e PEDRO
noivos

Fpolis., 15-3-lt2

169 3 v.-2

Começa ,O degêloI
-

H8Tfl C(NTH�l
Moscou, 16 (U. P.) - Infor

mações procedentes de Vla
divostoque anunciam que, nas

regiões meridionais e nas pro
víncias soviéticas no Pacífico,
a neve, desapareceu por com·

pleto, seguindo-se o degelo.
Assim ,foram iniciadas as se

menteiras da primavera.

(ex «Hotel Macedo»)
o proprietário comunica ao público, em geral,
que 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.

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

VENDE-SE
Armação envidraçada, pintada

a óleo, propria para armarinho,
secos e molhados, farmácia etc.
Ver e tratar na Farmácia "Nossa
Senhora da Aparecida".

---------------------- 20v.-15 Rua João Pinto n. 4.
----'---------- 158 5 v.-2

Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

A ,cêst�-de..,pão das democracias
Washington, 16 (R.) - O secretário da Agricultura, s�.

Wickard anunciou estar em progresso um programa destl
-

-��&do a �uxiliar e mobilizar o trabalho agrícola. Êsse progra
ma\ tem por finalidade tornar os Estados Unidos "a cesta de
pão das demot:'racias". Para êsse fim, a maquinaria agrícola
passaril a ser empregada em coope.ração entre a junta de
guerra local de agricultura e o SerVIço de Emprego dos Esta
tios Unidos.

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 lOvs-S

CAS ORIENTAL
sao tedos os seus

sempre
será a preferida, porque BOM, BONITO e

Variado e modernissimo sortimento de sedas, a preçosSEDAS Faiasx mercerizadas mt. 2$000 Toalhas Higienicas, dz. ' 7$000 I Gramptnbos, caixa de 1 groza 4$500
Seda Laqué xadrez e listado mt. 5$900 Fió, metro 3$500 e 3$300 Toalhas de rosto, de 1$4, 1$8, 2$, Laminas Gillete Azul, dezena 9$000

J> Laqué, liso, mt. 4$400 Rendão (novidade), mt. 6$:>00 2$5 e 4$500 Lima para unhas 1$500
» Façonné 3$800 Odala "lisa, de 2$, 2$5 e 3$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Porta escova. de dois lugares 2$000
» Granité, bom artigo 6$500 Opala estampada, larg 80 mt. ;)$000 Toalhas de banho, em cores 9$500 Fita me tr íca 2$500
» Granité, especial 8$000 Cambraia finíssima, larg. BO mt. 4$500 Toalhas de banho, temos grandes Camisetas de Ilsica para homens 2$500
D Crepe Romano 7$000 Zepbir listado, de 1$5, 2$ ,e 2$500 sortimento. Camlsas Socega Leão, para rapaz 4$000
}) Givré superior 10$500 Tricoline, de 5$, 3$5, 4$5 e 6$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Camisas Socega Leão, para homens. 5$000
}) Frtsotíne da melhor qualidade 10$500 Tricoline listada para Pyjamas. mt. 3$500 Colchas para casal, reclame 14$500 Camisas novidade para -corneçar 8$oco
}) Frísotlne diagonal (novidade) 12$000 Tricoline lisa, mt, 4$000 Colchas Iustão para casal 18$000 Cuecas para homens a começar de 4$000
}) Ajour de 6$000 e 7$000 Cbitão superior 1$800 Colchas mercer ízadas para casal 20$000 Pijamas para homens a começar de 2"$000
}) Língerle estampada, de 7$500 8$500 Cretone estampado 2$500 Colchas estrela para casal 20$000, Ternos de Caslmira para homens a co-
b com bolas 9$000 Reps para coriíne, largo 80 3$900 Colchas de veludo para casal 24$000 meçar de i:l5$000
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, mt. 1$600 COlchas Iustão para soIteíro 13$000 Ternos de Brim para homens a come-
» Tafetá xadre z 7$000

I
Pecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 Colchas mercertzadas para solteiro 12$000 çar de 59$000

» Tafetá Escoceza. de 7$5QO e 9$000 Eano para Cópa, bem encorpado, ruí'. 2$300 Colchas Iustão mercerfsadas para Calções de banhos de 6$000 e 10$000
}) Tafetá. liso, de 7$500 e 8$50" Tscocte, mt.

-

} $800 solteiro f 4$000 Cintos de banho 2$500
]I Tafetá liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brins a começar de 1$800 Ootchas brancas, meio linho para Blusas de Jersey para moças, de 10$ e lH$'loO
]I Tafetá Motsé 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 solteiro 17$000 Bonés para rapaz 3$500
]I Listada para Camisas 8$500 Brim branco e azul marinho, para- co- Colchas brancas, meio linho para casa127$000 A botoaduras a começar de 1$000
» Listada para Vestidos 9$500 Iegíaes, rnt. 2$500 Oclcbsa.brancas para casal 15$000 Pasta de ,couro para colegiaes 11 $000
» Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt. 3$000 Colchas de s êda com franja para Grande sortimento em Roupas de Banho

