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:-tesu o chefe dos japoneses no Estado de S. Paulo
Era alia personalidade militar e várias vezes condecorado

'J
I

S. Paulo, 18 ("Estado") -I
ceder a cuidadosas Investiga

Há tempos que o major (Hín- ções, Inicialmente, djfjculdades
to de França tinha conheci- inúmeras prejudicaram a ação
monto da existência, no inte- I da nossa Polícia, destacando
rtor do Estado, de um índíví- se, entre elas, a localização e
duo de nacionalidade japonesa, identificação do perígoso In
cujas atividades eram de natu- dívíduo. Com perseverança, e
reza suspeita. Em tôrno dêsse após estafantes ínvestígações,
cidadão, o delegado da Ordem o delegado de Ordem Política
Política e Social, sr, Ribeiro, viu, afinal, os seus esforços
da Cruz, foi incumbido de pro- coroados de êxito.

de Grande Mérito Militar, só
Em dilig'ência, que realizou, peito era desenvolvida exelusí- conferida pelas autoridades do

a referida autoridade eonse- vamente entre os japoneses re- Micado por atos de bravura de
guiu prender o referído [apo- sídentes no interior. suma importância, que, em

nês, o qual foi conduzido à IH'e· Em poder do detido foram en- combate, apreenderam bandeí
sença do major Olinto, e devi- centrados documentos suspeí- ras de guerra ou efetuaram o

damente, identificado. 'I'rata- tos, destacando- se entre êles I maior número de prisioneiros,
se (le Ioji Ioskikawa, que,

apa-j
um que revela ser Ioji uma aI· etc.

rentemente, exercia as íun- ta personalldade militar do Ja· Apurou-se que Ioji não pas
ções de corretor de seguros.Eu- pão. É êle detentor de numero- sa simplesmente do chefe dos
tretanto, sua atividade ares- sas medalhas, uma das quais japoneses no interior do Esta-

do, com os quais se mantinha
em constante contacto, provi
denciando a articulação entre
todos, visando atender aos in
terêsses do Japão.

O delegado Ribeiro da Cruz
continua desenvolvendo ínves
tigações a respeito das atívl
dades de Ioji Ioskikawa, afim
de concluir o inquérito sõbre o
fato.

As interferências de
estacões de rádio
Rio, 18 ("Estado") - Tor

nando-se frequentes os pedidos
de providência ao Laboratório
de Rádio, no sentido de verín
car a origem de interferências
de estações clandestinas ou de
vidamente autorizadas, porém
afastadas de suas frequências,
pedidos êsses não só de estação
do próprio Departamento dos
Correios e Telégrafos, como
também de parte de empresas
concessionárias de serviços de
pesquisas, determinou o dire
tor que sejam tais comunica
ções doravante acompanhadas,
tanto quanto possível, de in
formes necessários como se

jam: onde foi notada a inter
ferência, estação interferida na

frequência, enfim todas as in
formações úteis à referida re

partição de controle.

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

Manifestacio contra a
guerra na Rumânia
Moscou, 18 (U. P.) - A a

gência "Tass" informa que au
menta a resistência do povo
rumeno às exigências alemãs
de novos contingentes de tro
pas de reforços,
Acrescenta a agência que em

Bucareste se realizou uma ma
nifestação, na qual se viam
cartazes com os seguintes dí
zeres: "Abaixo Antonescu!
Queremos a paz!"ANO XXVII Florianópolis- Onarta-feira, 18 de Março de 1942 I N. 8492
LIVROS NOVOS

NOvo modêlo de
«Messerschmidt»

Moscou, 18 (R.) - A rádio
emissora informa que os novos
caças "Messerschmidt" ale
mães, que estavam sendo re
servados para a ofensiva da I

primavera, já foram lançados
à batalha, na frente oriental

Êsses caças são entregues
aos melhores pilotos do "Rei
eh". Dispõem de maior veloci
dade e de armamento mais for
te do que os "Messerschmídt-
109", mas também não deixam
de ter certos pontos fracos.

. Comprai na Cf SA MISCE
LANEA é saber economizar'

Madri, 18 (H. T. M.) - As
rações diárias de pão para os
habitantes de Madrí e subúr-

O f C -1-
bios foram reduzidas,.a partir

S prepara IVOS em el ao �a��:�' :�A�efr�r�a��g��f�e de 120 para 100 para a se
. Colomb� !Ceilão), 18 (H. T. �.) =: As autoridades britâ- gunda categoria.nicas em C�llao .apre�saram a ultimação .dos pl��?�, de defesa Essas categorias corresponcontra possível mvasao Japonesa. O almirante SIr Geoffrey l dem à renda mensal de cada

Layton avisou os ?ficiais, seus subordinados, que d�seja que I indivíduo.todo� os passos seJa� dados pa�a que a defesa esteja pront� Na terceira categoria fígu
n�os. r�dutos da retaguarda da lmha de frente do baluarte brí- ram notadamente os trabalha-tãníco".

. ,. _ dores manuais,O almirante Layton declarou tambem que contmuarao em

execução os planos para a retirada de todos os não ceilonenses
que possam deixar a ilha. Os refugiados do Extremo Oriente e
as esposas e filhos dos oficiais e soldados serão particularmen
te solicitados a partir tão cedo quanto lhes seja possível, Está
sendo feito esforço para que todas as mulheres estrangeiras e
seus filhos deixem a ilha.

Yiscon�e ia�onês, �reso em S. Paulo
Pregava alí o uso da forças. Paulo, 18 ("Estado") - relação aos japoneses. A certa Aoki cursou a Escola Supe-

Mais um súdito japonês aca- altura, diz que, depois da re- rior de Agronomia do Japão,
ba de cair nas malhas da nos- ferida Conferência, a situação estabelecimento que é, tam
sa Polícia. É êle Mitsutaka se agravou, concluindo, por bém, frequentado pela nobreza
Aoki ou Mitizutaka Taulki, um fim: "Por êsse motivo, ternos nipônica e onde se ministrava
visconde japonês. de preparar o "Honguni" (se- vasta instrução militar. É, aín
Quanto à missão que o trou- gundo a nota do tradutor, o da, o citado indivíduo, reser

xe ao nosso país, sabe-se que dicionário japonês explica tra- vista do exército japonês e re
era a de efetuar pesquisas a- tar-se de "nossas tropas" ou cebia avultadas somas, men
grícolas, pois é formado pela "Wagaguni" que, traduzido, salmente, por intermédio do
Escola Imperial de Agricultura significa "tropas militares pa- Banco Yokoama, com séde no
de Tóquio. Entretanto, pelas ra a luta". Aconteça o que a- Rio de Janeiro.

Comboio britânico salvo por informações colhidas pela 01'- contecer, teremos que tentar Prosseguem as investigações
dem Política, Mitsutaka até a- até o fim. E venceremos" a respeito das atividades do

um destroyer polonês gora nada fez de sério a respeí- termina Mitsutaka. visconde Mitsutaka Aoki.

Londres, 18 (R.) - O Almirantado Britânico revelou que foi tO'Em seu poder foram encon
o destroyer polonês "Kujawiac", que salvou um comboio britânico, trados muitos documentos, que
atacado por aparelhos alemães, estão sendo traduzidos e elas

Logo que teve inicio o ataque, a artilharia anti-aérea do sificados.
"K'

. " - . -

doi d A Num deles depois de referir-ujawiac entrou em açao com tanta precisao, que OIS os tres di
'.

