
o
RIO, 22 ('tESTADO") -- SEGUNDO SE NOTIt:IA, ENTRE t\S MEDIDAS QUE SERÃO ADOTADAS PELO GOVÊRNO BRASILEIRO, EM CON

SEQUÊNCIA DO TORPEDEAMENTO DE NAVIOS NA(:IONAIS, ESTÁ O CONFISCO DOS BENS ALEMÃES NO BRASIL, NA PROPORÇÃO DOS PRE.
JUIZOS CAUSADOS PELOS SUBMARINOS DO "EIXO". PRIMEIRAMENTE, OS NAVIOS ALEMÃES E ITALIANOS EM NOSSO PODER OU EM POR·
TOS NACIONAIS SERÃO ATINGIDOS PELA MEDIDA; POSTERIORMENTE, OUTROS BENS DE ALEMÃES SERÃO ESCOLHIDOS PARA, COM O

SEU VALOR, SER FEITA A REPARAÇÃO DE TODOS OS DANOS, BENS E VIDAS.
As perdas australianas

na 'Malaia

I
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Atacado o palácio dos
reis da Birmânia
Rangum, 23 (R.) - Os ja

poneses atacaram" d�liberad�
mente, o antigo palácio dos reis
da Birmânia, danificando êsse
monumento, que se

- destaca
por seu valor artístico e senti
mental.

Identifica�ão 'das cri
ancas de Nova Iorque
Nova Iorque, 23 (R.) - Mi

lhões de crianças em idade es

colar na cidade de Nova Iorque
receberão placas de identifica
ção, de aço, as quais deverão
ser usadas permanentemente
como meio de identificacão,
no caso de ataque aéreo ou de
retirada da cidade, - revelou
o Departamento de Educação.
Desmente-se que Wavell tenha

sido ferido
Londres, 23 (R.) - Os cír

culos autorizados locais des
mentem a notícia propalada
pelos japoneses de que o gene
ral Wavell estaria ferido e se

encontraria presentemente em

Sourabaia.
Acrescentam os mesmos cír

culos que, se fosse exata a in
formação nipônica, ° governo
de Londres já teria sido eviden
temente informado, o que não
aconteceu.

U M PRODUTO\-

o MAIS ANTIGO OlARia
Diretor-gerente: Altino Flores

DE SANTA CATARINA

ANO XXVII N. 8472

Exercícios alemães
com tropas e tanques

Angora, 23 (R.) - Segun
do notícias chegadas a esta
capital, os I alemães, ultima
mente, têm-se exercitado na

carga e descarga de tropas e

tanques ligeiros, em barcaças,
na Grécia e ilhas do arquipé
lago grego.

Camberra, 23 (R.) - O mi
nistro da Defesa, sr. Farde, de
clarou calcular em 1821 o to
tal dos membros das forças
australianas que pereceram na

península de Malaca e em Sin
gapura, porquanto a ordem
que receberam foi de "lutar
até o último".
O ministro acrescentou que

não possuia nenhuma informa
ção de que um número subs
tancial de australianos tivesse
logrado escapar de Singapura.
Informações não oficiais a-

�����ian��tf�{:�:� a{�� �� Voluntarl·ado par'a O Exe'rc'l·to Não deixarão saudades...timo instante e foram todos a-

prisionados. Rio, 23 ("Estado") - Noticia-se nesta capital que os di-

s.o.s. no Pacífico Bélo Horizonte, 23 (A. N.) - Aberto desde há dias ll10mutas (las nações com as quafs o Brasil rompeu relações,
O voluntariado para o Exército, tem-se observado, nesta em consequên

...

cía d�s recomen�ações �a. Confe�'ência de Chan-
Santiago, 23 (U. P.) - A' capital extraordinário movimento de candidatos, que celeres, deverão �elXar o Hrasl� no proxrmo mes ele março.

sub-secretaria da Marinha in- .'. b 12a Para condualr os ex-embaíxadores e o pessoal das res-
formou que a estação naval de a�oIrem �o� postos de �e�rutamento. O tra alho da peetívas representações diplomáticas, deverá ser destacado o
PIaia Ancha (Valparaiso) es- Circunscrição acusa atividades sem precedentes. No "Bagá", do Lloyde Braslleíro, qll�' zarpará, em víagem especial,
cutou um pedido de socorro, dia em que foi divulgado o afundamento do navio nacio- eom destino a Lisboa. Nele viajarão os srs. Curt Pruffer, Ugo
lançado pelo navio "Almirante nal "Buarque", por exemplo, não puderam ser atendi- Sola e Ita�'� Ishlí, respectivamente, ex-embaixadores da Ale-
Coler", norte-americano de .. dos todos os voluntários que se apresentaram. manha, Itaha e J

...
apao.

, ,

3.285 toneladas. A chamada 'I'oda a lotação do "Bag'e" que pode transportar 426 pas-
não informava a posição do Turbulenta I-tall-aua .-nsulta o Brasl-l sageíros, foi reservada para os diplomatas, não sendo, por
navio e apenas dizia que os tri- consequência, vendidas passagens,
pulantes o estavam abando- O "Uag'é" encontra-se atualmente em Santos e viajal'á
nando. Rio, 23 (lUeridional) - Novamente aparece nas colunas 80h o comando do capitão de Iongo curso Arí de Bustamantede um vespertino a artista do nosso teatro Itaí Pírajá, que foi "'''' tA estação de rádio de Anto- .J.' ou oura.

há pouco agredida pela italialu'� Geuí Degossí, modista e que ' _

fagasta informou também ter
possue um prédio ele apartamentos em Copacabana e vive a

ouvido outro pedido de socor- falar mal {lo Brasil e dos brasileiros.
1'0, às primeiras horas da ma- O noticiário foi provocado em virtude de queixa apresennhã, transmitido' por navios tada por aquela atriz, que, não mi\'l podendo suportar os
que estavam sendo atacados "trotes" pesados e até livres, que, pelo telefone, lhe passava
por submarinos. Ignoram-se as

a turbulenta ítalíana, disse à polícia que, além de a sra. GenÍ
suas posições. achar que os brasileiros são "selvag'ens", ainda afirma que

póde comprar a policia com o dinheiro que possue.
O motivo das perseguições d� italiana contra aquela [ovem

atriz é proveniente ele ter d, Gení sido expulsa (la casa de Itaí
Pirajá, pela genítora desta, em virtude dos impropérios que a

descendente da terra de llIussolini dizia contra o Brasil, fato
que provocou a promessa de vingança, que ora se realiza, de
d. Gení Deg'ossí,

Ftcrianópolis- Segunda-feira, 23 de Feverelro de 1942 I

I Inoglukus

ft {(quinta-coluna» amarela

Fusão militar australiana
néo-zelandesa

Camberra, 23 (R.) - Anun
cia-se que as forças aéreas aus
tralianas e neo-zelandesas fo
ram fundidas em uma única
unidade combatente.

Aumento dos soldos dos militares
norte-amerkancs em ação

Washington,23 (H. T. M.)
O senado aprovou, unanime
mente, o umentao de vinte-por
cento na base do pagamento
dos alistados e de dez-par-cen
to na do pagamento dos ofí
fiais que estão servindo no
exército e na marinha, em paí
ses estrangeiros, nas ilhas Fi
lipinas, Midway e Havai. A re
ferida lei será enviada à Câma
ra para confirmação.

Poderoso remédio para tratamento da
DIABETES.

À venda em todas as farmàcias.

Agente-representante:
Virgí!io José Garcia

Caixa Postal, 55 -- Florianópolis
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Nova Iorque, 23 (U. P.) - O govêrno das Índias Holnnde
sas publícou o "Iívro braneo ", intitulado "Dez anos ele traba
lhos de sapa nas Índias Orientais", no qual revela as ativída
des dn: "quinta coluna" japonesa que, desde o fim da guerra
anterior, procurou, por todos os meios, minar a lealdade de 70
milhões 'ele nativos residentes nessas ilhas, acrescentando que
os esforços nipônicos "redundaram no mais absoluto malôgro ",

Seg'undo os documentos, encontrados durante vários anos,
milhares de ,japoneses especializados fizeram-se passar por
pescadores, afim de reunir Informações vitais e preparar ca
ml..Iro para a invasão armada do país. Êsses espiões coopera
vam com o estado-maior da marinha nipônica, sendo um dos
seus principais centros de operações a grande base naval ho
landesa de Suraba]a, onde Inutilmente tentaram obter infor
mações dos oficiais holandeses, por intermédio de mulheres
japonesas.

.4 Justiça do Trabalho e os filhos do eixo
Rio, 23 ("Estado") -, Na sexta junta, ao ser julgada a

reclamação de Kurt Mutschler contra J. Jajunk & Cia., qua
lificadas as partes que se disseram de origem alemã com r-ar
teira de permanência do Brasil, pediu a palavra o vogal dos
empregadores, sr. Dutra e Silva, e propôs à mesa que, no mo
mento em que a Alemanha desrespeita a nossa bandeira, c

menospreza a vida de brasileiros, o que já aconteceu com o

vapor "Taubaté", e que se repetiu com o "Buarque" e que só
por milagre não cobriu de luto inúmeros lares da família bra
sileira, não se sentia à vontade para assegurar a filhos de uma

nação agressora os princípios elevados dessa grande lei social
que constitue a justiça do trabalho.