-

4.- »Estampada moderna 1\ $000 Pelucia Iustão em di versas cores, mt. 3$000 casal 45$000
}) estampada (novidade) 12$000 Pelucia lisa, mt. 2$000 Colchas de pura sêda com franja para
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 casal 70$000
» Lumí ere Lavrada, larg. &0 mt. 10$000 MESA e QUARTO Guarnições para chá, com 6 guarda- Leite de Colonia 5$800
» Lumíer e Liso, largo 80 mt. h-$ooo Granité, larg. 1,6G mt. 9$500 napos 15$000 Batom Michel, Z'mde e Tangee 2$800
}) Lumiere Liso, largo 90 (artigo já Pano para colchão rnt. 1 $800 Guarnições pintadas para chà, com �

0$ Batom Colgate 2$500 e 3$5"0
bem conhecido) mt. 12$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$200 �u�rdanapos bêbê 37$')00 Bat m Tentação e Murjany 1$100

]I Veludo Chllon Reclame mt. 5«$000 Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900 rObertores Pdara h6 de I' 13$50CO Rouge Tentação 1$200
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 .,0 ertores esen a os para so tetro 00 Rouge Realce, com pluma 1$700
» Organza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 7$500 Cobertores desenhados para casal 17$�oo Rouge Adoração 2$000
» Jersey, largo 1,40 12$000 Cretone meio lluho branco, Iarg, 2,�0 8$500 Cobertores xadrez para solteiro 19$500 Rnuge R ya l Briar

-

4$lOO
E mais uma imensidade de outras Se- Cretune meio linho em cores, largo 1,48 6$000 Cobertores xadrez para casal 25$500 Sabonete Realce, Godiva, Colgate, Che-. das, que estamos vendendo a pr e- Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores Argentinos para casal 39$000 ramy e PalmoJive 1$ '00
ços baratissimos. Algodão boro, peça de 10 mts. 14$600 Cobertores para casal 6$500 Sabonete Lilebuoy, Lever, Gessy ti Pal-

TECIDOS Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 DIVERSOS mr llve 1$4 o

Luisíne, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Talco Malva 2$9 .o e 3$9 O

Linon, metro 1 $500 Algodão superior, larg, 1,50, peça de Suspensorlos para rapaz 2$500 e 4$000 Talco R('ss 2$900 e 3$900
Linho estampado para praia 2$500 io metros 43$000 Suspenso rios de couro para homens 7$000 Pó de Arroz Reny e Realce ]$0 o
Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 4$000 Algodão Marlposa.para mesa, largo Jogos de couro para h -mens de 10$ e 12$000 Talco Realce 3$000 e 4$000
Tobralco estampado, de 3$ e D$500 1,40 peça de 10 mts. 40$200 Jogos de batizados a começar de 15$000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
Cambraia em desenhos modernos, df Morim especial, bem Iarg. peça de Jogos de malha para crianças 11$000 Pó de Arroz Royal Bríar 3$000
4$80n, 5$500 e (;$000 10 jardas 15$000 Babadores 2$000 Pó de Arroz Gd1y � 5$500

Fustão estampado (novidade) 4$800 Morim de cor, merceizado mt. 2$300 Capas para recem nascidos, 9$500 e 10$500 PÓ de Arr z Malva 3$000 e 5'$000
Fustão liso, de 3$500 e 4$800 Morlm de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Capas felpudas para recemnascídos 1:J$500 PÓ de Arroz Coty 5$500
Setim estampado, metro 4$000 Cambraia mercerizada, enfestada, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Colgate 3$000
Organdy em todas as cores, mt 4$000 peça de 10 jardas 23$000 Blusas Olimpicas para moças 6$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500

..

Crepom para Klmonos, de 3$ e. 3$500 Toalhas .Ademascadas para mesa, Véos ds mó de sêda para noivas 14$JOO Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200
Merinó preto largo 80 3$800 2,00 x 1,40 30$000 Grinaldas para noivas a começar de 5$000 Oleo Dyrce e Realce 1$200

'" E centenas do') outros artigos, tais, como: Bijouterles, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Casemíras, Lenços, Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinbas, Boinas, Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de- borracha e muitas outras miudezas. Tambem chamamos a atenção dos nossos fregueses, para a grande quantidade de

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

Aproveite bem seu dinheiro, .comprando na Casa Oriental, a única que possue a marca três B_
BOM, BONI' O E eAR�TO!

SÓ a dinheiro OASA O'RI-EN'l�AL Rua C_ Mafra, 15-Florianópolis
muito natural !-:::;�:t:��:L�:r:��:�1 Todo japonês é perigoso!V'ashlngton, 16 (R.) - o secretário de Estado in- contrato de casamento de sua

Iterino, sr. Sumner Welles, ao comentar as demonstra- filha DlLZA com o sr. PEDRO
-, ..