Mit'N' •

f nzidos e cai
se a iversas Viagens, 1 su-

avroes nazistas, que surgIr�m, oram atmgi os e calra� ao mar, em taka faz observações sobre a
chamas, enquanto o terceiro tratava de bater em retirada, Conferência dos Chanceleres

Não se registou nenhum estrago a bordo do destroyer polonês realizada no Rio de Janeiro e,
nem a bordo de qualquer unidade dêsse comboio, analisando a situação dos sú-
_________________

'

ditos do "eixo" em nosso país,
sublinha ser a mesma ele na
tureza má, principalmente com

A França fornecerá automóveis
à Alemanha

Nova Iorque, 18 (li'.) -- A
rádio emissora de Brazaville ú'
nunciou que tinha sido assina
do um acôrdo entre Vichí e os

alemães, mediante o qual 85 70
dos automóveis manufatura
dos em França deverão ser en

tregues às autoridades germâ
nicas. Calculá-se, segundo a
mesma emissora, que a produ
ção anual francesa, destinada

______________......__...... a suprimentos para o Reich, a-30v-18 tinja a 38.000 carros.

Para qualquer a-sunto pe
rante as repartições pública",
federai!!, estaduals e rnunici
paí-: Procure a Organizaçã0
Comercial Catarlnense,
Retirada d� aviadores

australianos
Londres, 18 (R.) - Notícias

procedentes de Melburne in
formam que 420 membros da

Onde Iícou a guerra relâmpago ? Real Fôrça Australiana foram-
.. recentemente retirados de :_l'és

Berna, 18 (R.) - "Ainda estamos muito longe do fim da bases localizadas em ilhas do
guerra" - escreve o jornalista fascista Virgínio Gaida, em artigo Pacífico. Essa retirada operou
publicado no "Giornale d'ltalia". "A nossa série de magníficos êxi- se .�urant.e a noite, a bordo. dos

. . , . .

'do d
. . aVlOes existentes nas reíeridus

tos repr�senta, apen�s, os novos e smtomah:os episo AIOS a VltOrIO- bases, sem que fosse perdido
sa ofensiva que esta sendo desencadeada sobre as forças anglo-sa- um só homem ou uma só má-
xônicas". quina.

Chamado a Tôqulo o embaixador
nipônico na Rússia

Londres, 18 (R.) - Notícias
de Chunquim dizem que o go
vêrno japonês chamou a Tó
quio o general Tatekawa, em
baixador nipônico na Rússia.
Liga-se o fato ao esperado a

taque do Japão à Rússia.

armada

Sozinho, no navio torpedeadoUm porto nas Antilhas, 18 (A. P.) - Tripulantes de um
navio de socorro, aquí chegados, contaram que recolheram no
alto mar um marinheiro que "passara uma noite inteira, com
pletamente sozinho no seu navio, que fora torpedeado". Con
tou o marinheiro recolhido que seus companheiros, no total
de 9, se tinham atirado ao mar quando lhes parecera que o na
vio ia para o fundo: Quatro deles foram salvos, ao que se sabe,
e conduzidos a um porto. No entanto - continuou o recolhido
- o navio, que fora torpedeado terça-feira, ficou flutuando e
finalmente encalhou. Foi no navio encalhado que os salvadores
foram encontrar, por fim, o marinheiro paciente.

A Alemanha pagará os navios
brasileiros que afundar

Nova Iorque, 18 (R.) - "A Alemanha pagará por todos
os navios brasíleíros que afundar ou danificar, pelo processo
de confisco de propríedades alemãs, recentemente estabelécído
pelo nosso govêrno ", declarou o sr, Júlio Barata, diretor da Di
vísão de Rádio do Departamento de Imprensa e Propaganda do
Brasil, em entrevista coletíva à imprensa.

Reforcos aliados
para a Austrália

Merburne, 18 (U. P.) - Te
legramas não confirmados di
zem que as nações unidas es
tão enviando comboios com re

forços para a parte setentrio
nal da Austrália, afim de en
frentar a ameaça dum desem
barque japonês naquela região.
Luta·se com violência

na Nova Guiné
Sídnei, 18 (R.) - Segundo

anuncia o correspondente do
"Sun", está sendo travada vio
lenta batalha ao longo do rio
Marcam, na Nova Guiné, entre
forças japonesas de desembar
que e nativos da região. :Êsses
nativos estão agora empregan
do a tática de guerrilhas, pon
do os japoneses em estado per
pétuo de alarma,

I Inoglukus

'U M PRODUTO *RAUL LEITE*
-�.'------------..,---------�-�-----------�-

«Dias de Maio»
Vem de ser dado à publi

cidade o vigoroso estudo de cos
tumes sociais e ficção "Dias de
Maio", de autoria do sr. Adriano
de Abrêu.
Moldado no estilo cinemato

gráfico, a que não falta a

apresentação das personagens,
como os vemos desfilar na tela,
o livro do sr. Adriano de Abrêu
é trabalho de fôlego, calcado nos
diversos tIpos da sociedade,
plasmados, todos, com argúcia
psicológica e visão serena dos
fatos contemporâneos.
Cada personagem aparece-nos

impregnada de vigor, sem aquele
quê de títeres, tão usado por
alguns escritores, Êles vivem
por si mesmos, sem o auxílio
dos clássicos cordéis, à DelIy e

ArdeI.
"Dias de Maio" é um livro

simples, mas interessante, que
empolga o leitor, e por isso
merece ser lido,

Machido & (ia.

Poderoso remédio para tratamento da
DIABETES.

A venda em todas as farmàcias.

Agente.representante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianópolis

o torpedeamento do «Cairú»
Rio, 18 ("Estado") - Todos os jornais continuam a ocupar

se do torpedeamento do "Cairú", lamentando a sorte dos tripulan
tes e passageiros desaparecidos, destacando o empenho das autorida
des navais e aéreas norte-americanas no sentido de localizar os que
se acham ainda desaparecidos

.

t,

Agências e

Representações
Caixa postal - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agentes nbs principab

muncípio. do Eetado.
17P.

Cada vez menos 'se come na

Espanha fascista

JUNTA COMERCIAL. -Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc, Procure a Organlzação
Comercial Catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Levarão
• • •

guerra ao campo imrmgo '.
WASHINGTON, 17 (UNITED) - UM ALTO FUNCIONÁRIO DO GOVÊRNO DOS ESTADOS UNIDOS

DECLAROU QUE A ARMADA E O EXÉRCITO NORTE·AMERICANO SE PREPARAM PARA LEVAR A GUER
RA AO INn\�IGO. UM OUTRO FUNCIONÁRIO EXORTOU A INDÚSTRIA A PRODUZIR MAIS AVIõES, NA
VIOS, TANQUES .E CANHõES, PARA QUE A "BAIALHA A GANHEMOS NÓS ÊSTE ANO E NÃO HITLER NO

PRóXIMO".�������������������������������������������������������������������������

a

"IS$,A Farmácia «(Esperança»do
Ifarmacêutico NILO LAUS

Hoje e ama nhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

Produtos CATEDRAL PREÇOS MODIcas
á venda na FARMACIA ESPERANÇA R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

I
Mercado, frente à Casa Hcepcke),

�!�C:; ';;pgke/ONE 1:" ':- F..,.O_N_E_I.....6_4_2 '!"'.__

As Família Medeiros convida aos seus po -

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 1.0 aniversário de seu falecimento.

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

Ind
�" 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

I HJi�I����iA: JA v. Hercíllo Luz, 189.
Telefone n. 751.