Prosseguindo, pediu se consultassem os poderes superiores
sôbre a competência da justiça do trabalho para conhecer de
casos tais. Ficou resolvido por unanimidade adiar o [ulgamon
to para que a respeito se manifestassem os poderes superiores.

o maior fornecimento de carne enlatada
para a Inglaterra

Washington, 22 (R) - Segundo anunciou ontem o

Departamento do Comércio, a Grã-Bretanha acaba de
assinar contrato com o Brasil para o fornecimento de
60 mil toneladas de carne enlatada, salientando-se que
essa é a maior transação dessa natureza jámais efetua
da pelos exportadores brasileiros.

Segundo acrescenta o referido Departamento, êsse
contráto corresponde à produção de um ano de toda a

indústria,brasileira de carnes.

As conferências de Salazar
;..... isboa, 23 (R.) --: O sr. Oliveira Salazar, presidente do

Conselho, conferenciou com o ministro alemão em Portugal
e o conselheiro econômico da legação do "Reich". O repre
sentante diplomático da Alemanha" barão Hoeningen Huene,
partiu de avião para a capital de seu país.

Lisboa, 23 (R.) - O primeiro ministro Oliveira Salazar
conferenciou com o ministro japonês em Lisbôa.

*RAU L. L E ITE�

fOTO-IDEAL
de

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

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

pliações á crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.
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Retirada de Crianças gregas
para vários países

Angora,23 (H:.) - Ao que se
anuncia, a Cruz Vermelha In
ternacional está providencian
do a retirada de 9 mil crianças
da Grécia, das quais mil irão
para a Turquia, cinco mil pa
ra a Suiça e três mil para o

Egito e a Palestina.

Pára qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, estaduais e munici
pais: Procure a Organização
Comercial Catarlnense,
Vasos-de-guerra do

Japão danificados
Batavia, 22 (U. P.) - Infor

ma-se oficialmente que a avia
ção norte-americana atacou as

forças japonesas de desembar
que na ilha de Bali, avariando
3 cruzadores, 2 transportes e

pelo menos 2 destroyers. Além
disso, foram abatidos 4 aviões
japoneses.

"nõJpÂlfoN\�1Y(@º)E-C9NstfTÜi,tÍC'-1r-'ONICO DOS FIlACOS-E
ANEMICOS

- LAB, PHYMATOSAN-

A poiída gaúcha contra os
({quinta·colunistas»

Porto Alegre, 23 (A. N.) _Em Santo Angelo a polícia
proibiu o funcionamento do
Colégio Centenário, mantido
pela Comunidade Evangélica,
tendo também cerrado as portas o Clube 28 de Maio.
As autoridades prosseguem

em sua campanha nacionaliza
dora, principalmente na zona
agrícola, onde há grande infil
tração estrangeira. ,

A polícia tem apreendi'tlo a
preciável quantidade de mate
rial de propaganda subversiva,
como livros de doutrina, dís
cos, fotografias, dístmtívos e
mesmo bandeiras :Q'lrl?list��- J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



! Como o nazismo se póde converter num
instrumento de libertação

Washington, revereiro -- mantes. A "panaceia uníver-
(Serviço especial da Inter-arile-lsal", que o nazismo prometia
ricana) - O Departamento de aos homens no rodar das suas

I Agricultura dos Estados Uni- torças motorizadas, converteu
I dos acaba de publicar um ex- se num grasnar de corvos.
I
tenso relatório sôbre a situação Mas a tome não é "colabora-
da Europa, nos seus aspectos cíonísta";

.

é má conselheira.
econômicos e alimentar. De- Os ódios, contidos pelas bruta
preende-se dêsse triste doeu- !idades da Gestapo, dirigem-se,
mento que, nos países ocupa- em elevado potencial, para os

dos pelas forças alemás, é on- responsáveis, que procuram la
de o panorama apresenta as- var os seus pecados nas águas
pectos mais calamitosos. A bloqueadas pelas esquadras
digna e corajosa Grécia camí- das democracias, Sahem bem
nha, estoicamente, à cabeça esses povos submetidos que o

dêsses povos desventurados. Se- nloqueio é uma das armas

guem-se, em ordem de penúria mais eficazes lançadas no ca

alimentar, as próprias nações mínho da sua libertação. Se
do Eixo, o que vem demonstrar êles ' estão sofrendo as conse
como Deus continua escreven- quências dessa arma dirigida
do direito por linhas tortas ... contra os seus opressores e por
Na Finlândia, e sobretudo na que não há força humana,
Itália, as consequências da ante as duras leis da guerra,
guerra fazem-se sentir pesa- de estabelecer distinções capa
damente. Faltam os gêneros zes de aliviar a ternvel situa
mais essenciais para uma ali- ção que lhes foi criada pela in
mentação sofrivel. O sr. Musso- vasão germânica. Em todo o

lini, que já perdeu um Impé- caso,. algumas tentativas têm
rio na louca aventura, tem a- sido feitas nesse sentido. Por
gora um excelente campo de parte dos Estados Unidos, a

experimentação pah pôr à oôa vontade é manifesta. A
prova de fome o espírito espar- França têm recebido carrega
tano de seus aguerridos camí- mentos de gêneros alimentícios
sas pretas. A besta apocalípti- de procedência americana. A
ca, com todas as suas pragas alimentação da Espanha é ho
terriveis, já assola as augustas base dos "navicerts" ingleses.
terras de Roma. O fascismo Têm-se feito 'exceções, mais do
soltou-lhe as bridas. rue as conveniências da deíesa
Nos países ainda neutros, é ó permitem, mas muitas vezes,

onde, segundo o mesmo relató- e, na melhor das hípãteses,
rio, a situação, "relativamente quando não há conluio na de
favoravel", apresenta melhor manda, os alemães arrancam

aspecto, a-pesar-do excessivo à fôrça, para a alimentação
dos preços, inacessiveis às elas- dos seus exércitos, o que é ape
ses menos favorecidas. O prín- nas destinado a aliviar a sorte,
cípío do isolamento e das "es- dêsses desgraçados povos.
crupulosas neutralidades" fa- O bloqueio tem a aprovação
lhou ruidosamente nesta face- de todos os povos submetidos
ta do problema. Em certas fa- no Continente Europeu. Como

t ses da vida dos povos, como as prova irrebativel, aí estão os

consequências têm que ser f'a- aplausos com que são recebi
talmente as mesmas - é tudo dos os aviões da RA.F, quando
uma quesetão de tempo - bem vão bombardear objetivos mílí
vale mais o heroismo que dig- tares nas zonas ocupadas pe
nifica do que a "prudência" los exércitos inimigos. E, por
que avilta. A Grécia, que têm muito exata que seja a ponta
um brilhante futuro garantido ria, as vítimas inocentes são
com a vitória certa das demo- lnevitaveis. A aviação, na guer
cracias, oferece-nos, sôbre este ra, é uma arma terrivelmente
aspecto, um exemplo eloquen- injusta. .
te. Toda a Europa de hoje é um
Eis, em linhas succíntas, mas regueiro de pólvora; basta ape-

suficientemente dramáticas nas chegar o fogo ao rastilho
para impressionar os menos para que a explosão se produ
impressionaveis, a situação a- za. Qualquer tentativa de de
limentar da Europa, após o sembarque encontraria imedia-
triunfo pírrico do nazismo. É tos e poderosos auxil";� i17-�";-·
nessa base de conciências oprí- nos. "n-

midas e�de corpos minados pe- O acontecimento feliz da
la tuberculose que o sr. Hitler unidade americana foi a deter-
pretende edificar a sua "Nova minante do amor que os povos
Ordem", para a qual deseja do Hemisfério consagram à li
contar, _à viva força, com a co- berdade e a todos os princípios
laboraçao das juventudes fran- humanos. A unidade européia,
cesas. amassada em dôr e sacrificio,
Vem a propósito recordar vamos devê-Ia ao sr. Hitler. O

aquí um relatório apresentado repúdio ao nazismo congrega
à Academia de Medicina de todas as vontades. Os povos eu

Lyon por uma comissão de mé- ropeus ainda não perderam,dicos incumbidos de lev.cr a c a- por completo, nem o instinto
bo um inquérito sôbre as de conservação, nem o mstínto
condições sanitárias da [uven- de defesa. Os que não soube
tude do país, que era um dos ram defender-se a tempo, ar
mell�ores alimentados da Euro- rancam hoje, de arrepend'ímen
pa. E -um documento verdadeí to, o cabelo às mãos chejas. O
ramente trágico. A tubérculo- nazismo'está forjando, pelo de
se, por falta de alimentação, sespêro, as melhores condições
vai minando a juventude da I psicológicas para a Iíbei 'tação
França em proporções alar- da Europa.

TINHA TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

° Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir tono
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma lUB; 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. IBUCOIODINA, com base de
iodopeptona, impede e com·
bate a artertoscler ose, pro-Ilonga a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE a tomar

BU'jCO.lOI?lNA e. �ive�:i muito
mais ao que UJa VIver.