I ROCHA LlNHARES
çoes publicas ocorridas no Rio de Janeiro, dec arou que Fpolis, 15-3-lt2
"as demonstrações verificadas na capital brasileira são
uma reação muito natural da opinião pública indigna
da, contra o afundamento ilegal e deshumano e, ao
mesmo tempo., impiedoso dos seus navios mercantes".

artigos __

sem
Ao ..

concurreneia,

PERFUMARIAS

-�_..:. ..'.�

DESPERTE A BILIS
, DO SEU PIGADO
Sem Calomelanos- E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
Seu figado deve derramar, diariamente..

ao estomago, um litro de bílis. Se a bilis não·
corre livremente, os alime.itos -não são
digeridos e a podrecem. Os gazes incham o

estomazo, Sobrevém a prisão de ventre.
Você seni.e-se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
Uma simples evacuação não tocará a

eausa. Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para o Figado, para uma acção' _.

certa. Fazem correr livremente esse litro
de bilia, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damna; são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bílis correr
livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para O Figado. Não acceito imitaçótf1
I'I'eÇ9 3$000

Rio, 16 ("Estado") - As porcíona mais uma dramática
providências adotadas pelas I documentação, a respeito do
autoridades de São Paulo, rela- que é capaz de fazer o japonês
tivas aos súditos do Micado que

-

transplantado. E, para agir em
se enquistaram em imensas zo- benefício de seu país, onde a
nas do território paulista, for- cega dedicação ao Micado é
mando extensos e conglomera- preceito de fé fanatizada, não
dos núcleos, têm repercutido 8- há diferença entre o nipônico
gradavelmente nesta capital, que conserva a nacionalidade
sendo noticiadas com destaque e o que se naturaliza cidadão
pela imprensa carioca, que a- ou súdito da nação em que se

plaude irrestritamente as ne- instala".
'

cessárias e enérgicas medidas.
O "Correio da Manhã" insere . Comprai na Cf SA MISCE

palpitante tópico sôbre o as- LANEA é saber economizar'
sunto, dizendo, a certa altura
o seguinte:
"Trata-se de medida policial

preventiva, diretamente liga-
da com o princípio fundamen
tal a inalienável da defesa na
cional. Em face de um conflito
o nipôn'ico, €'mbora integf<.;,d�
na comunhão social brasileira
pela naturalização, não hesita
rá em pender para o interesse
da .pátria de origem, sendo por
êsse modo um coonerador clan
destino de todas as iniciativas
que entenderem com as vanta
gens do país em que nasceu e
de onde emigrou para tentar
vida nova em mais propicio
ambiente. O procedimento da
polícia paulista, em relação aos

salvo-condutos, em favor dos
nipônicos, é de ação preventiva
e acauteladora dos altos inte
resses nacionais, devendo por
tanto ter efeito ampliativo, a

tingido os próprios naturaliza
dos".
Após outras considerados de

aplausos às diretrizes traçadas
pelo Govêrno de São Paulo, o

prestigioso matutino carioca
assim conclue seu bem feito
e oportuno comentário em tor
no da atuação das autoridades
paulistas, que agem sob orien
tação direta do chefe do Execu
tivo sr. Fernando Costa:
"A guerra no Pacífico pro-

COMBATA A CA5.PA A QUEDA
[06 CABELO!l BRANCO.!)

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

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

164
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� O PERIGO DA. RECAIDA •••

...,*�_���II \ Depois de uma enfermidade, quando o

/-'�r o,rganismo está enfraquecido, ainda há o

1éY/ perigo da recoído que é sempre muito

(I, gráve. A EMULSAO DE SCOTT-do mais
puro óleo de fígado de bacalhau - é re-

-constituinte de segurança, para velhos e

moços. Quasi 70 anos de aplicação por
médicos do mundo inteiro. Em qual

quer época, não há substitutos para a

EMULSÃO de SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saudeI

o afun�amento �e três su�marinos
Londres, 16 (R.) - O AI- indo ter a uma zona de tão sário foi presenciado pelo 434,

mirantado descreveu o afun- forte pressão, que suas portas que por sua vez foi atacado
damento, anunciado no dia � e chapas metálicas de revesa- pela escolta naval do comboio
de janeiro, de q submarinos mento se desprenderam e ar- britânico. Atingido, seu afun

alemães, que executaram au- rebentaram. Entretanto, mes- damento foi muito rápido, ten
dacioso ataque a um comboio, mo nessas condições, o sub- do a tripulação feito explodir

. no Atlântico Sul. mersível se esforçou para os tanques de lastro, afim de
Foram êles o 131, 434 e 574 atingir a superfície, sendo que o submersível aflorasse fi

e cento e seis de seus tripu- abandonado pela tripulação, superfície das águas, abando
lantes foram aprisionados, en- O capitão comandante do 131 narido-o, então,mas, mesmo as

quanto os restantes, em nú- era ainda moço, com 38 anos, sim, o 434 foi tragado voraz

mero de 29, se afogaram. mas a tripulação se compunha mente pelas ondas, perecendo
O 131 foi atingido por des- de veteranos da guerra sub- afogados dois marujos germâ-

cargas de profundidade no Imarina. I nicos.
dia 17 de dezembro, e afundou, O afundamento dês se cor- O terceiro submersível foi

destruido no dia seguinte, ten
do com um de seus torpedos a

fundado o destroyer norte-ame
ricano "Stanley" , que no dia
anterior ajudára a por a pique
Ü" 434. Ao ser atingido êsse
submarino, houve grande dis
cussão entre seu comandante e
os oficiais, afim de verem se

fariam ou não explodir os re

servatórios, para que a em

barcação viesse à superfície,
tendo prevalecido a opiruao
dos subordinados. Depois dis
so, o 574, foi abandonado, jus
tamente quando recebia vio
lento golpe do destroyer
"Stork" perecendo, 'nessa oca

sião, dois oficiais e muitos ou
tros tripulantes alemães de
graduações diversas.