�

DR. RICARDO
GOnSMAN�

Ex ...chefe de cll
nica do

Hospi-tal {�fl
N ot-rnbprg

(PrOrf': L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especiallsta em

�ino qi« Ge: al :

I Alta ctrurgía, gyne

I
cologta r- oenças de
senhor,v e partos.

ICirurgia td) systema
nervoso e opPfacões

de prsatíca.:
CUD('HlIIOfIo á rul' Treíe
DO. 18 (j'.13 10 ÓIS 12, e
des 1 D 63 16,50) Tele

phone - 1.286

I
Resídencía A rua Es
teves Junior, 20. __a

. Telephone --- l.1jl

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

Geral

·.1CONSULTORlO :

Rua Felipe Schmid!-Edili
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIOENC1A'
A ... l lercilio Luz, 186

- l 'hone: 1392 -

Att�nde a chamados
14

médico
INSTITUTO DR· DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Djalma Moellmann
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Sulça)

j
Com prática nos hospitais europeu"
Oltníca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genlto-urtnarto do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

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

Gabinete de Raio X
Aparelho moderno SlEMENS para
díagnõsncos das dOI ncas internas
Coração, pulmões, vesícula biliar.

estômegos, etc
Radiografia!! óssea' e radíogratías

dentãrtas
Electrocardiogralia clínica

Dlagnóstíeo preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrlcos.)
Metabolismo basal

(Deterrnlnação dos dttürbtos das
glândulas de secreção lnterua)

Sondagem Duodenal
f(xame químlco e microscópico d«

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
exames de sangue para díagnõsttooia sífilis dlegnesttco do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Aschetn Zondeck, Para díagnóstíco
precoce de gravidez): Exame de
{lUZ, escarros, líquido raqulano f

qualquer pesquíza para elueldaçã-
de diagnóstico,

Rua Fernando Machado. e
Telefone 1.195

PL ORTANOPOllS

icador
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIAO
Situada em lugar aprazível, tranquíln e saudàvel

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

Representantes Inspetores e A'gentesImportante Cta. Nacional, fiscalizada e autorizada
--_._- - -------- pelo Governo Fe:Jeral. precisa de agentes. inspetores e

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

Acham-se à disposirão dos srs.
futuro. Escrever à Caixa Postal, 37 i 7 - S. Paulo - «Cla

1 Nacional».
ACIOnistas, no eserltcrlo desta
Companhia, os documentos de
que trata o art. 99 do deere
tc-lei n. i.627, de 26 de Se·
tembro de 1940.

A Diretoria

...1 _

'ti .

'd ,CMeM ,�...

Uns .. e_

passos InOIS •••
e comp rem mais ba rato!

-,

ILinha diret; Porto Alegre-Florianópolis
Cbácara Empresa Jaeger & Irmão

Vende-se uma, em local Saídas de Florianópolis às terças e sábados
aprazível, com água corrente, Saídas de Porto Alegre para Florianopolis
luz elétrica e P!'gôto, sita à às quartas e sábadosPraia do Meio (Coqueiros) S ld d

' ,

Facilita· se O pogamento. Aceí- ai as e Ararangua as quartas,
ta-se, também, a troca da sáoados e domingos
meama por uma casa nesta

I Acapital. Informa ções com o Aqente em Florianopolis: M RIO MOURA
sr. Zanini, rua 'Tiradentes, 8 PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

12v.-ll .. _

SCIIMIDT,38

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

•

AEXPOSI�ÃOFELIPE

GALERIA DE ROU PAS PARA CRIANÇAS

Laboratório de análisês clínicas

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

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

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

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr ARAUJO-oLHos, OUVIDOS,
• NARIZ, GARGAN TA

I;specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

Consultas diariamente Pe!a manhã: das 10 ás 12 horas
a tarde: das 15 às 18 horas

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

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

Dra. SchweidsonJosephina
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 hora-s

Rua F. Schmidt, 39 (sob.)

CLlN1CA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS,

Oovidos-Nariz-Garganta-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 1450

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOli
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e- cirurgia de:. OLHOS, OUVIDOS,

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

Dr. SAVAS LACERDA

OI

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas
Casaquinhos - Colchas - Toalhas - Penhoais

NOSSA HORA·
o quarto afundamento de um navio brasileiro, mesmo que em

consequência não estivessem desaparecidas, como se noticia, tantas
pessoas, entre passageiros e tripulantes, parece que já passa da con
ta estabelecida pela sabedoria dos antigos, que mandava esperar
três vezes antes de agir. Agora, já é demais. Agora, devemos dizer
aos que fazem d� paciência um "sport" que não precisamos de um
fato novo para termos a certeza de que os inimigos da humanidade
não querem que apenas estejamos de relações cortadas com êles. Os
alemães, que de há muito perderam o respeito a: si mesmos, à sua

vaga dignidade de povo que se considerava, embora muito discuti.
velmente, civilizado e civilizador, para que pudessem desrespeitar
os princípios que regem as relações internacionais, não declararam
guerra a ninguém. Fazem a guerra, "tout court". E de que nê-la
fazem, desde que não triunfam os seus agentes e muitos máus bra
sileiros no esfôrço de nos ligarem à sorte infeliz e criminosa do
Reich, se não bastassem outros fatos, teríamos que encontrar a pro
va na clareza de propósito dos quatro atentados com que o hitle
rismo nos alvejou.

•

Agora, não podemos mais contemporizar. A tragédia do
"Cairú" é o toque a reunir. Depois dela, nenhuma ilusão pairará
para que contenhamos os nossos brios ofendidos. O que existe do
lado alemão é hostilidade. A ela não poderemos revidar senão com
as correspondentes medidas hostís. A opinião pública, sem esquecer
o conselho de serenidade dado pelo chefe da Na_ção, começa a in
quietar-se, com uma preocupação que não envolve receios, mas

que, sendo de c�nfiança, pergunta sôbre personalidades que ainda
não se explicaram na grave emergência) dêstes nossos tempos. Ela
está decididamente ao lado e ao dispor do primeiro magistrado, que
é o fiel depositário da honra nacional neste momento. Ao seu lado
está tranquila. Mas sente que a;lgo a ímpede de se manifestar. O
veneno da dissociação dos brasileiros foi largamente diíundido, A
promessa nazista da guerra "de fóra para dentro", simultaneamente
com a, "de dentro para fóra" tem a sua feição real no "colunismo"
instituído e não de todo desarticulado. Sente-se então que é indis
pensável atacar os focos de perturbação axial manejados por alie
nígenas ou não para cuidarmos da vanguarda defensiva, sem te.
mermos uma frente que se forme à nossa retaguarda.