Peça BUCOIODlNA na sua
farmácia e se não encontrá
la escreva ao Laboratórto
MargeI do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2102.

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 prê
dio. Tratar no local.
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o IRMÃO SOFRE ?
o Ambulatório Médico Popu
lar, Rua Maia Lacerda 66 --

Rio de Janeiro, sob a direção
de médIcos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalmente,
ou pelo Correio, desde que
envlecla�amente o�nome, Io a
se, residencia e sintomas, as
dim como envelope selado e
subscrito para resposta.

.I

com ENCERADOS AYMORÉ
Fabricados com lona especial, tinta e

impermeabilizada, e com ilhoses reíor
çados, os encerados Aymoré tornem-se
economicos no uso em virtude de sua

maior durabilidade resultante de sua

extraordinaria resistenckr,

Estão sendo empregados com

excellentes resultados em es

tradas de ferro, auto· cami
nhões, vapôres e outros meios
de transporte. Pódem ser for
necidos em varios typos de
lona. e nas côres crúo, ver

de, cinza ou kaki

Encerados Aymoré
producfo do MOINHO INGLEZ

Indicador médico
--------------..--------�

'I Dr. Antônio Moniz I Dr.de Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clinica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras ..

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

I
' RESIDÊNCIA: Dr.

MDAODEEINRAçANESYEOSOmSédicOOeLsPHecOialiSsh
em

AV. Hercílio Luz, 189.
Telefone n. 751.

�------------------�

DR. RICARDO
�OTTSMANN

Ex-chefe de cll-
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burknardt
e B. Krenter)

Especialista em

(;il"w'-gia Gel 'ai �

I Alta oírurgía, gyne

I
eología (doenças de

I
senhoras) e partos.
Cirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíea.
Ccneultorto li rue Trela-
DO. 18 (doa 10 ás 12, e
dos ló ás 16,M) Tel�

phc ne - 1,285

I
Resldencia á rua Es·
teves Jnníor I 20. ---

Telephone .... 1.lJl

ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

e:specialista� assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Coneulta... Pela manhã, das 10 às 12
� iiII A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

•

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

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edili-

�ioá��I�a I!et�;-;�n��:a9s� Renresentantes Inspetores e AgentesRESIDENCIA' I'
Av. Hercilio Luz, 186 Importante Cía. Nacional, fiscalizada e autorizada
_ Phone: 1392 _ pelo Governo Federai, precisa de agentes, ínspetor es e

representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
AUende a chamados Concedemos exclusividade - Garantímos ótima renda e

14 fllturo. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Cia�
=- •• li· Nacional».

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
GLINIVO

Dr. Djalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prátíca nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-imnarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Cam oausrlo
São Paulo). Especializado êm HI·
giene e Saúde Pública, pela Uníver
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparelho moderno SIEMENS para
dlaguéstlcos das dorncas internas
Coração, pulmões; vesícula bUlar

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determlnaçll.o dOI dltúrblos da!
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de Iistoteranía

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralos Intra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

.

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

qualquer pesquíza para elucidação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

PL ORIANOPOLIS

Convocação
--

Na conformidade da lei, convocamos os 81'S. subsezíto
res de ações da Sociedade Anônima - Companhia de SegurosGerais "SANTA CRUZ", para a reunião de assembléia geral
que se realizará nesta capital, à rua Álvaro de Carvalho, n,
17A, às 9 horas de 10 de março, afim de ser constituída a referi
da Sociedade.

Na dita reunião será discutido e votado o projéto dos es.
tatutos, eleita a diretoria e membros do conselho fiscal e res
pectivos suplentes de ambos.

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1942.
Os incorporadores:

Frederico Reichmann,
Ivo José Ferreira,
Aloisio Stein,
Nilo Amorim,
José Reíchmann.
Manoel Siqueira Belo,
Aloisio Blau,
Godofredo Varela,
Samuel Maltchich,
Luiz G. A. Valente,
Farid Surugi,
Maximino Guerra,
Vitório Colle,
I. Birmann,
Alziro Estivallet,
M. Braga Filho,
Adão Kern e

H. C. de Córdova.

J

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente peLa ta�d��h:�sd�� \� 1� l�!lrhaOSras
Consultório: Rua Joâo Pinto n. 7, sobrado - Fono: '1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

-.

Dra. SchweidsonJosephina
M E D I C'A

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

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

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar IConsultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1456

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviçes 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 t 8 horas.
Res.; Conselheiro Mafra, 77-FLQRIANOPOLIS.

""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LONDRES, 21 (UNITED) -- ANUNCIA-SE, OFICIALMENtE, QUE A GRÃ-BRETANHA SERÁ A CABECEI
RA DE PONTE PARA UMA TENTATIVA DE INVASÃO DO CONTINENTE EUROPEU. NÃO SE DECLAROU

QUANDO SERÁ REALIZADA ESSA TENTATIVA. :�

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarina
Rua Trajano n.o 16 - Sêde própria

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

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

J.l!.JrvuJ. rc FLORIANOPOLIS
h31P"RESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

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

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

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

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das a8 Repartições Federais, Estaduais e Munlcípaís,
..... ·.\&.1· _

SUA PROPRIASEJA

.�.!

Ha solnmentcs que
fazem envelhecer. E as

Senhoras, que deles pa
decem, o sabem muito bem.
Taes 530 as irregularidades
no funcionamento do deli
cado organismo feminino.
como excessos. faltas, pe
riodos dolorosos. que tornam
csrtas fases do mês um pe-

sadêlo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses soo

lrimentos, que são evitaveis.
Use A SAUDE DA MULHER.
Regulador, tônico, anti-dolo
rosa, o poderoso remedia
traz no nome o resumo de
suas virtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de
saude e bem-estar.

Á SÁUDE DÁ MULHER

Java espera a qualquer momento
a ofensiva nipônica

80°/0 DAS CÁRIES I

, SURCiEM NO �
/

Nova Iorque, fevereiro - a conquista de Java, praça
(Serviço especial da Inter- forte das índias Orientais Ho

Americana) - O ataque [a- landesas.
ponês à importante base naval A ILHA DE JAVA
holandesa em Surubaya, na Java é a ilha mais povoada
iilha de Java, é o corolário e rica do arquipélago. Seu in
inevitável dos grandes movi- terior está atravessado em

mentos de tropas nipônicas toda a extensão por uma cor

pelo estreito de Macassar e dilheira vulcânica, coroada
das operações de flanqueio pe- toda ela de altas crateras que
la costa ocidental de Borneu arrojam constantemente cín
e Célebes. zas, pedras, vapores e lavas.
Java é a mais fortificada e a Seu clima é muito quente, até

mais povoada das Ilhas do ar- o extremo que os seus habi
quipelago das Índias Orientais tantes têm de usar luvas para
Holandesas. Em sua zona éste preservar a pele dos raios so

está a base naval de Surabaya: lares.
para o oeste, em Bandoeng, se Entre as suas cidades princi
acha o quartel general militar pais se encontram Serang, com
holandês; "em certo lugar da perto de 22.000 habitantes,
ilha" , encontra-e o quartel Angerm Angudor Anger, Bau
general do Conselho Supremo tan, Nova Batavía, Velha Bata
Aliado no Pacífico, dirigido via, Pandlegan, Tangerand
pelo general sir general Archi- (com 12.000 habitantes) Bui
bald P. Wavell. tenzorg, séde do govêrno cen-

Os recentes ataques japone- tral e Banding. E também de
ses nessa zona convergem to- certa importância cidade de
dos para Java. Do ponto de Meester Cornelis, com uma

vista prático militar, Borneu, população de 64.000 habitan
situado ao norte, encontra-se 'tes, distante sete milhas de
em mãos do inimigo. Onde Batavia, na linha da estrada
quer que tenham desembarca- de ferro de Buitenzorg, nas

do, os japoneses conseguiram imediações de cuja cidade teve
firmar-se e dominar, contro- lugar, em 1811, a batalha que
lando todos os portos impor- pôs Java sob o poder dos in
tantes da costa, de Pontiank gleses.
até Balik Papan. Ao léste das UM POUCO DE HISTóRIA
Célebes combate-se também As primeiras referências hís
com bravura. Um despacho, tóricas de Java remontam à
não confirmado, dizia que os época de Marco Pelo, no sécu
japoneses haviam ocupado o lo XIII, se bem que muito an

porto estratégico de Tanao, na tes, cronistas arabes da anti
costa sudoeste do Borneu In- guidade incluiram grande par
glês. te de Java, senão toda ela, sob
O PROBLEMA DA DEFESA a denominação geral de Jawi.
O general Wavell tem diante Os holandeses chegaram à

de si um difícil problema de ilha em pequenos grupos co

defesa. Deixando de um lado mo comerciantes. Em 1610, sob
Singapura e as Filipinas, os um pretexto que não tem ex

aliados concentraram suas for- plicação na história, consegui
ças no ar e no mar. Natural- ram permissão das autoridades
mente, os holandeses conser- nativas para edificar um for
varam seu maior potencial bé- te no povoado Jacaira, perto
líco para defender Java, sua do local onde hoje se ergue a

mais rica possessão nas índias cidade de Batavia. Nessa mJ3"