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

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I
Elegância!

í
.

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13
------------------------_ 1 "'."'_'

Os danos sofridos pelo couraçado
ge�mânico «Gneisenau»

Londres, 16 (H. T. M.) - O Almirantado e os técnicos Ida R. A. F. acabaram o exame das fotografias tomadas em

Kiel, mostrando o cruzador de batalha "Gneisenau" que, com
o "Sharnhorst", conseguiu transpôr o estreito de Calais. As
fotos mostram que o "Gneisenau" está em dique seco, grave
mente avariado. Sua couraça foi retirada e o passadieo infe
rior está exposto. A maior parte do grande rombo provocado
pelas granadas inglesas está coberta por um dispositivo c e

díssimulação, o que não impede que se constate sua extensão.
Os técnicos julgam ter sido essa avaria a causa de o navio ter
partido de Brest para Kíel, onde está sendo reparado.

-

SanuuénolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:,
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALeIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmico" Mãls
que criem Magrol, Crianças
raquíticas, receberão I toni·
ficação ger.1 do organilmo

com o

S8 nuua n 01
Lío. D.N S.P. rr 199, da 1921

o custo do programa
ele guerra

Washington, 16 (R.) - O
custo do programa de guerra

I dos Estados Unidos excede de
140 biliões de dólares, - de
clarou o secretário do Tesouro,
sr. Morgenthau, perante a Co
missão de Finanças do Sena
do.

Dormitório
Vende-se, 8 preço de oca

sião, por motivo de viagem,
excelente jogo de mobília
para quarto de dormir. à rua
Joinvile, 24. 5v- 3

fOTO-IDEAL
de

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

pliações a crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

NOVA MARCAMadeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar ii Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

" Epoca

Sejamos serenos!
Quando o Brasil se de

clarou solidário com os Es
tados-Unidos, ante a trai
çoeira agressão nipônica,
o chefe do govêrno reco

mendou ao povo "sereni
dade e vigilância". Essa

recomendação nãcr é para
esquecer, devendo-se so

bretudo ter em conta a
-

suprema importância da
segunda, que cada vez

mais se torna imperiosa e

inadiável.
Mas, ao relembrarmos o

conselho do presidente, ta
zêmo-Io para realçar jus
tamente a necessidade do
nosso patriótico povo se

manter tranquilo. O qae
já ocorreu é o bastante pa
ra mostrar que os verda
deiros brasileiros não são
insensíveis às afrontas. E
não é preciso repetir o que
se tem como uma verdade
inquestionável. Carecemos
de todas as reservas de
energia para os dias que
virão e que não dependem
de ardores dispersivos,mas
da decisão e firmeza com

que haveremos de enfren
tar as investidas de fóra
para dentro e de dentro pa
ra fóra.
Guardemo-nos para os

dias que estão no calendá
rio alheio. As exterioriza
ções de ímpetos do mo

mento nada resolvem, na
da constróem, e ainda te
remos muito que fazer
nesta encruzilhada que
os perturbadore� da 'tran
quilidade humana abriram
no nosso caminho.
Assim, pois, a serenida

de recomendada tão sabia
mente apresenta muitas
vantagens, entre elas a de
não termos a impressão
de que Himmler e Hein
drich ainda mandam nes

te Lehensraum carioca dos
sonhos nazis e nazifican
teso

(Correio da ll'Ianllã)

Móveis

, '.
,

'j'��"

Vendem-se: 1 Guarda- casa
ca, com espelho «bísauté»; di
versos guarda-roupas, mesa
elástica, cristaleira, la vató
rio com pedra-mármore, era-

'I géres, colunas, cama de ca-,

I sal, criados-mudos, quanros,
e outros móveis antigos e

I
modernos, em bom estado de
conservação, por preços ao
alcance de todos. Vendem se,
também, vasos com violeta
-cos-Alpes e outras plantas
ornamentais. Tratar à rua

Conselheiro Mafra, 84 - So
brado. 10 vs,-7
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R E IS

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA ,
- --.-I

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
, : I

Para o conhecimento dos interessados, transcrevo, .I� Ordem do
sr. Coronel Aviador Sub-Direto!' do Ensino do Ministério da Aeronàu
tíca,' 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 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 Geométrico - 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 de documentos de identidade, lápis-tinta,
borracha e material de desenho; j

c) Diariamente, deverão apresentar-se à comissão fiscalizadora,
uma hora antes da realização da prova, afim de ser feita a veríficaçãode identidade. •

2 - Oportunamente será enviada a relação d. candidatos mpitares e civis, cujos requerimentos foram deferidos e que deverão prps
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 fle11-9-41, 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

Previdência Nacional Lida ..