Estamos na hora da definição que nos fixou o relógio da bar
bárie. Não nos cabe recusar a luva que o inimigo da civilização nos

atirou. Estamos certos dos sentimentos patrióticos daquele que está
decidido a levantá-Ia. Mas se o destino QOS leva para onde aponta
o índice cruel do agressor germânico; se a existência de vítimas pa
trícias nos reclama que não mais nos retenhamos em vacilações -
nada deverá impedir vejamos se a nossa casa está perfeitamente em

ordem.
E essa ordenação da casa é-nos imperiosa, essencial e inadiável

("Correio da Manhã")

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

AVISO AO POVO CATARINENSE,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Brasil suadefenderá soberania
RIO, 17 (MERIDIONAL) - O ,SR. OSVALDO ARANHA, ENTREVISTADO POR UM CORRESPONDEN-

TE, DA, IMPRENSA ESTRANGEIRA, AFIRMOU: "O BRASIL ENCARA A SITUAÇÃO COM CALMA E,,'�'4,
SERENIDADE, POR-ÉM, ADOTARÁ AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SALVAGUARDAR O BEM-ESTAR

DO PAíS E CUMPRIR COM AS SUAS PROMESSAS DE DEFESA DO CONTINENTE".
� _ .... -----------------------------------------------�

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia. • Para suavizar e rejuve

ne scer a pele, há um pro
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO, Aveludo o pele,
combate espinhos, cravos e

manchas SABÃO RUSSO

8 DE MAReiO
Foi entregue aos prestamista Maria, João e Adaclr
Conceição Lopes, residente em Piuhe iros, (S, Fran
cisco). possuidores da caderneta �n. 94,99 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, DO valor de rs.

6:250$000

I
\

na

Predial

I N��!!e!�rel�! à !f!!�a�!jJ!!raO! Iações de infiltração de súditos de países de cujas rela
ções diplomáticas nos privámos, é extremamente difícil
num país, como o nosso, que fez da imigração um de \
seus fautores de progresso. E' o que se está verificando
nos Estados-Unidos e, certamente, em todos os países
da América. As correntes imigratórias se iniciaram em

época em que reinava no mundo grande confiança. Nem
sequer havia passaporte, instituição tornada obrigató
ria sómente depois da última guerra. Nossa Constituição
de 91 declarava, mesmo, solenemente, que era livre a en
trada como livre a saída do território nacional. Nessas
condições, abolida a escravidão, instalaram-se no Brasil
centenas de milhares de estrangeiros, sem 'que o Govêrno
pudesse, naquela época, tentar localizá-los. Essa locali
zação, sem nenhum espírito de malícia, poderia fazer-se
em focos determinados, pela natural procura de um am-
biente mais aceitável em um país que o recém-chegado
não conhecia.

Foi a guerra de .1914 que nos abriu os olhos, mostran
do que essa liberalidade estava criando quistos inassi
miláveis de elementos estrangeiros que já então revela
vam as suas tendências imperialistas. Ao presidente
Wencesláu Braz se devem as primeiras medidas de com
bate a êsse estado-de-coisas. Mas faltou continuidade de
ação. E a guerra de 1939 teve de exigir do Govêrno me
didas mais enérgicas e radicais, antes mesmo que as coi
sas chegassem ao estado atual de rutura de relações.

De todas as correntes imigratórias a mais recente é
a japonesa para com a qual já se poderia ter agido de
modo mais previdente, pois, praticamente, ela só come

çou depois da guerra de 1914 e, portanto, sob orientação
diversa quanto à admissão de estrangeiros em cada país.
E' sabido que cada leva dêsses imigrantes' aquí chegava
com seu padre, seu médico, seu professor. O médico,
muito rapidamente, conseguia habilitar-se em uma das
Faculdades do país, mal exprimindo-se em nosso idioma.
Foi preciso que houvesse forte reação contra a tolerân-

. cia da habilitação. de médicos estrangeiros, para que se

conseguisse fazer cessar o escândalo.
Quanto ao padre e ao professor, nada se poude fa

zer. Sómente agora é que se tem nacionalizado o ensino.
Mas, desde que foram permitidos os núcleos da mesma
nacionalidade em vários pontos do país, o ensino conti-
nua, sem possibilidade de impedimento eficaz, pois há
sempre o subterfúgio de reuniões educativas e desinte
ressadas.

A reportagem que o "Diário Carioca", do Rio, está
publicando sôbre a zona do litoral paulista, é muito elo
quente. Serviços de caráter público, como fornecimento
de energia elétrica, se acham nas mãos de particulares,horas de realização -

sem nenhuma fórma de concessao oficial que regule as

relações entre o fornecedor e o público consumidor. Tra
ta-se de zona exclusivamente povoada de súditos japo
neses.

Mesmo sem entrar em considerações atinentes a

ações de quinta coluna, o simples interêsse nacional de
absorção de tais elementos estrangeiros deveria ter tor
nado impossível a criação de um tal estado de coisas.

Nosso ideal é que êsses elementos, sejam quais fo
rem, se assimilem o mais rapidamente possível. O de seus

países de origem é manter todos os vínculos com a sua
nacionalidade. Na oposição dêsses pontos-de-vista anta
gônicos, temos de agir com tanta energia quanto êsses
países usam de pertinácia e astúcia.

MAURÍCIO DE MEDEIROS

contemplada no sorteio de 4 de Março de 1942.

18 DE MARCO
Mais um Io rtn idável sorte ío re a liz a r

á

a Crédito Mú
tuo Predial, no di>} 1& de Março (quarta-feira),

com prêmios DO valor de

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

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

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

Não vi}cile, adquira
caderneta

Crédito Mútuo
I Mensalidade, apenas, 21000
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MINISTÉRIO AERONÁUTICADA
BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS

Para o conhecimento dos interessados, transcrevo, .l e Ordem do
sr. Coronel Aviador Sub-Diretor do Ensino do Ministério da Aeronáu
tica, o ofício n. 78-SDE-de 27 de fevereiro de 1942, dirigido ao Comando
desta Base, do teôr seguinte: '_. . . _

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

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

a) Designar pela imprensa, o local, datas e

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;

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

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

minados.
3 - Outrossim, indicar a esta S. D. E. com ao possível urgência,

três oficiais dessa Base, afim de constituirem a "Comissão Fiscaliza
dora" de acôrdo com o § único do art. 21 da Portaria n. 189 de
11-9-41, publicado no D. O. de 24-9-41. (a.) Altahir Eugênio Rozsanyl,
Coronel Aviador - Sub-Diretor do Ensino.

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

Tenente Coronel Aviador - Comandante MISSACurso Catarinense de Madureza
JâL Viuva Alzira Andrade Coelho e família, con-

M ' I
Está aberta a matrícula aos '#l'�. vidam aos seus parentes e pessôas de suas

atrlcU a candidatos ao curso ginasial, de

-T
relações para assistirem à missa que em

acôrdo com o Decreto n. 21.241.', ,- intenção à alma de seu sempre lembrado
O diretor do Curso tem diploma registrado, e todos os esposo MANOEL FERNANDES COELHO, pela
demais professores são, também, diplomados, com prá- passagem do 1.0 aniversário de seu fa!eci-
tica de ensino. cimento, quinta-feira, dia 19, às 7 horas, na

Os interessados serão, atendidos, diariamente, das 8 Catedral Metropolitana, no altar do Sagrado
às 17 horas, na séde provisoria do Curso, à rua Salda- t Coração de Jesús. A todos que comparecerem a êsse ato
nhc Marinho, 3. . V-9 ,religioso, confessam-se agradecidos. 3 v.-3

{

Ultimos estílos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Elegância I

Perfeicão I

I

Vendas em õtimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13
CASA MISCELANEA. distri

nuidora dos Rádios R.C.A_ Vi
ctor, Vávulas e Piscoso - Rua
Trajano. 12

Senhora ! Para as suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. sabôres delicio
sos e diferentes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Relógio-pulseira
Foi perdido um relógio-pul

seira de platina com brilhantes,
no trajeto entre a "Sapataria
Perrone" e

" Telefônica". Será
gratificado quem, tendo-o encon-

Rua TIradentes, 5

I
trado, entregá-lo no "Hotel

FLORIANOPOLIS. Ma jestic".
____w ....u_ _",' 158 5 v.-4

DinheiroA'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-3
----------------------

Madeiras de
Pinho-

Vendem-se para
construções e
serrarias

Tratar à Rua João Pinto
n. 5 (sob.)