Orientais. Os japoneses pare- ma ocasião, portugueses e in
cem dispostos, entretanto, a gleses estabeleceram uma fá
desembarcar o maior número brica em Bantaan, iniciando
possível de tropas com o obje- se as rivalidades continuas
tivo de alcançar a superiorida- com os chefes japoneses. Essas
de numérica, fator decisivo em lutas deram origem às quatro
uma campanha rápida como guerras importantes do arqul
que êles pretendem realizar. pélago. A primeira começou
Até aquí, a estratégia do gene- em 1674 e durou 34 anos; !t

ral Wavell tem consistido em segunda, começou em 1718 e

procurar evitar que se conver- durou cinco anos; a terceira
tam em realidade êsses proje- se iniciou em 1740 e teve qu in
tados desembarques. Os conti- ze anos de duração, ocorrendo
nuos ataques a comboios japo- no seu princípio a histórica
neses no estreito de Macassar matança dos chiineses em Ba
provam a verdade dessa asser- távia, no dia 26 de setembro
ção. Recentemente um bom nú- daquele ano, durante a qual
mero de aviões de bombardeio morreram mais de 10.000
norte-americano reforçaram '.1S asiáticos.
tropas holandesas e, segundo Em 1811, os ingleses, que
telegramas, êles estão dando estavam em guerra contra a

boa conta da sua presença n«- Holanda, que, então fazia par
quela zona. Por outro lado, os te do império francês, envia
bombardeiros japoneses contra ram uma esquadra e um exer

Surabaya sugerem a presença cito contra Java, a qual foi
de importantes unidades na- ocupada sem grande resistên
vais aliadas naquela base. cia e mantida sob o dominio
Qualquer que seja a realidade britânico até 1816, quando foi
do fato, o que parece inevitá- devolvida à Holanda. A quarta
vel é que em breve os japune- guerra começou em 1825 e du
ses iniciem sua ofensiva para rou cincos anos.

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

(Defronte à casa H�pcke)

PROTEJA·O
COM O

'P&tfI/.
�ESSY* 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 Nh6 Totico, de 28. a 6a. feira, naa
Rádios Cultura (São Paulo), 01.8 18,30 e

22,15, e Mayrink (Rio), é8 J 8,30 horas.

TUBO 3$000
no Rio e S. Paulo

CURSO ANTONIETA DE BARROS
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

FERNANDO MACHADO. 32 FONE 1.516
Alfabetiza e prepara para os exames de
admissão aos GINÁSIOS e INSTlTUTOS

MATRÍCULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia �6,
só para os alunos que já frequentam o Curso.

ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.
43 15 v. alt. -12

MISSA
A família Ferrari e demais paren
tes mandam celebrar, por alma
de MANTE FIGUEIRA FERRARI.
missC!l pela passagem de seu pri.

meiro
-

aniversário de falecimento, a ser rezada no altar
de Nossa Senhora de Lourdes. na Catedral Metropolita.
na, às 7112 horas do dia 24 do corrente, para a qual
convidam as pessôas amigas da extinta.

106 2vs.-2.

IMPORTADORA AVA - RADIOS
� I S. PAULO - Rua Prates, 43· Caixa 4063

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.
AVA - Gladíator 5 valv. 530$ - 6 valv.
551$, 7 valv. 590$, para pilhas 500$,
para acumulador 700$.

Rádios especiais. Catálogo grátis. 400 réis em selos para
a remessa.

a
..-

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudos. Mensalidade m1nima. ereciso de agentes e re

presentantes em todas a8 Cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Armas de guerra em poder de "eíxlstas"SÃO PAULO, 21 (MERIDIONAL) •• EM IMPORTANTE DILIGÊNCIA À COLôNIA AGRíCOLA SANTA MARIA, HABITADA' POR ALEMÃES
� � AUSTRíACOS, A POLíCIA DE CANELA APREENDEU GRANDE QUANTIDADE DE ARMAS, INCLUSIVE FUZIS MAUZER, DE MODÊLO ANTIGO. OS
COLôNOS ESTRANGEIROS NÃO OFERECERAM RESISTÊNCIA À AUTORIDADE, ATENDENDO A INTIMAÇÃO DE ENTREGA DAS ARMAS. PROS

SEGUEM AS DILIGÊNCIAS.

.''< •
�

.'
AMORTIZAÇÕES DE 31 DE JANEIRO DE 1942

No sorteio de amortizações realizado em 31 de Janeiro de 1942, foram sor

teadas as seguintes combinações:

ZRZ PFX DNT
.. ..

..

�--����
Todos os títulos em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão

imediatamente amortizados pelo capital garantido a que tem direito na Séde
Social: Rio de Janeiro ou com o Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópo
lis, Rua Felipe Schmidt (Edifício Amélia Neto).

ULB EMZ AZJ

2,5:000$000

:,,_.

i' .;-

A Sul América Capitalização, por in termédio de seu Inspetor, Adolfo Boett-
cher, acaba de pagar o Título N. 475.773 Combinação ULB do valor de .

25:000$000 ao sr. Kurt Ramtour, residente em João Pessôa, município de São
José, Estado de Santa Catarina.

O sr. Kurt Ramtour adquiriu o seu título em setembro de 1941, pagando,
portanto, apenas cinco mensalidades.

Procurai conhecer os detalhes destas vantagens para fazer economia segura,
prática e interessante.

O PRÓXIMO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE
.

FEVEREIRO DE 1942 AS 14 HORAS

factor de
, .

SAUDE

"Moinho de vento". Gymnastica dos museu/os abdomi·
naes. 10 vezes,

Gymnastica dos museu/os Ex'en,Bo dos museu/os dos
das pernas, 20 vezes, braço" 20 vezel,

o corpo humano tem necessidade de exercício. A vida seden-
taria, impedindo a acção normal dos musculos, affecta a

saúde e favorece o accumulo de reservas gordurosas. A gyrn
nastica evita esses inconvenientes, Para maior eff'iciencia, deve
ser praticada como um habito diario, pela manhã, si passivei
ao ar livre, :e: um exercicio racional que não rouba tempo,
pois requér apenas alguns minutos.

Para sahir de casa disposto, com lima physionomia attrahente,
deve o homem moderno fazer tres coisas, todas as manhãs: a

gymnastica, o banho e a barba. São tres preceitos basicos de

hygiene, indispensaveis para se adquirir bôá apparencia, que
tanto ajuda a vencer na vida, Com Gillette é facil, rapido e

economico barbear-se em casa, Adquira uma Gillette e pass=
a fazer sua própria barba, com
laminas Gillette Azul, as uni
cas rigorosamente asepticas,

Aspectos da guerra
Nova Iorque, fevereiro - das, Os primeiros "slogans" 10-

(Serviço especial da Inter-ame- go apareceram: "Surremos os

rícana) - O moral do povo japoneses". "Afundemos o Sol
americano foi assim resumido Nascente", "Lembremo-nos de
pelo "New York" sem seu nú- Pearl Harbor".
mero de dezembro passado: - PRECAUÇÕES CONTRA ATA-
"Estavamos todos nós muito QUES AÉREOS
isolados em nossos intimos O "Macy's" tem agora um

pensamentos, na última sema- Departamento de R'aids Aéreos,
na, os quais se voltavam para adequadamento localizado na
cousas que somente em parti- parte inferior do edificio, mon
cular deviam ser considera- tado de boa aparelhagem de
dos". Havia alguma indigna- proteção contra bombas de
ção, algumas cousas das quais aviões. O "Herald Tribune" e
e s t a v a mos envergonhados, ditou uma página inteiramen
também". Por outro lado, mui- te ilustrada, na qual demons
tas outras das quais nos senti- tra minuciosamente o que fa
mas orgulhosos: O magnifico zer em caso de um ataque aé
discurso do presidente na ter- I reo. Ninguém conseguiu ouvir
ça-feira à noite, e a imediata as antigas sirenes de Nova
resposta de uma nação subíta- Iorque, quando as mesmas fo
mente unida, os bravos mortos ram experimentadas, por isso
em combate no Pacifico; o a- outro sistema está agora sendo
ceitamento por todos das prí- desenvolvido, a-fim-decompetir
meiras más noticias, sem ne- com mais êxito com as ruas
nhuma ilusão sôbre a ímuor- barulhentas de Nova Iorque.
tâncía das mesmas, mas tão EXEMPLO MAGNIFICO
pouco com desânimo e receio; A vigorosa tradição america-
o sentimento das obrgaçõeís cí- na foi agora mais uma vez

vis, primeiro demoradas mas exemplificada por uma vene

afinal tornadas universais; a randa senhora, quando esco-
-

promessa de que a produção lheu para si um fuzil comum,
ilimitada estav:a finalmente na secção de armas do Aber
em fase de concretização e não crombie and Fitch, conhecida
seria paralisada enquanto seus loja de artigos de esportes, de
propósitos não fossem conse- Nova Iorque. Quando o caíxeí
guidos. Sentimos orgulho e ro da loja sugeriu a �clame
confiança por todas essas cou- que seria mais conveniente
sas, É possivel, no entanto, que comprar um rifle de tamanho
a mais forte emoção sentida menor, ela prontamente res

tenha sido a de alivio. De um pondeu: - "Meu jovem amigo,
modo geral, todos sentiam que quero um que saiba que sou
agora estava muito melhor". uma excelente atiradora. E,