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

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

I
�... .., .....T �

*4f
. , óe11Ç���
'cU e . ---

,.e�U.1. i;'�oe h A '_'.j;�"'.....__
A falta de vivacidade. a tristeza ou so

bretudo a indolencia que torna o trabalhador
incapaz de produzir o que se espero delle -

e que elle. de resto. póde dar - não é c Pre-
quiça - Vicio; é peor: é a Preguiça - Doença; a caracterís
tica da "Opilcrcôo", da qual é um dos symptomas mais
expressivos, ,'"

_../ Para combater essa preguiça doentia, basta torncn
a "Neo - Necctorínc", que restitue ao enfermo a scude e J

a disposição pma o trabalho. "7�-;"". .-.I

A Neo - Necctorinc é um vermifugo poderoso. ccon
dicionado em ccpsulcs rosecs contendo tetrachloreto de
carbono em soluto solido e optimamente tolerado pelo
organismo humano'..JiIi',1>IIi /, "', .. ,. "f . '�_""'�'" _

"l;;,,,,,.\f;" .0Ji!i-��,,,,,,,._ .. ,�..,,,' " � (

NEO"NECA.TORINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

o ESTIDO.;.: Te'ca· felra l 17 de Marco �e toU 5
��-w-�·�..� � � ...

� ..

I
l�

De I' a 30 de Março:

MOD.LA.
Conforme praxe, só fazemos duas liquidações ao ano: dos artigos de verão, em Março, e dos artigos de inverno,
em Agosto. O invejável e real sucesso dessas grandes 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 Ã VISTA

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

14$500
34$000

47$500
43$000

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

de receber grande variedade.

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

CRETONES Tipo linho em todas as côres.

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 !

•

Grandes vendas de artigos deVerão

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 lentar! Preços de convencer! Preços· que deixarão saudades !

Os originais, mesmo não pu

blicados. não serão devolvidos

e, O ESTADOqp
DUBlO VESPERTINO
Itedação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 102.3 - ex. postal 139
.

v_o

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano ...•.• •••.• 5O$OOG
Semestre • • • • • • Z5$OOO
Trimestre •••••• 15$000
10lês •••••••••••• 1)$000

NO Interior I
Ano............ 15$000
Semestre ..••••• 30$000
Trimestre ..•••• 1'.0$000

Anúncios mediante contrato

A direção não se responsabl-

lUza
pelos conceitos emitidos

MI> 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-12

VENDE-SE
um automóvel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-1S

".S. Precisa-se alugar uma,
\l11 11 pequena, com dois (2)
quartos, Informações nesta reda-
ção. Sv.-S

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS I. Atende das 9 às 12 horas

........••.....•••...•..••...•..•.._.• •

5 saDAS i• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
.. encontradas nos balcões da =:
• •

! Casa SANIA ROSA 1· -
• Díáríamente recebemos novidades -
· -

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Casa aluga-se. u.ma, .com
Limitada I'

.

sala devlsltas.Idel?
B d (' da P A

'

I
de Jantar, 3 quartos, banhei-

anco e re Ito opu lar e guco a ro, cozinha. T�rrenü ajardi-
nado. Construção recente (a-

de Santa (at:.,alna Inda não foi habitada). Tra-
.. tar ao Largo Benjamim Ccns-

tant, 9. tüvs 9

o 'CONTRATOSSE'E' DE EFFEITO SENSACIONAL
, ._ rebel er __ ......
iIIc_ p grlppea.� ,. ld6 .._. ...
_caITO. AI..gutne.s, cio _ __t.., ..........
• tr...ez. geral, t ppe COIfl"RATOSIIIa
•• ,..._dl. abaoluto, INtrelce I!IIIc.cla sR.
.. l do. lubarcaao 11•• cee" .
CONTRATOSSE Já recaboa 4o 24000 ....
.....INa. T.nha .. culd.do!<lNão '.U.
� e6.. ��rt:RAT,&sE... 'lu.. , II.
_ .... Ih. 2 C.S••••1_-'

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

Companhia c 41iança �a Haia»

Rua l:raleno n. o 16 - SMe própria
Registrado np Ministério da Agricultura pelo Certlticado

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos .,- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para 8 venda

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

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

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

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%.
C/C A"lso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais e Municipai6.
SINDICALIZAÇÃO - Mode- 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�exb.
têncla é o melhor reclame
da pretêrencia , JUVEHiUDE
ILEIIIDRE para limpar. for
titicar e rejuvenescer os

cabelo.. Elimina a caspa,
fu cessar !l quéda d08
cabelos e voltar ã cõr
p r

í
tn i t t v a os cabelos

bre n c os. sem GP tingir;
11,' -Ihes vigor e mocídade;
NAo con tem sois de prata e
us...se como laça0.

ORATIS

Fundada em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo"

Peç"IlOl ImprU80' .oOR." COf.
dados dOI cabeli•• o me1bor iilO
d .- .

VIdro "'" �009 _.,
'.'

rale ou __ ..
LA •• itmlml lLOlna lIU.l
Rn dllliclm, tÍt .100 ii ii .1m...