FLORIANÓPOLIS

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

Móveis
Vendem-se: 1 Guarda- casa

ca, com espelho «bísauté»; di
versos guarda-roupas. mesa

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

sal, crtadosmudos, qua-tros,
e outros móveis aniigos e

modernos, em bom estado de
conservação, por preços ao
alcance de todos. Vendem-se,
também, vasos com violeta
-dos-Alpes e outras plantas
ornamentais. Tratar à rua
Conselheiro Mafra. 84 - So
brado. 10 vS.- 8

fOTO-IDEAL
de

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

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

pliações a crayon e

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

qualquer hora.

NOVA MARCA
.

A troca de diplomatas IRio, 17 (Meridional) - In
forma o "Diário da Noite" que
foram coroadas de êxito as ue

gociações para a troca dos di
plomatas brasileiros de Ber
lim e de Roma, pelos italianos
e alemães do Brasil. O embai
xador brasileiro e os nossos

representantes consulares e

comerciars deixarão Berlim
com destino a Lisbôa, através
da França e da Espanha. No
mesmo dia, os diplomatas ale
mães deixarão o Rio, em na

vio brasileiro, rumo a Lís
bôa.

Os nossos diplomatas em Ro
ma sairão da capital italiana
com destino a Lisbôa. Acres
centa o "Diário da Noite" que
as negociações para troca dos
diplomatas brasileiros pelos
japoneses foram reiniciadas
sob os auspícios dos govêrnos
de Portugal e. Suiça, estando o

govêrno peruano fazendo ne

gociações para que os seus dti
plomatas regressem no mesmo

navio que conduzirá para a

América os diplomatas brasi
leiros. A troca será feita em

Lourenço Marques, para on

de seguirá um navio norte-a
mericano conduzindo os diplo
matas nipônicos nos Estados
Unidos, no Brasil e no Perú.
Um navio nipônico, com ban
deira da Cruz Vermelha, trans
portará os diplomatas brasilet-
ros, americanos e peruanos
que se acham em Tóquio, até
aquela localidade.

I Viuva EMA lAUNDES

I participa a seus parentes e
pessoas de suas relações o
contraio de casamento de sua
filha D1LZA com o sr. PEDRO

ROCHA LINHARES
Pnolts , 15-3-l.t2

HERCIHIO UNHARES e
SENHORA

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

snrita. DlLZA LAUNDES
Joinville, 15-3-l.t2

400
R E IS

Previdência Nacional Lida.·
Se v, S, desejar ter bôa renda mensal cum pouco trabalho,
procure colher lnlormações à Praça 15 de Novembro

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

APROVADOS c e vo D'N'S'P' SOB N� 569 De 193&

.--------------------------------------�-------------

VENDE-:-SE DESPEDIDAS
Armação envidraçada, pintada

a óleo, propria para armarinho,
secos e molhados, farmácia etc.
Ver e tratar na Farmácia "Nossa
Senhora da Aparecida".
Rua João Pinto n. 4.

g 168

Marciano Luiz Teixeira,
partindo para Curitiba. aon
de vai fixar residência, des
pede-se, por êste meio, de
todos os seus colegas e pes
soas amigas.
Deixa um agradecimento

especial àqueles que concor

reram . para o seu bem
estar, nesta cidade.

DllZA e PEDRO
noivos

f'polis., 15-3-l.t2

5 v.-3

5 v.-3

169 3 v.-3

Oraaniz s ção de escritas-los
peções periódicas."Verificaçáo
de balanços (e-atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarinense.

Voltaram para
a gaiola •••

Paratnarfbo, 17 (Reuters)
- Cinco alemães que haviam
sido internados e que ontem à
noite fugiram do campo de con
centração foram, novamente,
capturados, dentro de poucas
horas.
Quatro deles eram marinhei-

ros, ao passo que um era pro
prietário de uma plantação.
Êste último evadira-se em a

gôsto do ano passado e fôra
preso na froilteira da Guia
na francesa.

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA
O Doutor Alvaro de Abreu Rego,

Juiz Substituto, em exercício do
cargo de Juiz de Direito da la.
Vara da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na rÓI'
ma da leí etc.
Faz saber aos que o presente

edital com o prazo de vinte dias
virem, ou dele conhecimento tive-

I
rem que, no dia 19 de março pró
ximo vindouro, às quatorze horas,
à frente do edifício do Palácio da
Justiça, à Praça Pereira de Oliveí-

Ira,
o porteiro dos auditórios deste

Juizo, trará a público pregão de
venda e arrematação a quem mais
dér e maior lanço oferecer, sôbre
a respectiva avaliação, o seguinte:
- n. 1 - Uma parte da casa edi-
ficada à rua Presidente Taunay,
nesta capital, construida de alvena-
.a, coberta de telhas, forrada, as
.oalhada e envidraçada, com di
versos compartimentos, edificada
em um terreno que méde 43m,60
de frente, por 87 metros ao sul que
extrema com herdeiros do Dr. HeI'
cílio Luz, confrontando pelo norte,
onde méde 46 metros, com terras
do Desembargador Mileto Tavares,
extremando aos fundos com pro
priedade de quem de direito, onde
méde 34m,5. Todo o imóvel foi a
valiado por 25: 000$000 e a parte
acima em um conto tresentos e do-
ze mil e quinhentos réis .

(1 :312$500). Este imóvel (parte)
foi penhorado a Ladisláu Roma
nowsky e sua mulher, na parte exe
cutiva cambial que lhe move d.
Ana Nicolich do Livramento. E,
para que chegue ao conhecimento
ele todos, mandou expedir o pre
sente edital que será afixa elo no
lagar do costume e publicado na
fórma da lei, ficando por êste meio
citada a Prefeitura Municipal de
Florianópolis. Dado e passaelo nes
la cidade de Florianópolis, aos VIn
te e um dias do mês de fevereiro
elo ano de mil novecentos e qua
renta e dois. Eu, Hygino Luiz Gon
zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos
a finàl. (As.) Alvaro de Abreu Re
go, Juiz Substituto em exercício.
Está conforme.

Hygino Luiz Gonzaga
Escrivão

Dormitório
Vende-se, a pr e ço de oca

sião, por motivo de viagem,
excelente jogo de mob!lia
pura quarto de dormir, à rua
Jutuvi!e, 24. DV- 4

f

,>

Chácara
Vende-se uma chácara, C0m
fundos para u mar, na estra
da geral dos Barreiros.
Iofprmações na Redação do
"Estado». 20vs 6

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

proprietário Ve ldír Lcsso, DO
mesmo Café. 20v·13

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

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. Arf Santos Pereira
que se acha encarregado d
venda dos lotr s.

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

Negócio à venda�a se uma, com
Vende-se a casa de negó- asa sala devlsltas, idem

cio no largo General Osório- de jrntar, 3 quartos, banhei-
40 (Casa Chicão). Bom ponto ro, cozinha. Terreno aja rdi
e bem afreguesada. Vende- nado. Construção recente (a
se, também, o mesmo pré- inda Dão foi habitada). Tra
dio. Tratar- no local. tar ao Largo Benjamim Oc ns-

30v-15 tunt 9. 10V810
�����··;i'""'·:.,.W"'�!M�
CURSO DE GUARDA-LIVRO· EM SUA CASA:

(Por correspondência).12 mezes de estudos. Mensalwade miUIIlJIi. r'reclso de agentes e re
presentantes «m todas as cidades. Fscreva à Caix I Po stal, 3717 -S.Paulo.
�,.---�"- .• _ .. �� .. _-�-�---

.�

H EMORROIDES
Mais vale prevenir ...