A DEFESA CIVIL quando esses alemães foram
Logo nos primeiros dias após lançados por aquí em paraque

a declaração de guerra, regis- das, quero ter a certeza de que
trou-se uma verdadeira corrida poderei lidar com eles". Outros
de civis para oferecimento de civis individualistas tiveram
seus serviços como vigias con- idéas semelhantes, As lojas de
tra os "raids" aéreos, auxíhares armas em todo o país anuncia
de polícia e bombeiros, traba- ram que seus stocks estavam
lhos de socorros urgentes e sendo rapidamente reduzidos,
ambulâncias, como doadores CHINESES E JAPONESES
de sangue e peritos em moto- Os jornais americanos publí-
res. As mulheres alistaram-se cam agora inúmeras fotogra
nas -unidades da Cruz Verme- fias, com Ó' fim de mostrar co
lha. As escolas começaram a mo díferencíar os japoneses
ensaiar as medidas de precau- dos chineses e dos filipinos. É
ção contra ataques aéreos. mais uma questão de expres
Guardas armados foram colo- são e de tamanho - os,chíne
cados nas fábricas, pontes,de- ses crescem mais e têm um as

p.ósitos de combustível e estra- pecto mais teliz. A1aumas l,..A,s

ALUGAM-SE I OS INGLESES LUTAM
3 quartos c� janelas de TODAS AS FRENTESfrente e entrada índependen-] -

te. Prefere-se casal sem filhos. I Londres, 21. (United) - Um porta-voz oficial repeliu as acu-

Ver e tratar à rua João sações de que a Grã�Bretanha não quer enviar suas próprias forças
Pinto n. 29 (sob.), 15v.·12 para o exterior. Assegurou que as tropas britânicas estão muito

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

bem representadas nos exércitos imperiais do exterior, acrescen-

� tando que, de cada 100 soldados mortos na luta terrestre, 70 eram
,

habitantes da Inglaterra.

americanas fizeram desapare
cer rapidamente de suas vitri
nas todo o stocks de merca

dorias japonesas. Outras ti
nham nas vitrinas um dístico,
onde se lia: "Esta loja é de
propriedade americana, Só
vendemos artigos chineses".

Organização de escritas-Ins
peçõesperiódicas.'Verificação
de balanços (e atestado) AS·
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarlnense.

Aulas Particulares

Lídia Guimarães Al
cântara dá aulas parti
culares. em sua residên
cia. à rua Visconde de
Ouro Preto, 61.

15v--'alt.l1

Pc ra o pescoço, o

___..._.-__ thorax I os costelr,

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

lA-411

EM

Molestias da Bexiga

Unidos

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

proprietário Valdir Losso, no
mesmo Café. 20vs-3

Cada dia de descuido
augmenta os padecimentos.

- -

Dôr de dente?
A irritação intoleravel,

os ardores produzidos pe
los disturbios da bexiga,
devem ser combatidos
desde o seu inicio.
A bexiga é a porta de

sahida 'das substancias
toxicas e impurezas, que
os _ rins separam do san-

_"..

gue. Quando esse delicado orgão está Infíammado,
soffre devido ao contacto com essas substancias
toxicas. O exaggerado desejo de alliviar a bexiga,
os ardores e as irritações das vias urinarias devem
ser combatidos pelo emprego das Pílulas De Witt
para os Rins e a Bexiga.
Sua acção calmante e antiseptica faz-se sentir Ga

bexiga, nos rins e em todas as vias urinarias.
As Pilulas DeWitt para os Rins e a Bexiga gozam

de reputação universal. São realmente merecedoras
de sua confiança, pois não contêm drogas que possam
prejudicar o organismo.

PILULAS DE WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

Yt.�
� ...j
................,

Senhora ! Para as suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. sabôres delicio-
sos e diferentes. Casa no Centro

I Dr. ALDO DA LUZ II
·

-

Com acomodaçoes para
ADVOGADO I pequena família. procura-se

I
Rua Trajano, 33 para alugar ou comprar.

FLORIANuPOLIS I Oferta� .e:r:n cartas detalha-
�........c_ - .- das. dlrlgldas para «Casa»,
�Atende das 9 às 12 horas nesta Redação.

6v.�2.

c·... '•

Não agradou aos E.E.
a resposta de Vichí

I Washington, 21 (United) - O sub-secretário de Estado,
Sumner Welles, anunciou que a resposta do govêrno de Vichí
ao pedido de informações, formulado pelos Estados Unidos,,

sõbre a ajuda francesa ao "eixo" no Norte da África, não é
considerada satisfatória. Acrescentou que foram enviadas no ..

"vas instruções ao embaixador Leahy. .
I Esta é a primeira vez que Welles comenta publicamente Q.
delicadO pro,!?lemft das relações com Vic�í� .. _,__ ,�_.___.

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôrcs na Cintura, Disturbiol
Rcàaes, Molestias da Bexiga c, em geral, todas enfermidade.

produzidas por excesso de acido urico.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do Conselho de Administração do Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina
referente ao ano de 1941 e apresentado à Assembléia Geral de 20 de Fevereiro de 1942.

uma casa de moradia com frente de tijolos e um en-
genho de farinha _

.

1 terreno no Distrito de Cachoeira, com 10.000m2 com
uma casa de moradia com frente de tijolos e um en-
genho de farinha 1:400$000
NOTA - Todos êstes terrenos foram adquiridos por sentença ju-

diciária, para solução de responsabilidades e estão à venda.
Florianópolis, 31 de dezembro de 1941.

o
•

Srs. Acionistas

A T I V O
Correspondentes .

Efeitos a Receber .

Empréstimos : � .

Immoveis .

Móveis e Utensilios .

Títulos Caucionados
'

, .. , , .

Títulos Descontados .

Valores em Custódia ,.

Caixa (Em cofre e nos Bancos) , .

Diversas Contas , .

Mais uma vez vos estamos apresentando um relatório anual e êste
referente ao ano de 1941.

Mais uma etapa venci�la e mais vontade de progredir e vencer.
Neste ano .tIVemos de Ir ao RlO de Janeiro, conferenciar com o Dr.

Souza Melo, DIretor da Carteira Agrícola e Indústria do Banco do Bra
sil, no sentido de ampliarmos os auxílios aos agricultores do nosso
Estado.

A recepção de que fomos alvo honrou-nos sobremodo recebendo
cumprimentos pêlo muito que temos feito com um capital' tão exíguo
e por não termos em qualquer tempo redescontado nossos títulos em

·

outros bancos, pois que, todos, acham-se em nossa carteira. Estamos
pois, em en.tendimentos com a Agência. daquele Banco, nesta Capital,
para solidificar o que mais ou menos ficou assentado.

Os nossos negócios naquele ano, se não aumentaram também
, não diminuiram, como podereis averiguar nos sub-títulos'dêste rela

,.
.

tório, salvo na carteira de empréstimos e descontos, que expressa a
confiança no mercado, em que acompanhamos os demais bancos que,
pensando corno nós, restringiram os seus negócios.

A entrada dos Estados Unidos na guerra deu causa ao decreto do
Presidente da República, autorizando livre retirada de depósitos aos
cidadãos americanos, exigindo para os de outras nacionalidades uma
prévia comprovação das despesas.

A todos temos atendido,.mediante as provas apresentadas, e, as
sim, caminhamos com a vida regular de sempre.

O nosso Banco adquiriu na Cia. Sul América Rs. 250:000$000 de tí
tulos sorteaveis, mensalmente, para benefício de nosso fundo de Re
serva, com as combinações de BCA a BCZ.

Tratando-se de Companhia que sempre demonstrou seriedade nos
seus negócios e goza da confiança do público, mereceu aquela transa
sação a aprovação do Conselho Fiscal.

Os nossos relatórios que há quinze anos confeccionamos e distri
buimos, atestam o nosso progresso, que devemos aos nossos acionis
tas e depositantes pêlo concurso prestado e aos quais expressamos os
nossos melhores agradecimentos.

COOPERATIVISMO: - E' com satisfação que lemos no "Diário
Oficial do Estado", quasi diariamente, a creação de novas

cooperati.!vas, devidamente licenciadas para funcionar; mas não devemos ficar
por aí, precisamos, cada vez mais, que êsse número já existente, se

desdobre em todos os Municípios. Nesta Capital foram fundadas: a

Cooperativa Mixta de Lacticínios, que tem dado os melhores resulta
dos com o fornecimento de leite pasteurizado aos consumidores; e a

Cooperativa de Consumo dos Funcionários Públicos Civís que, me

diante o reforço de quotas, fornece todos os gêneros de consumo. To
das as duas bem administradas, que estão sendo, poderão em breve se
constituir num forte elemento para exemplo dos mais céticos (do
Coopera tivismo) .