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$0"0
I n.929.719:000$OOO
• 28.358:717$970
• B5.964:965$032
• 7.323:826$800

e terrenos)' 22 354:000$000

I
Diretores:

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

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis
L O B O & (ia.-( AM POS

RUA FELIPE SCHMIDT N 39
Catx« postal 19- Telephond083-l!nd. Tel. cALL/ANCA.
Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,

I• B_lumenau e Laqes.
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 17 de Março de 1942

.'om.on.to,$ ,e�i80$O$RIO, 17 (MERIDIONAL) --- INFORrJlAM DE BELÉM QU·E, A DESPEITO DAS DETERMI
NAÇÕES FEDERAIS, O CÔNSU L NIPÔNICO CONTINUA SOLTO, TENDO, ONTEM, PASSEADO
EM AUTOMÓVEL, PELAS RUAS DA CIDADE. ACRESCENTA A MESMA CORRESPONDÊNCIA
QUE OS NIPÔNICOS AGEM DESASSOMBRADAMENTE, MONOPOLIZANDO A VENDA DE TO
MATES,{E HORTALiÇAS E VENDENDO-AS AO POVO POR PREÇOS EXORBITANTES.

------------'-_.---
....

GHM�i���, a�d"n��� de ��ingi��!�U�,! rlfJ··· Vid;-SOCiaillPeças- o Chile. Na 6a-feira passada, o vapor chileno "Tolten", quan
do navegava a 30 milhas de Nova Iorque, foi alcançado por
um torpedo e soçobrou em 6 minutos. 27 tripulantes pereceram,
inclusive o comandante; apenas 2 homens se salvaram. O "Tol
ten" deslocava cerca de 3.000 toneladas. Pertencêra à Dinamarca,
porém, em 1941 o Chile se apropriara dele.

Os jornais chilenos publicam a noticia do ocorrido, mas não
fazem comentários a respeito.

Os russos empregam canhões anti
tanques de grande poder

Moscou, 17 (Reuters) - As tropas soviéticas, da frente
meridional, estão utilizando novo tipo de canhão anti-tanque.
que produziu resultados excelentes, segundo o que anunciou a

rádio local. O fogo certeiro dos canhões já destruiu dezenas de
tanques alemães, nos últimos dias. Em um encontro os ale
mães lançaram 13 tanques contra os destacamentos da infan

ta�'ia soviética. Quando os artilheiros soviéticos abriram fogo,
seis dos tanques foram avariados e o resto recuou. Em outro
combate, seis tanques alemães tentaram deter o avanço da in
fantaria russa e também foram obrigados a recuar pelo fogo
da nova artilharia russa. Dois dos tanques foram destruidos.

As Família Medeiros convida aos seus pa
rentes e pessoas de suas relações para
assistirem à missa que, em intenção à
alma de seu saudoso chefe JOSE' PEDRO

DA SILVA MEDEIROS, manda celebrar, no dia 19,
quinta-feira, às 7 horas, na Igreja de São Francisco,
pela passagem do 1. o aniversário de seu falecimento.

A todos que comparecerem a êsse ato religioso,
confessa-se agradecida. 2 v.-1

A ({quinta-coluna» em ação
S. Paulo, 17 (Meridional) - Informam de Guarujos que o

delegado de polícia local, em importante diligência, prendeu
dois japoneses, apreendendo copioso material fotográfico e

cinematográfico, bem como mapas com indicações de pontos
do litoral etc.

Os nipões foram detidos na residência de um dêles, sendo
encontrados dois rádios de alta potência em poder dos mesmos.

A mesma autoridade fechou a escola teuto-brasileira que
funcionava naquele município, apreendendo cêrca de 300
alvos para tiro. No referido estabelecimento foi encontrada
num dos cantos da sala, a bandeira brasileira rasgada. O dele�
gado declarou à reportagem que recebera denúncia de que vá
rios japoneses reuniam-se, à noite, na casa de Ichíro, para ou
vir rádio de Tóquio.

Empresa comercial ou
consulado nipônico ?

Rio, 17 - Informam de Belém que o arquivo do consulado
japonês naquela cidade, com permissão da polícia, acha-se de
positado no escritório da Companhia Nipônica, que desempe
nhava o papel de verdadeiro consulado, tais eram as suas re

lações com o Micado. O cônsul passeou de automóvel pela ci
dade durante toda a manhã e ante-ontem

CartaJzes

CRFAR

DESDE QUE KOLYNOS foi desco
berto, ha trinta annos pas

sados, ínnumeros dentifricios
têm tentado imitar suas supe
riores qualidades, mas nenhum
foi bem succedido.
Kolynos limpa os dentes me

lhor e sem causal' damno
restaurando rapidamente o bri
lho e brancura naturaes,

Não e cceite substitutos-Insista no

melhor creme dent ..l- Kolynos!

Vida EsportivaNacional x Campinas
Realizou, domingo último, em

Campinas, o anunciado encontro
entre as equipes principais e se

cundárias do Nacional e do
Campinas.
No embate principal venceu

o Nacional, pelo elevado score
de 5 a 2; na parte secundária
venceu o «Campinas F.C.», por
1 tento a 1.

C. A. Juventus x Palmeira F. (.
Domingo último mediram tor

ças, no gramado do Ipiranga,
em S. José, as equipes co C.A.
Juventus e do Palmeira F. C.
Saíu vencedora a turma do Ju
ventus, pelo score de 4 a O.
A equipe vencedora estava as

sim constituida: Mário; Valdir
e Anibal; Tatuira, Vadico e

Jorge; Acimar, Lebêta II, Batis
ta, Arí e Newton.