Irritação constante, comichão, hemorragias ...
Não descuide dêstes sintomas! São o prenúncio
de grave doença, que, não (ratada convenien
temente, póde trazer sérias complicações, exi
gindo até, em alguns casos, uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe dará alivio
imediato, combatendo as dôres e os pruridos
e descongestionando as dilatações. Graças ás
substancias de real efeito antisético-bactericida
que entram em sua fórmula, a Pomada Man Zan
evita as infecções tão perigosas e previne o

apparecimento de outros males ainda mais
graves, decorrentes das hemorroides.
A Venda em todas as Farmacias e Drogarias.

MAN ZAN PARA HEMORROIDES
Em caso de dificuldade mande u seu pedido aos La
boratorios De Witt, Caixa Postal 834 - Rio de Janeiro,

acompanhado da importancia de 10$000.
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"
\ De I' a 30 de Marvo:

Grandes vendas de artigos deVerão

-1,

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

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

VENDAS EXCLUSIVAMENTE Á VISTA

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

Artigos de homens
Ternos de caroá "Fischer" super elegantes, de

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

135$000
185$000
16$000

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

14$500
34$000

47$500
43$000

115$000 !
CAPAS DUPLAS, 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.

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 ás mais suaves combinações de

.tons representam o caraterístico inconfundivel das nossas sedas !

Artigos de banho
MAILLOTS DE LÃ, desde
ROUPÕES, belissimos, desde
TOUCAS de borracha a

CALÇÕES »
- Blusas - Tailleurs -

VESTIDOS
Blusas de seda, Jersey, a

Blusas "Esge" alta novidade, de 50$ por
Sweters de veludo de Jersey, medernissimas,

de 75$ por
TAILLEURS, acabamento perfeito e elegante a

VESTIDOS de seda, modelos de alto gosto,
liquidamos a

.

Preços de tentar!
*

Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !
�O ESTADOI/b
DURIO VESPERTINO

Re�ação e Oticinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS

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

No Interlor s

Ano........ •••• 15$000
Semestre ...•••. 10$000
Trimestre ..•••• 10$000

Anúncios' mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí
r>

lUza
pelos conceitos emitidos

MI> nos artigos assinados
.", �

Ti'NHATONTURÃS
Quase não podia
atravessar a rua

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

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

lodopeptona, impede e com
bate a arteriosclerose, pro-
longa a vida.

.

Si tem mais de 40 anos
comece HOJE 8 tomar BU
COIODINA e viverá muito

, mais do que iria viver.
_�.' Peça BUCOIODINA na sua

��armácia e Ele não encontrá
; ''la escreva ao Laboratôrlo
Mal'gel do Rio de Janeiro,
CaJxa Postal 2102.

Rua Trelano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertlücado

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

FLORIANOPOLIS S IE�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES a n U u e n oEmprestimos - Descontos - Cobranças
e ordens de pagamento. C O N TEM

-

Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado
Representante da Caixa Economica Federal para a v ends OITO ELEMENTOS TONICOS:

dSEI Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio ARSENIATO, VANADA-
semestral, em Mliio e Novembro. TO, FOSFOROS,CALeIO

Paga todos os coupons das aPGólices Federais e dos Estados

I
ETC.

de São Paulo. Minas erais e Pernambuco.
Mantem carteira especial para administração de prédios. TONICO DO CEREBRO

Recebe dinheiro em depósito pelas TONICO DOS MUSCULOS
. melhores taxas : I O. Pálidos. Depauperldos,

C/C à disposição (retirada livre) 2% Esgotados, Anêmicos, Mãe,
C/C Limitada 5% que criam Magrol, Crianças
C/C A 'fiso Prévio 6% raquítica" reclberão I toni-
C/C Prazo Fixo 7% ficação geral do organi,mo RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Aceita procuração para receber vencimentos 'em to- com o
das as Repartições Federais. Estaduais e Municipai6. San I ue. n o I

Caixa postal lf}- Tele/JhonelOB3-End. Tel. cALUANCA.
SINDICALIZAÇÃO - Mode- PUDIM MEDEIROS, 8 so- S b A La T 1-

los - Explicações. - Procure a bremesa inegualável, gostosa,
U - gente em guna, u.uarão,

ItaJa1.'. IOrganização Comercial Catari- fácil de preparar e que to-] Llc. D.N S.P. n' 199, da 1921 Blumenau e Laqea.··
nense, dos apreciam. a.. .. 1 :

TJ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I SaOAS I• •

.: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são
11==

• encontradas nos balcões da•
•
•

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL'

.
tI_ ...... rebeI.........1' �n.ct .....

iIIca. ou "mp"� grippe8. ,......... Id c.-
_oaITOa sangulneos, do,... _ Ma'-, 0.....
• tr....z. genal, t.tta Ih .ppeta. CON11tAT�
•• ro.edI...... a........� Ellto.el. I •
......e dos tuberealoa.s Io•••d.- ._ .
CONTRATOSSE ,. roc 2.000 __
..... 1..... Tenh... ouldado! �N dobl__••••f.

'

....
....... CONTRATOSSE. quo • "'rate. _ li
... .., ".""11' • T_h•• _ ._.N -.

.

--------------------------------------,�----

Companhia c Aliança �a Baia.
-

Fundada em 1810 Side: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoe

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. 9.000:0\)0$000
� 54.700:000$000
, 8.929.719:000$000
• 28.358:717$970
• 85.964:965$032
• 7.323:826$800

e terrenos). 22 354:000$000

I
Diretores:

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

••••...

•
•
••
•
-

•
•
•
•
•
•

• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vende-se casa

Casa SANTA BOSAXDO

•
•
•
•
•
•

Diariamente recebemos novidades
Rua Felipe Scbmidt, 54-�Fone 1514

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito PO'pular e Agrícola
de Santa Catarina

Vende-se à Rua Bocaiuva,
125, uma casa de moradia,
com terreno dando fundos
para o mar, medindo 11 me
tros de frente, por 80 de
fundos. - Tratar no local.
159 10vs-5

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 18 ele Março de
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M-�r-i.a-::-D---u.a-rle �.Missa de Primeiro Aniversário
Nabuco Duarte Silva e família, convidam a

todos os parentes e pessoas amigas, para

T
o.sais ti rern à rn ísac que mondam rezrrr ,

sábado 21 do corrente mês, às 7.30 horas,
na Igr�ja do Rosário, em irrtençõc à .alm,a
de SUCl saudosa mãe, sogra, tIa, avo e bísovô ,

FRANCISCA MARIA DUARTE SILVA, ante
cipando os seus melhores agradecimentos aos

que se dignarem comparecer. 3 v.-l

o maior bomhardeiu de
todos os tem pos! II

,
,

Por motivo da aproxima�ão do Inverno
�o

A (ASA TRÊS IRMÃOS
resolveu liquidar seu stocktodos o

TROPICAIS, LINHOS (irlandeses e

por preços jamais vistos I

,
�
,

Para que a nossa

de SEDAS,
nacionais ),

amável freguesia se possa certificar,
nossos balcões, onde encontrarávisitauma aos

remarcados

basta
os

aos mínimos preçcs
Í

Isua.1 liquidação de gravatas .,
e perfumarias •

'��,f#��J

artigos

Descontente a imprensa alemã
Berna, 18 (H. T. M.) - "É um espetaculo singular o que

a França apresenta ao mundo, com o processo de Rion" - tal
é o motivo central dos comentários que a imprensa germânica
consagra a êsse assunto, objeto, aliás, de alusão do chanceler
Hitler em seu discurso de Zeugjaus.