Com pezar, vimos desaparecer os Bancos de Crédito Popular do
Rio do Sul, e de S. Joaquim, que deixaram-se encampar, justamente
quando a ação governamental se faz sentir por forma patriótica no

desenvolvimento do Cooperativismo.
ACIONISTAS: - Registramos neste ano a entrada de 301 novos

. acionistas e a retirada de 208, o que perfaz um aumento de 93 acionis
tas elevando o total a 1.459 acionistas.,

CAPITAL: - O nosso capital, todo integralizado, elevou-se para Rs.
159:250$000, representando 3.185 quotas partes.

· FUNDO DE RESERVA: - Pelos balanços de 30 de junho e 31 de
dezembro dêste ano foi elevada esta conta para a importância de Rs.

ii:2.-� 71:325$195, referente às jóias dos novos acionistas e às sobras dos ba
lanços realizados naquelas datas.

CAIXA: - O movimento geral da Caixa durante êste ano de 1941
foi o seguinte:

Florianópolis, 30 de junho de 1941.

I'
I

.... 1'

Demonstração da
DÉBITO

Anuncios e Reclames .

Despezas Geraes .

Material de Expediente .

Ordenados e Gratificações .

Premios .

Seguros .

Telegramas .

Dividendos .

Fundo de Reserva .

Obras de Ação Social .

Reserva para Depreciações .

Retorno .

em 1941 em 1940
ENTRADAS Rs. 8.106:538$070 Rs. 6.230:873S720
SAíDAS Rs. 7.746:439$800 Rs. 5.836:578$070
Computando a diferença de 1940. para o ano de 1941, vemos que

êste ano,...-ootr;:l1·,-:>·--' mais Rs. 1.875:664$250.
DEPósrí\_,..c :]_u_ As importâncias recebidas em depósito nas diver

sas contas montaram a Rs. 5.703:641$643, rnaís Rs. 1.150:338$973 que
no de 1940. .

MOVIMENTOS DE CHEQUES: - Foram pagos pela nossa caixa

1.157 cheques no valor de Rs. 1.044:878$900 e foram emitidos 209 che
ques para pagamentos de ordens no valor de Rs. 930:601$600.

PRÊMIOS DE DEPóSITOS: - Foi creditada nas diversas contas
de depósitos a importância de Rs. 57:082$800.

EMPRÉSTIMOS: - Foram aceitas as propostas e realizados 1.121
empréstimos no valor ele Rs. 1.447:555$000, sendo para agricultores Rs.
884:937$000, tendo sido recusadas 245 propostas. ,

TíTULOS DESCONTADOS: - Foram descontados 2"16 títulos ('0-

merciais no valor de Rs. 152:123$000. .
TíTULOS EM COBRANÇA: - Foram recebidos por conta de ter

ceiros 573 títulos no valor de Rs. 502:250$300.
ORDENS DE PAGAMENTOS: - Foram cumpridas as transferên

cias de ordens de pagamento no valor de Rs. 1.801:587$900.
JUROS, DESCONTOS E COMISSõES: - Produziram estas contas

a importância de Rs. 215:410$289. .

ANUNCIOS E RECLAMES: - Despendemos com esta conta a im-

portância de Rs. 7:036$500.
ORDENADOS E GRATIFICAÇõES: - Despendemos com esta con-

ta a importância de Rs. 87:569$600.
MATERIAL DE EXPEDIENTE: - Despendemos com esta conta

a importância de Rs. 5:408$600.
DESPESAS GERAIS: - Despendemos com esta conta a impor-

tância de Rs. 37:930$600.
MOVIMENTO GERAL: - O volume das operações em 1941 mon-

/:r tou a Rs. 24.715:400$397, mais Rs. 1.674:372$531 que no ano de J.940.
.

>c, • DIVIDENDOS: _ De acôrdo com os nossos estatutos coube de di-
videndos aos nossos acionistas à quota de 5% a importância de Rs.
7:735$000. -·

RETORNO: - Ainda de acôrdo com os nossos. estatutos .coube ,de
retorno aos nossos acionistas 5% do capital realizado, na ímportãn-
cía de Rs. 7:735$000.. , . -.

OBRAS DE AÇÃO SOCIAL: - Além dos ben�f1c�os que. fizemos
êste ano de 1941 a diversas sociedades de beneficência, consignamos
mais no balanço a importância de Rs. 386$747. .

RESERVA PARA DEPRECIAÇõES: - Consignamos nesta a nu-

portãncía de Rs. 386$747.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: - Reuniu-se, mensalmente,

êste Conselho em sessão conjunta com o Conselho FIscal para vertfí
cação do bala�cete mensal. Estando terminado o triênio dêste Conselho
deveis proceder a nova eleição.

CONSELHO FISCAL: - De acôrdo com o artigo 43 00S nossos es

tatutos, deveis proceder à eleição dos novos Membros deste Conselho
e seus Suplentes para o exerClClO de 1942.

., .

.

A

FUNCIONARIOS: - A todos os nossos funcionártcs ag�a�ece este

Conselho de Administração os esforços empregados com eflc1encla no

cumprimento do dever. .
·

TíTULOS PERTENCENTES AO BANCO: - São de propnedade do
nosso Banco os seguintes títulos. ao_ p�rtador:. .

1 apólice federal "Diversas Erníssóes n. 29.765, Juros 5% 1.000$000
1 dita do Estado de São Paulo n. 22.408 200$000
4 ditas do Estado de Minas Gerais de ns. 820.621, 918.891,

.

918.892 e 918,894, de Rs. 200$000, cada uma com soro

teio e juros de 5% .

;23 ditas do Estado de Pernambuco, de ns. 73.993, 73.994,
186.610 a 186.6�2, 186.614 a .186.6�0 e 248.�09 de Rs.

2'.300$000100$000 cada uma, com sortelO .e Juros de 0% ao ano

10 ditas federais uniformizadas nommatlvas, de ns. 116.563,
205.890 a 205.897 e 221.570 de Rs. 1:000$000 cada uma,

\
juros de 5% ao ano 10:000$000
PROPRIEDADES PERTENCENTE? .AO BANCO: -

1 prédio sito à rua Trajano n. 16, adqull:1�0 para sua se::Je 75:000$000
1 prédio sito à rua Uruguay n. 18, adqmndo em execuçao

[udíclârla
.

�
1 terreno no Distrito de S. Antônio, no togar Barra Velha

com 16500m2
.

.

1 terreno �o Distrito de Cachoeira com 3.360m2, e um en-

genho de farinha .

l � terreno no Distrito de Rio Vermelho, com 9.199m2 com

A T I V O
Correspondentes .

Efeitos a Receber . ..

Emprestimos . .

Imóveis .

Móveis e Utensílios . .

Títulos Caucionados .. . .

Títulos Descontados . .

Valores em Custodia .. . .

Caixa (Em cofre e nos Bancos .

Diversas Contas . .

I
PARECER DO CONSELHO FISCAL

1:100$000 Ss. Acionistas.
Em cumprimento ao disposto no artigo 44 dos Estatutos do "Banco

de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina" e na qualidade de
Membro do Conselho Fiscal do mesmo Banco, tendo examinado minu
ciosamente todas as contas e documentos referentes ao exercício de
1941, observamos a mais perfeita ordem e clareza na sua escrituração,
sendo todos os documentos devidamente legalizados, julgando por isso
de parecer sejam aprovados não só as contas acima aludidas como
também todos os atos praticados pelo Conselho de Administração.

Florianópolis, 3 de fevereiro de 1942.
AltillO de Oliveira
Cid Campos
Aderbal R. da Silva

de Junho de 1941
Fundo de Reserva 68:824$075

PASSIVO
Capital .

Cauções ................................•

Depósitos:
C/Correntes aviso Previo .

C/Correntes à Disposição .

C/Correntes Limitadas .

C/Correntes Prazo Fixo .

O CONSELHO DS ADMINISTRAÇÃO
Armando Ferraz, Diretor-Presidente
Florêncio Tiago da Costa, Diretor-Procurador
Eduardo Santos, Diretor de Turno
Pedro A. C. da Cunha, Diretor de Turno

Balanço Geral em 30

Capital realizado 150:156$000
20:923$600
99:609$500
843:069$000
86:232$800
35:480$000
58:950$000
38:595$300
54:750$000
172:968$580
128:882$319

Diversas Contas

Depositantes de valores .

Dividendos:
Anteriores .

Dêste semestre .

Fundo de reserva .

Juros e Descontos do Semestre Futuro ..

Títulos por conta de Terceiros .

Retorno:
Anteriores . _ , .

Dêste semestre .

1.539:461$099

150:150$000
65:998$900

223:222$740
135:421$100
108:012$550
524:880$800 991:537$190

54:750$000

9:318$750
3:753$750 13:072$500

68:824$075
24:764$700
109:117$500

5:987$550
3:753$750 9:741$300

51:504$934

1.539:461$099

conta «Lucros e Perdas)
CRÉDITO

@omissões .

Juros e Descontos .

Semestre .