"AD

22 mil toneladas são
as perdas do Brasil
Rio, 17 (Meridional)

Com as recentes incorporações
de navios do "eixo" ao Lóide
Brasileiro, a nossa frota mer
cante está acrescida de mais ..

113.211 toneladas,' sendo 12
nav.ios italianos e 4 alemães.
As nossas perdas, com os úl
timos afundamentos, atingem
a 22 mil toneladas.

do dia

Sob

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

(Desenhe)

Complemento nacional O.F.B.
Esportes de inverno

(Sbort natural)
Preços: 1$.500 e 1$100

Imp. até 18 anos

Preços: 3$000 e 2$OflO
Livre de Censura

_ ..-

o Sabão

A's 5 .1/2 e 7 1/2 horas

COM ROBERT TAYLOR E
GREER GARSON

Complemento nactoue l O.F.B.
(Recordações do Cunaval

Carioca de 19,.2)
Circo Marinho (Colorido

Miniatura)
Preços: 2$000 1 $500 e 1 $000

Livre de Censura

pI BEII

VULTOS & FATOS
OS DOIS PROFETAS

DR. SERTORIUS

A ANEDOTA DO DIA
O DELEGADO: - O senhor

é acusado de haver envenenado
sua esposa com arsênico!

O ACUSADO: - Não é certo,
senhor delegado! Em primeiro
lugar, não a envenenei; e em

segundo, não foi com arsênico ...

.

,

IDI

�enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulli Amin «: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 1'11

- a exma, sra. d. Carmélia Marciano Luiz Teixeira,Ramos Ribas, esposa do sr. cap. partindo para Curitiba, aonAntônio de Lara Ribas, digno de vai fixar residência, des
Delegado da Ordem Política e pede-se, por êste meio, de
Social em nosso Estado; todos os seus colegas e pes-

- a exma. sra. d. Anastácia soas amigas.
Spyrides Pascoal, esposa do sr. Deixa um agradecimentoApóstolo Pascoal, acatado co- especial àqueles que concor
merciante em nossa praça; rernm para o seu bem

- a exma. sra. d. Santinha estar, nesta cidade,
Machado Vieira, esposa do nosso 5 V.- 2
prezado conterrâneo sr, prof.
Fernando Machado Vieira; Néo-zeelandeses I\a

- o joven Fernando, filho do Inglaterra
sr. cap. Newton Machado Vieira;

- a srita. Arléte Gonçalves.

Machado & (ii.
Agências e

Representações
C,ixe po.t.1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agente. no. pr.inciplh

muncípio. do E.t.do.
17P.

A's 7,30 horas:
O luar de O noivo de
Miami T!!f!ES��R 8!��!�S minha noiva

COM DON AMECHE E
BETTY GRABLE

o PRATO DO DIA
CANGIQUINHA DE MILHO

VERDE - Rale 2 duzias de
espigas de milho verde, junte
meia chícara de água e passe
em peneira fina. Tire o leite de
um côco com uma e meia chí
cara de água e junte ao milho.
Adoce com açúcar à vontade,
adicione meia colher de manteiga
e uma pitada de sal. Leve ao

fogo e mexa sempre até apare
cer o fundo da panela. Despeje
em pratinhos e polvilhe com

canela. Nascimentos:
Pelo nascimento de sua filha

Fazem anos hoje:. Odete-Maria está em festas o

A prendada senhorita Odália Ilar do sr. Aroní Natividade da
Abigail de Oliveira;· Costa e de sua esposa, sra. Ana

- o nosso prezado conterrâ- T. M. da Costa.

A policia de Maceió acaba de dei
tar mão ao indivíduo ·Manuel Perei
ra, "Lido e havido" como "santo." lá
para os lados de Riacho Seco ...
Manuel Pereira não era dêsses cí- ----�---------

da dãos vulgares que se comprazem
em "viver a sua v ída "

e "rno rrer a CRUZ VERMELHA BRASILEIR.\
sua morte ". Era um homem "ilumi- Comunicam-nos da Secretaria da
uado ", segundo-se dizia, e apto a re- Cruz Vermelha Brasileira, filial de
torrnar" o mundo, pregando nova Cru- Santa, Catarina:
zada à moela de Pedro, o eremita... O Presidente recebeu do Palácio
Misto de finório e cretino, o cole- Hio Negro o seguinte telegrama:

ga do profeta da Gávea tentou esta- Rio, 13 - O Presidente da Re
belecer no mundo priucíp íos novos, pública tomou conhecimento e

tão diferentes daqueles que fizeram

I
agradece a comunicação cio vosso O prefeito municipal de Flo

Galilêu bradar angustiado: '" E pur, leIe?rama. de. �ntelJl. Cordiais. San- rianópolis aprovou os projetos
si muove l

"

Era outrossim uma "no- dações. Sá Freir e Alvim, of'icial de
, ,

(' bi organizados pela Secção Técnica
va ordern ", tão desordenada como a- Ta incte.
quela que outro seu "colega", lá da O sr. Desembargador Sál vio Gon-I

da Diretoria de Obras Munici-
Europa, quer impingir ao mundo... zaga pediu a sua inscrição corno só- pais, referentes ao alargamento
Manuel Pereira, fugindo ao ranier- cio remi cio. e conclusão da rua São Fran-

rão da vida, olhou sua face ao espe- O sr. Curt Heriug já fez remes- .