Segundo relata o correspondente do jornal "La Suisse",
em Berlim, estranha-se na Alemanha que o sr. Daladier possa
dizer publicamente, na França, que o povo francês poderia ter
resistido ao avanço alemão de 1940.

"A marcha do processo de Rion - diz o "Voelkischer Beo
batcher", tem servido, até aquí, para mostrar que as autorida
des francesas não o encaminharam como deviam".

IRMANDADE DO SENHOR JESÚS DOS PASSOS E HOSPITAL
DE CARIDADE

PROCISSÃO DO SENHOR JESúS DOS PASSOS
De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital, faço

público que, sábado, 21 do corrente mês, ao anoitecer, descerá da sua
Capela, na Igreja do Menino Deus, para a Catedral Metropolitana, a. VE
NI-;;HANDA IMAGEM DO SENHOR JESúS DOS PASSOS, que regressará
no dia seguinte, domingo, às 16,30. horas, em procissão solene.

Convido, por isso, a todos os nossos Irmãos a comparecerem a êsses
atos devendo apresentar-se na sacristia da mesma Catedral, afim de,
revestidos de balandráus, acompanharem a referida, procissão.

Outrossim, faço público que, às 8 horas de domingo, será rezada
Missa em altar fronteiro à Veneranda Imagem, na Catedral, que, na,

véspera, se conservará aberta somente até às 23 horas, conforme foi
deliberado.

A Administração pede aos fiéis, que tenham de pagar suas promes
sas, que o façam com cêra pura, porquanto, de parafina, não se fará
uso nos altares.

Previno aos Irmãos que, domingo, das 9 às 11,30 horas, achar-me-e!
com o Irmão Tesoureiro na Sacristia da Catedral para o recebimento
-das anuidades.

Ainda torno público que serão pregadores, do encontro, (J rev.
Padre Emilio Dufner S. J. e do Calvár-io o rev. Padre Alvino Bertoldo
Braun S ..L, diretor do Ginásio Catarinense.

No dia imediato ao da procissão (segunda-feira), será rezada, às
8 horas, no altar de Nossa Senhora das Dôres, na Igreja, do Menino Deus,
Missa por intenção de todos os fiéis que concorreram às festividades.

Consístógio em Florianópolis, 16 de março de 1942.
Júlio Pereira Vieira - Secretário

O CHUMBO POR
CIMA DA CORTIÇA...
Têm-se dado casos muito in

teressantes, na quadra cm. que
vivemos. Brasiloíros legitimos
e patr iótas existem, que, desen
volvendo atividade nó sentido
de preservar os altos ideais da
integridade nacional, em cer
tos meios, são, mediante a carn
pan lia surratcíra da quinta-co-
1 una, colocados em situação
desairosa nessas mesmas loca
liclades e, não raro, em todo o
Estado.
A propósito, deve citar-se a

ação que, no combate ao nazi
fascismo e () respectivo apên
dice, - que é a quinta-coluna,
- tem tido em Bom Retiro o
nosso prezado conterrâneo sr.
Pedro de Almeida Gonçalves,
inspetor de Geografia e Ter
ras do 1° Distrito. Esse digno
brasileiro, que teve a coragem
de retirar da porta de um tem
plo UI11 edital escrito em lín
gua alemã, remetendo-o ao
exrno. sr. ministro do Interior
e Justiça, é entretanto, aponta
do pelos inimigos da integri
dade nacional, na referida lo
calidade serrana, como. " "ele
mento perigoso".
Convinha averiguar donde

partiu a caluniosa qualificação.
Talvez se descobrisse mais uma
ninhada de quinta-colunis
tas ...

EstA. triste, me. am&r T
Ten. bronq1lite? E.UI eom to••e'
8 Jef. de N0110 8enhol't
Só te ..In o CONTBA.TOSS••

Cartazes do dia
o<xxm>a�HOj'E����4a::reír8"''''''''CU>��Hõli��DODDDDODDCXlODDOOCDOIXXJOOODDOOaDQoooacooaClOlDlXlCllXJODDOOIJIOQ�QO(ID .JQQIIX.aXJOoor-xYlOO,.....",."."OOODQIJI::JOOODCDODooa:::x:JCXlODDIClXXlODO�GIOOIXa:'XLocaoocoa� � �

CINE REX- CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1587 - - FONE 1602 - FONE 1587
A's 7,30 horas A's 7,30 horas:

Com nlernento nacional D.F.B.
Músicas Moscovitas
(short musicado)

Preços: 1$500 e 1$000
Im p, até 14 anos.

Sob o luar de Lobos do
Miami

mar O Santo e a mulherCOM DOROTHY LAMOUR, COM GEORGE SANDERS
GEORGE RAFT E AKIM

TAMIROFFCOM - DON AMECHE E
BETTY GRABLE

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

(Desenho)

Preços: 3$0 JO e 2$000
Lívr e de Censura

A's 51/2 e 7 1/2 horas

2° - Continuação do seriado:

A volta do Bezouro
Verde

Com Warren HulI

Complemento naclona! O.F.S.
Preços: 1$500 e 1$100

Imp. até 10 8DOS

Como se sabe, a Rumânia,
que hoje não passa de capanga
de Hitler e Mussolini, rompeu,
há poucos dias, as relações di
plomáticas com o Brasil. O sr.

interventor federal, por decreto Fa�anha de um.
de 13 do corrente (ontem publi cruzador russo
cada), declarou, consequentemen-, Moscou, 18 (A. P.) - A Rá-
te, sem efeito, a partir de 11 do dio Emissora informa: "O
corrente, os reconhecimentos de cruzador russo "Krasni Kav-Casamentos: todos os funcionários consulares kas", de 8.000 toneladas, bom-Com a prendada senhor ita daquele país, no território cata- bardeou, de surprêsa, as forti-

Carmen Ramos Wendhausen, ti- rinense. ficações alemãs numa ilha do
lha do nosso prezado conterr à- •

Mar Negro, e realizou, a seguir,neo sr. André Wendhausen Jú- Os drs. João Davi Ferreira um desembarque" .

nior, consorciou-se, dia 16 do Lima e Henrique Stodieck foram
corrente, o sr. Reinaldo Brito, nomeados para os cargos de
tabelião público, nesta capital. professores catedraticos, respecti·
Após as cerimônias civíl e vamente, de "Ciência das Finan

religiosa, o jovem casal seguiu ças" e "Direito Industrial e

para o Rio, em avião. Legislação do Trabalho", da
Faculdade de Direito.

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tuflj Amin· &: Irmão
Rna CO"s. Mafra, 54 -- Caixa postal, 111

Instituto Brasil
Estados Unidos de

Florianópolis

o PENSAIUENTO' DO DIA
"Uma raça, cujo espírito não

defende o seu sólo e o seu idio
ma, entrega a alma ao estran

geiro, antes de ser por êle ab
sorvida" - Rui Barbosa.