4:412$400
18:633$900
1:767$500

42:561$500
33:327$900

146$900
8$200

\3:753$750
375$375
187$687
187$687

3:753$750

109:116$549

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Armando Ferraz, Presidente
Florêncio Th. da Costa, Diretor
Eduardo Santos, Diretor

Balanço Geral em 31 de Dezembro de 1941

Capital Realizado 159:250$000 Fundo de Reserva 71:325$195

O Ouarda-nvros
Aquino Lima

33:570$000
126:101$400
876:407$000
86:232$800
40:080$000
55:950$000
58:835$500
54:750$000
188:067$290
418:272$742

PASSIVO
Capital .

Cauções .

Depósitos:
C/Correntes aviso Prévio ..

C/Correntes à Disposição . .... ;

C/Correntes Limitadas .

C/Correntes Prazo Fixo .... . ...

Diversas Contas ........................•

Depositantes de valores .

Dividendos:
Anteriores .

Dêste semestre .

Fundo de reserva .

Juros e Descontos do Semestre Futuro ..

Títulos por conta de Terceiros .

Retorno:
Anteriores .

Dêste semestre .

1.938:266$732

Demonstração da Conta e Perdas)
DÉBITO

Anuncios e Reclames .

Despesas Geraes .

Material de Expediente .

Ordenados e Gratificações .

Premios (•.. ,
.

Seguros .

Dividendos .

Fundo de reserva .

Obras de Acâo Social .

Reserva para Depreciações .

Retorno .

800$000

5:624$100 I Comissões �..�.�..�. � . �..� . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.�

19:296$700 Juros e Descontos ,'
.

3:641$100 Telegramas , .

45:008$100
23:754$900

210$100
3:981$250
398$120
199$060
199$060

3:981$250

106:293$740

Florianópolis, 31 de dezembro de 1941.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Armando Ferraz, Presidente
Florêncio 'I'h, da Costa, Diretor
Eduardo Santos, Diretor700$000

750$000
o Ouarda-lívros
Aquino Lima
-

27:234$000
81:877$449

6$100

109:116$549
I'"I

159:250$000
62:698$900

275:688$840 ,.

137:829$100
92:020$725
549:773$000 1.055:311$665

54:750$000

9:214$500
·3:981$250 13:195$750

71:325$195
27:152$593
149:413$300

6:937$200
3:981$250 10:918$450

334:250$879 w

•. ..,.;:!'.

1.938:266$732
,.

;'l,;��.�.

31:306$300
74:949$840

37$600

106:293$740

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Vida Social O torpedement� dO,«Bu�r.que)} IEcos e Notícias I'Peças nenU'lnas FORDe um ultrage a nossa patrl8 . H .

.

O nosso conterrâneo cel. OHm- Procure os novos concessionários:pio Falconieri da Cunha, que
até há pouco servira em Santa Tufll- Aml-o N Irma-O. Maria, no Rio Grande do Sul, �
'chegou, no sábado, aBelo Hori� Rna Cons. Mafra, 54 ...;_ (aixa postal, 111
zonte, onde foi classificado co
mo comandante do 10° regímen
to de infantaria.

Aniversários:
Fez anos ontem o nosso con

terrâneo sr. Polibio Napoleão I
Venera, destacado funcionário
do Tesouro do Estado e pessoa
muito estimada.

-

OC"EANO

Convém que se investigue!Três indivíduos alemães, de nacionalidade ou de
orige'm, aboletaram-se, sábado, ao meio-dia, num dos
reservados do "Restaurante Estrela", à Praça Quinze, per
ra festejar, com um almôço reforçado e bem rega{fo, os

recentes afundamentos de navios brasileiros por subma
rinos do «eixo».

Se o fato é verdadeiro, não póde ser mais afron
toso para o sentimento brasileiro e exprime, de maneira

alarmante, a atitude provocadora da Qutn.tci-Colunc
entre nós.

Estamos crentes de que as autoridades policiais,
encqrcegadas da segurança do país, não deixarão passar
o caso em branca nuvem.

Fazem anos hoje:
A prendada senhorita Maria

da Glória Oliveira, filha do nos

so conterrâneo sr. Oscar Soares
de Oliveira;
-a sta. Marta Boabaid;
-a sta. Odete Ramalho;
-a galante menina Denilde

Pereira;
-a exma. sra. d. Maria Jú

lia Gouvêa de Sousa, esposa do
sr. José Simeão de Sousa, fun
cionário

.

estadual.

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

soviético no Japão
Londres, 23 (U. P.) - A

emissora de Paris anuncia que
o embaixador russo em Tóquio
foi chamado a Moscou e não é
provável que volte a êsse posto.
Consta que o diplomata sovié
tico aproveitará a viagem pa
ra tratar de sua saúde. Acres
centa a referida emissora que
as negociações comerciais en
tre a Rússia e o Japão estão
quase paralisadas.

Falecimentos:
Em sua residência faleceu a

exma. sra. d. Maria José Rila,
esposa do nosso conterrâneo sr.

Roberto Rila.

Viajantes:
Encontra-se nesta capital, pro

cedente das Lages, o brilhante
causídico dr. Celso Ramos Bran
co.

-Do Rio de Janeiro, regres
sou o sr. Marinho Ferreira, da
'Base de Aviação Naval.

•

JaponesesdeDetenção"'...
•

't.

Nova Iorque, 23 (R.) - Noticia-se que foram pre
sos, numa cidade do litoral oéste, um grupo de 39 japo
neses, suspeitos de espionagem naquela região. Êsses
japoneses pertenciam a um grupo ultimamente detido
pela polícia, em suas recentes investigações.

El!JtAl triste, me. am3r T .

Telll1 brollq1l1t�? EstA. com to..e?
J!l leI de N0110 Senhorl
S6 te ..)Ta o CONTBATOS81l1.

.,..,

•

Discurso do presidente Roosevelt
para a América Latina

Washington, 23 (R.) - O
presidente Roosevelt falará
pelo rádio hoje, por ocasião da
comemoração da data do nas
cimento de Washington, das
20 horas às 20 e 30.
O discurso será retransmiti

do em 12 idiomas, inclusive em
turco e árabe, para todo o

mundo, através da "Columbia
Broadcasting System.
A estação WCBK fará igual

transmissão da gravação em

português para os ouvintes do
Brasil.

Aniquilado o 68-
Moscou, 23 (R.) - Informa-se que uma unidade de cava

Iaría russa, em operações na frente da capital soviética. aniqui
lou completamente o 68°. regimento de infantaria do exérci
to alemão, o qual perdeu mais de 150 homens, somente nos

combates travados nas ruas de uma aldeia disputada pelos
combatentes.

RegimentoVigilância e repressão
Curitiba, 23 (A. N.) - Aper

feiçoando o aparelhamento de
vigilância e repressão, o gover
no do Estado decretou a cria
ção de vários cargos de delega
dos e inspetores policiais, nas

regiões de Ponta Grossa e Lon
drina.

Porto A egre, 22 (A. N.) - O "Jornal do Estado",
brante editorial sõbre o tor-pedeamento do "Buarque", escr-eve,
entr-e outras coisas, o seguinte:

"O tor-pedeamento do "Buarque" não foi precedido de
aviso; a agressão foi rápida e traiçoeira nos moldes e no pro
cesso habitual dos corsários do "eixo". É o pr-imeiro revide à
atitude da América inteira, unida e solidária, em face da bárba
ra investida do Japão contra os Estados Unidos e diante da
posterior declaração de querra da Alemanha e da Itália à
grande potência do Norte. O Brasil, em cujas terras se r-eali
zou a notável Confer-ência dos Chanceleres do Continente, foi o
país escolhido para o primem golpe, que o povo brasüeiro re

cebe, mais altivo do que nunca e mais do que nunca sereno

pela confiança que lhe inspiram. a coraqem cívica e o patriotis
mo do Supr-emo Chefe da Nação.

"A batuieira brasileira, atingida de per-to e arrastada ao

fundo dos mar-es pelo alvo de um corsário do "eixo", ressurge
hoje, mais gloriosa, sob o céu do Brasil, na multiplicação dês
ses retângulos ver-de-amarelos que cobrem as fachadas dos nos
sos edifícios, que glorificam as nossas escolas, que exaltam os
nossos quarteie, que enobrecem as nossas fábricas e drapejam.
nos mastros de outros navios".