1
. CISCO e prolongamento das ruas

lho e achou-se com cara de profeta, sa (O seu Importante donativo, na

pondo-se a pregar, codificando, até, importância de dois contos de réis, Itajaí e Germano Wendhausen.
uma

.. Bíblia '., que em nada ficava a que foi recolhida a um dos Bancos :f.

dever ao "Meín Kampf"... desta capital. Segundo se depreende do re-
... E Pereira arranjou üisciinuos, Cavalheiro da nossa, alta socieda- latório que nos foi enviado, o

propagandistas da sua m ístiea e creu de, que deseja conservar sigilo .

dôb f movimento o Hospital de Ca-
tes da "divindade" de seu "santo" so re o seu nome, o ercceu à
Para isso, fez profecias tremendas', Cruz Vermelha a instalação com- ! idade, no mês de fevereiro í.n-
empregando a famigerada "guerra de pleta da sua sede. co, foi o seguinte: Movimento
nervos", invenção de outro profeta Já se inscreveram no curso de de enfêrmos, até 31 de janeiro,
colega seu. .. Previu o fim do mundo' samaritanas as seguintes senhoras 25, horit Edit AMl 1; entraram em fevereiro,ruínas, fome, peste, guerras, emfim, e sen 10rI as: < I e rante, ali-
tudo o que o diabo inventou para tirar de Félix, Helena Binhacheski, Na- 266. Tiveram alta 246 e íalece-
da terra a aparência de Paraíso.. dir Carreirão, Edmar Maria Rosa" ram 24. Ficaram em tratarnen-
E isso lhe trouxe alguma fama e Juçá Brasinha, Cecília Di Bernar- to, até o dia 28 do mês findo,

adeptos, colaboradores eficazes. di, Marina Velas Cunha. 247 enfermos.
Um dia, em que talvez o estômago As inscrições continuam abertas,

lhe pesasse, resolveu fazer um m ila- podendo ser feitas com a senhora
gre (Ah! Invasão da Rússia! Quantas Asteróide Arantes, no Arquivo elo
dôres de cabeça!). Tomou um jumen Palácio ou em sua residência, fi
to (não era o "Canár io ") e explicou AVenida Hcrcilio Luz, n. 187.
ao povo que iria transformá-lo em Quarta-feira, haverá, às 20 1/.,
fogoso corceL.. Um passe, dois horas, a primeira reunião da Dir-c
três. .. E o jumento continuava n� toria, na Sede do Institulo Histór-i-
mesma, cada vez mais jumento... co, à rua Felipe Schmidt, n. 11.

- Vejam, senhores! O jumento a

gora é fogoso corcel! Digam-no os
sábios! ...

- É sim! - respondeu a turba -

Aleluia! '"

- Quem quer montá-lo? Você, "seu"
Julião?

- Eu? . .. Não! Nunca montei em

jumento! ...
Êsse vira, como o garoto da fábula,

que o rei estava nú ... Era da polfcia
de Maceió...
Manuel Pereira está, agora, na ca

deia...
Mas, ainda, resta outro profeta, em

outro continente.. . Mais cedo ou
mais tarde, todos verão que os "fo
gosos corceis" que dão fôrça à "nova
ordem" nada mais são que simpló
rios jumentos...

o PENSAMENTO DO DIA
"A traição se disfarça muitas

vezes com os trajos da lealdade , Santos;
como o egoismo com a máscara
do patriotismo" - Marquês de
Maricá.

neo sr. Dionísio Sousa, tele
grafista aposentado;

- o sr. Donato Martins dos

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar: o sr. Santino Andrade e a

srita. Lucinda Gonzaga; o sr.

Olavo Merenciano Coelho e

srita. Benta Maria Rosa de Je
sus; o sr. Eudalício Amorim e

srita. Violeta Varela.

li'
De WETZEL & CIA.-JOINVILLE

TORNAA ROUPA

Marca registrada
BRANQUISSIMA

Ecos e Notícias I

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

.:..que diremos das au.
vidades nipônicas ! ..JI
Caracas, 17 (United) - O

embaixador brasileiro Negrão
de Lima, em entrevista conce
dida aos jornalistas, sôbre as
últimas notícias, declarou que,
no Brasil, há, aproximadamen
te, 200 mil italianos, 100 mil
japoneses e 400 mil alemães e
que sómente os alemães dedi
caram-se ao trabalho de pro
paganda totalitária.

DESPEDIDAS

Londres, 17 (Reuters)
Chegaram recentemente à Grã
Bretanha novos contingentes
de néo-zeelandeses para a ma
rinha real, inclusive elemen
tos. para a arma aérea da es

quadra. Vieram também ele
mentos néo-zeelandeses desti
nados à RAF.

CAVALO Vende-se
bonito

cavalo, bom para montaria e
carroça. Preço de ocasião.
Tratar com o sr. José Caval
canti. - Saco dos Limões, n=
185. v.-3
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