A ANEDO'fA DO DIA
-Agora não tenho dinheiro

trocado - disse um cidadão a um

mendigo.- Mas volte logo à noi
te, que lhe darei alguma coisa.

- Ah, que maçada! - res

pondeu o mendigo. - Tenho
perdido tanto dinheiro com ês
tes negócios a crédito! ...

o PRATO DO DIA
LINGUIÇA FRITA - Tome

linguiça boa, escalde-a bem, re

tire as péles e deite-a na frigi
deira com pedaços de toucinho
bem picados. Misture continua
mente até fritar, junte 1 cebola
picada finamente, frite-a um

pouco e sirva com salsa picada.
Fazem anos hoje:

A galante menina Marli
Míriam, filha do sr. João de
Deus Machado Filho, acatado
representante comercial;
-a exma. sr a, d. Elsa Perei

ra, esposa do sr. Amâncio Pe
reira, proprietár-io da conhecida
"Altaitaria Pereira".
-o jovem Teodósio Aterino;
-o joven Sílvio Barbosa Born;
-o sr. Armândo Camisão,

funcionário federal;
-o sr. Pascoal Apóstolo, pro

prietário do atreguesado « Café
Java» e pessoa muito estimada
ers nosso meio;
-o sr. Manoel Brito;
-o sr. prol. Hercílio Marga-

rida;
-a sta. Sílvia Ferreira;
-o jovem Carlos Luiz Pizani;
-o menino Alberto Russi, fi-

lho do sr. Roberto Russi.

Clnbes:
Mais duas esplêndidas noites

de arte promoveu o Lira Tênis
Clube, sábado e domingo últi
mos.

Com o concurso dos admirá
veis "astros" do teatro e do
rádio, trio Dilú Melo e Prínci
pe Maluco, as «soirêes» do
"cercle" da Colina revestiram
se de um ambiente de delicada
elegância, daquele ambiente tino
que caracteriza o Lira.
Dilú Melo, em sua graça bem

brasileira e na felicidade com

que interpretou os mais suaves

trechos de nossa música tolclóri
ca, e o Príncipe Maluco, com as

suas inegualáveis "bolas", cati
varam a simpatia e arrancaram

vivos aplausos do elevado nú
mero de presentes.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Manoel Rufino Cunha
e Alaíde Vieira Tomaz.

Nascimentos:
O casal João da Costa Vaz

e Aládia Philippe Vaz acaba
de ser enriquecido com o

naSCi-Imenta de mais uma herdeira,
cujo advento ocorreu na Casa
de Saúde S. Sebastião. Por ser

o primeiro nascimento ocorrido
naquele estabelecimento, os pais
da recém-nascida deram à sua

tilhinha o nome de Aládia-Se
bastiana. A parturiente foi as

sistida pelo dr. Aurélio Rotolo
e a obstetriz d. Vivi.

Viajantes:
Para a Capital Federal se

guiu a prendada senhorita Nor
ma Goulart, auxiliar da gerên
cia do nosso confrade « Diário
da Tarde».

- Acha-se - nesta capital o

jovem acadêmico Edgard Coélho
de Sá.

Enfermos:
Foi submetido a melindrosa

operação cirúrgica, no Rio de
Janeiro, o nosso conterrâneo sr.

Rodolfo Basco, professor do Li
cêu Industrial.

Falecimentos:
Em nossa capital faleceu o

IVida EsportivaFLUMINENSE x CORIN'(HIANS
I S. Paulo, 18. - Hoje à noite, em

prosseguimento
•

do tornei_? fllt�-
holistico Rio-S. Paulo, serao reali
zadas duas partidas. Inicialmente
clefrontar-se-ão as representações
do S. Paulo e do Flamengo e, co

mo encontro Iinal, as do Corin
thians e do Fluminense.

Novos Sócios
Em sessão de 11 de março de

1942, a Diretoria do Instituto
Brasil-Estados Unidos de Flo
rianópolis, por deliberação unâ
nime, resolveu admitir em seu

quadro social, como sócios con

tribuintes, os senhores:
Desemb. Henrique Fontes,
Dr. Hercílio Medeiros,
Dr. Sales Reis,
Dr. Milton Leite,
Dr. Edelvito C. de Araujo,
Dr. Elpídio Barbosa,
Dr. J. Davi Ferreira Lima,
Dr. Manoel P. da Silveira,
Dr. Edgar Pedreira,
Dr. Vasco- D'Avila,
Dr. Henrique Stodieck,
Dr. Newton L. D'Avila,
Dr. Artur Pereira e Oliveira,
Tte. Osmar Romão da Silva,
Jom. Lourival Câmara,
Estat. Aroldo Caldeira,
Estat. Ivo Maes,
Estat. Giovanni P. Faraco,
Estat. Ubaldo Abraham,
Jom. Osvaldo Melo e

Jom. VaImor Wendhausen.
Florianópolis, 14 de março

de 1942.
J. ROBERTO MOREIRA

Represen tan res:
MACHADO & Cia.

Quem perdeu?. Uma netinha do sr.
- Ben

to Ataíde, residente no Es
treito (João Pessoa), achou,
perto da casei do sr. Manoel
Cruz, um relógio de algibei
ra, o qual foi pelo mesmo

sr. Ataíde depositado na re

dação do «Estado».Secretário Geral

É MAIS QUE mi
NOME, É UM
SIMBOLOI
--

PODEROSO AUXI-
LIAR NO 'rRATA

IYIENTO DA

Ecos e Notícias

CAVALO Vende-se
bonito

cavalo, bom para montaria e

carroça. Preço de ocasião.
Tratar com o sr. José Ca val
canti. - Saco dos Limões, nO
185. v.-4

ÚLTIMA HORA

lo supremo cargo
.

. de lae - Arthur
Camberra, 18 - O gral. Mac-

I
Ar thur, o herói de Luçon, aca

ba de ser nomeado chefe supre
mo das forças aliadas de terra,

=--------------:: mar e ar do sudoeste do Pací-
3 v.-1 fico, compreendendo a Austrália,

Nova Zelândia e Filipinas. Mac
Arthur, sua tamília e várias al
tas patentes militares já se

acham na Austrália. Esta notícia
causou ao mesmo tempo, sur

presa e alegria em todos os

países aliados.
- As autoridades policiais me

xicanas detiveram vários japone
ses que se encontravam reunidos,
apreendendo vários documentos
importantes.

-e-e- Informações procedentes do
Marrocos Francês adiantam que
1.500 cidadãos ingleses foram in
ternados, por ordem das autor ida- (
des, em represália aos bombar
deios da parte ocupada da França.

- As forças siamesas sofreram
profundo revés num combate tra
vado com as forças ehínesas,

ARLEHE VAZ e JOÃO VAZ

nartícínem aos parentes
e amigos de seus pais
o nascimento de sua

irmãzinha
AlÁDIA·SEBASTlAHA
Fp'olis, 11-3-19ft2

169

sr. Aldo Linhares, tigura muito
estimada em nosso meio e aca

tado representante comercial.
O enterramento de seu cadá

ver eíetuou-se ontem, às 17 ho
ras, com grande acompanha
mento.
-Domingo último faleceu nes

ta capital o menino Antônio de
Oliveira Lima, filho do sr. tte.

Torquato da Mota Lima, ofi
cial retormado de nosso Exército.
-Na cidade do Itajaí, onde

presentemente se encontrava,
faleceu a exma. sra. d. Eugênia
Bosco, esposa do sr. Rodolfo
Bosco.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