Terminando, diz o "Jornal do Estado": "O atentado não

I
significa apenas a açressão a simples unidade naval. É um

PEDRO KUMM e SE- atentado contra o proprio país, uma ofensa jogada contra uma
NHORA participam aos pa- nacionalidade inteira, um ultraje à soberania de uma nação
rentes e amigos o contrato não beligerante. O torpedeamento âêsse navio de nossa frota

I
de casamento de sua filha Ge me?,cante é um �e�a1io, é. a provocação âesenireaâa dos con- Rio, 23 ("Estado")-Visitouní com o sr. Moacyr Ro- qu;stadoTes totalitários dzan.te da 1:epulsa. do rn,�ndo a seus o Instituto Nacional do Cine-mais Pinto. metodos selvagens e a suas iâeoloçias peTversas .

ma Educativo o ministro daFlorianópolis, 15-2-42. I 8 VEZES A VOLTA DA TERRA !1��C����iç�o q���ci:�idef�����M�I��d����t���I��- .
. " chos do filme sôbre Carlos Go-a ogra o um � aqu� A a. emao ' Washington, 23 (R.). - Par� se ter Idéia do enorme tra- mes que, sob a orientação do

a um ecmbclo brltãnko balho. que os Estados Unidos ter<l:0 de enfrentar n�s seus pre- prof. Roquete Pinto, está alí
Londres, 22 (R.) - O comu- paratívos para a defesa de suas CIdades e seus habitantes e de se n d o confeccionado Êsse

nicado de hoje, do Almirantad? suas forças �rmad�s, basta referir a decl��a2ão do Departa- "short", dedicado à vida e a

Br�tânico, rev�la que ontem a mento da Guerra, lllform.�ndo _que �ma. d.lV_Isao de suprrrnen- obra do imortal compositornoite os alemaes desfecharam tos do corpo de engenharia tará a requisiçao de sacos de es- brasileiro é mais uma notável
um ataque �a� suce�i�o a um topa e �e "o�n�burgo", para �erem cheios d� are�a. Êsse: sa- realizaçã� daquele instituto,comboio brt�mco. V�:'IaS Ian- cos serao sUÍlcle�:tes para d;;r � vo�ta da terra �lto vezer

que no gênero já preparouchas-torpedeíras e aVI?eS ger- ,

Os sacos de _osnaburgo sao .felto� de I�aterIal seme�ha�1- uma película sôbre Machado
mànicos foram destru�do�, sem te a estopa e e�tao se�do_ produzidos a razao de um I�1l1hao de Assiz, que recebeu os maio
q�e co?seguissem . a�m�l! um ll�.)r dia. Alem. dISSO, �ml�oes de jardas do mesmo materlal es.. res elogios.

.

so navIO do combala mgles. (ao sendo teCIdos para fms de dIsfarce. O filme sôbre Carlos Gomes
inicia-se com uma explicação
biográfica ilustrada com aspe
ctos de Campinas, cidade na
tal do compositor, e outros lu
gares em que êle viveu. Milão,
onde conquistou os louros con

sagradores, aparecerá com o
Teatro Scala, evocando momen
tos da noite de estréia do "Gua
raní", de que foi filmada no
terceiro ato a invocação dos
Aimorés.
Tomam parte nessa repre

COM GREER GARSON E COM DOROTHY LAMOUR E COM BRENDA JOYCE E sentação, feita ao ar, livre para
LAURENCE OLIVIER AKIM TAMIROFF JOHN PAYNE dar uma impressão mais viva,

o baixo De Luchi, no papel de
cacique, Alma Cunha de Mi
randa, "Cecí", e Reginaldo
Calmon, "Perí". A orquestra foi
regida pelo maestro Santiago
Guerra. A parte técnica do fil
me, que deverá ser concluido
até o fim de março próximo,
acha-se a cargo do sr. Humber
to Mauro.

SINDICALIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. Procure a

Organização Comercial Catar i
nense.

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa Inegualável, gostosa,
fácil. de preparar e que to
dos apreciam.Havio de guerra construido

para a Iurqula

ULTIMA HORA
O AFUNDAMENTO DO «OLINDA»

() ataque ao "Olinda" verificou-se precisamente 48 horas depois do
afundamento do "apor "Buarquc" do Lloyd Brasileiro, que Cl'UZêWa o
Allântico com idêntico destino, sendo o "Olinda", pois, a segunda uni
dade da marinha mercante brasileira sacrificada por ação dos submari
nos do "eixo" ora operando 11l111la campanha de represália que respon
de à firme atitude das nações americanas contra as fôrças de agressão.
Dezessete ou 18 canhonaços, além de um torpedo lançado de pequena
distância, segundo declarações dos tripulantes, levaram o referido navio
a submergir.

Angora, 23 (R.) - Um des
troyer, deslocando 1.400 tonela
das e construido na Grã-Breta
nha, chegou a Alexandretá,
tendo sido entregue às autori
dades navais turcas por uma

tripulação britânica.
Ao que se anuncia, êsse des

troyer é o primeiro de uma sé
rie de belonaves do mesmo ti
po, encomendadas na Grã-Bre
tanha.

O "Olinda", cuja construção foi realizada em Glasgow (Inglaterra),
em 1905, deslocava 2.532 toneladas e registo de 4.034 toneladas brutas.
Em 1934 foi comprado pela Companhia Carbonífera Sul Riograndense,
mudando então o nome original "Kerrmoland", para "Olinda". Sua
"elocidade era de 11 milhas horárias.

Em dezembro findo, a Companhia de Comércio de .:Jrovp,,.� _-
J fre

tou-o para o transporte de carga para a linha da Amas5!':n l10 Norte,
para onde navegava quando foi atacado e posto a pique.

O rádio-telegrafista Francisco Nogueira, natural de São. Paulo, in
forma que o navio foi canhoneado 17 ou 18 vezes antes de ser final
mente torpedeado e posto a pique.

Filme sobre
Carlos Gomes

Os tripulantes do "Olinda" se encontram em estado de grande es

gotamento, em completo repouso )10 hospital naval. As informações
de que se dispõe são ainda escassas, acreditando porém, que todos eles
são de nacionalidade brasileira. O mencionado rúd io-tclegraf'ista, N<)
gueira, declarou que o primeiro disparo foi feito de lima distância infe
rior a duas milhas, atingindo a proa, destruindo a antena do rádio de
bordo, supondo-se que êsse primeiro disparo teria sido uma advertência
do atacante para que a I ripulação a�andonasse o navio.

À cerca elo afundamento do "Olinda", [) radio-telegrafista Nogueira
declurou :

� "Descemos então ('111 dois botes e af'astámo-nos elo vapor 'que já
então [ora alingido ('111 Iodus as partes por dez projétcís, jJcio lIH·IJlIS.

Depois disso f'orum J'eilos talvez mais sele OLl oito disparos. O subma
rino atacante aproximou-se cerca de uma milha do "Olinda"; antes de
lancar o torpedo contru o vapor. Continuamos nf'astundo-nos como p o
d iarnos, mas o submarino avançou até junto de nossos botes. Eu me
enconlrava no bote número dois. O comandante do submarino saiu
para a coberta, indicando-nos que nos aproxímassemns. O capitão fa
lava português, espanhol, inglês e alemão. Perguntou pelo comandante
do nosso navio e eu lhe disse que o mesmo se encontrava no outro bole,
em face do que pediu para que eu subisse para o submarino. Subi para
o submarino onde fui interrogado durante dez rn inut os a respeito do
"Olinda", sua carga e seu destino. Fotograíai-am-mc, da mesma forma
que aos botes e ao "Olinda", pedindo-me, após, que regressasse ao meu
bote".

Nogueira acrescentou que depois de ter regressado ao seu bote, o
cap ilão elo submarino ordenou que se acercasse do submersível o ou
tro bole. Então, vários membros da guarnição do submarino ajudaram
ao capitão Benenon a subir.

Foram feitas ao capitão as mesmas perguntas, sendo-lhe pedida a
documentação do navio, porém

ê

le não ponde apresentá-lu, porque ha
via ficado a bordo cio "Olinda".

Outro tripulante, Pedro Lima, disse que se encontrava na casa das
máquinas quando sentiu o primeiro abalo provocado pelo disparo.Dirigiu-se então para a coberta, no momento em que o capitão orde
nava o abandono do navio. Disse mais que o navio afundou, provavel�
mente, 90 minutos após o primeiro. disparo.

Pouco depois do torpedeamento apareceram aviões da marinha dos
Estados-Unidos e o submarino desapareceu.

Outro tripulante, de nome Sinésio Catarino da Silva, declarou o se.
guinte: - "O submarino era tão pequeno que se me afigurou poder car
regá-lo no bolso. Tinha um canhão, provavelmente ele 3 polegadas.Tam
bém se viam três metralhadoras na torre de o!JServação.

Quando o comandante do submarino falava eOI11 o rádio- telegra
fista, os meJ)ros da trígulação cio submersível conversavam com a gen
te dos botes. Um ou dois falavam perfeitamente ínglês, mas também fa
lavam o espanhól e o português".

Cartazes do dia
9 horasA's 5, 7 e A's 7,30 horas:A's 7,30 horas

DEUSES DE BARROORGULHO MARYLAND

Complemento nacional D.F.B.

BOSRO e os CANIBAIS des. cal. O MAESTRO DÁ UMA FE-STA
Fox Movietone News (short musicado)

Atualidades Pathé News

Com,plemento nacional D.F.B Complemento nacional D.F.S.

AO SABOR DAS VAGAS
(Short natural)

�reços: 2$500 1$500 e 1$000
Livrfl de Censura

Preços: t $500 e 1$000
Preço único 1 $500 Livre de Censura

_.11_-

Imp. até 14 anos

o Sabão

"VI88E. E PEOIA. >'IDADE"
DE liWETZEL & CIA.-JOINVILLE (Marca regIstrada)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENrrE E COM'RAPIDEZ
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


