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� a ! um�n�u, IV� r�n�, �lnvl�, �VI Im ur I...Rio, 20. - Em artigo intitula- povos do planeta está para ser rumo à nossa vida fazendo valer
do "O Momento", o "Correio da decidida numa guerra que é a em todo o peso a nossa sobera
Manhã" escreve": maior de quantas a ferocidade hu- nia, andámos a esbarrar dia\ÍJ.te
"Num momento em que todas mana já desencadeou. Não a de situações em que prevaleciam

as oportunidades se oferecem pa- devemos perder, afim de que no sôbre as nossas as conveniências
ra corrigirmos os erros do pas- raiar da nova aurora de paz, que alheias. E' o caso, por exemplo,
sado, decorrentes de uma políti- há de surgir com a derrota das dos quistos raciais, nos quais não
ca de excessiva bôa fé, nada de- fôrças do mal, já nos encontre- se tocava a fundo para não me

vemos esquecer para darmos uma mos livres de todos os problemas lindrar os governos estrangeiros
arrumação melhor às coisas da de segurança que nos preocupam. que os planearam com um obje
nossa casa. E' a hora de o fazer- Durante longo tempo, conven- tivo deliberado e por fim bem de
mos quando a sorte de todos os: cidos da necessidade de dar um. nós conhecido. E' o caso da du-

Cidade invadida por
3.000 veados

Salt Lake City, 20 (U. P.) -

Três mil cervos, desalojados
das zonas montanhosas pelas
extraordinárias nevadas, esta
beleceram seu acampamen
to em Salt Lake City, criando
curioso problema para as auto
ridades, que, por um lado, tra
tam de proteger os animais
contra os seres humanos para
que não lhes dêem caça, en

quanto, por outro, se vêm ne

obrigação de atender as recl-i
mações dos habitantes por es
sa invasão. Em busca de ali
mento, os cervos penetraram
na cidade, eomendo quanto e 11·
centravam nus jardins, invadi
ram os bairros residenciais e
se aproximam do distrito co
mercial. Uma -nulher telefonou
à polícla, declarando que se a
chava em seu jardim um enor
me "cão policia}" e em seguida
exclamou: __ o '··:::;anto Deus! ÉS
te cão tem chifres!"

pla nacionalidade, que deveramos
ter comhatido deliberadamente e

não comhaltemos por aquelas
mesmas razões. E' o caso de se

falar em "colônias alemãs"," co
lônias japonesas", "colônias ita
lianas", como se as terras do Bra
sil fossem o mesmo que as de
outros confinentes onde o flibus
teirismo dos expansionistas en

costou as suas náus e fundou um

império. .. colonial. E' o caso

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

das cidades alemãs de Santa Cala
rina e das futuras cidades ni
pônicas de São Paulo, onde a lín
gua que falamos ou foi de todo
ou está sendo de todo banida,sem
se esquecer que muitas delas não
trazem nomes hrasileiros.

Tudo isto é preciso acabar,nes
ta hora em que não se impõe que
sejam xenófobos, ou ridicula
mente racistas, ou estrangeirada
mente estuantes dêsse nacionalis-

mo que existiu para criar preven
ções contra a Inglaterra e. os Es
tados-Unidos, afim de mascarar a

entrega! do país, de pés e mãos
atados, às garras do militarismo
nazista que tanto fez por seduzir
ambiciosos. Não se compreenderá
mais que haja "teuto-brasileiros",
"it I h '1' "". b

.

1 a o - rasi erros", mpo- rasi-

leiros" e outras nacionalidades
misturadas. Não se compreende

(Conclue na 6a. página)

Numerosos voluntários
apresentam-se ao Exército

Rio, 20 (C. M.) - Aos quar
téis dos corpos suhordínados à
Primeira Região Militar têm-se
apresentado, nestes últimos
dias, numerosos voluntários,
que desejam prestar serviços
ao Exército. Alguns, preferem
a guarnição desta capital; ou-
tros a Sétima Região, não sen
do poucos os que preferem se

guir para o sul do país.
Continua aberto o volunta

riado nas seguintes unidades:
Batalhão de Guardas elo Re
gimento de Cavalaria Divisio-
nário, sediados ambos à AveniCinco noruegueses da Pedro II, em São Cristóvão;

condenados à morte la Companhia do 2° Batalhão
Londres, 20 (Reuters) - A emis- de Caçadores, no Curato de

sora de Oslo anuncia que a Côrte Santa Cruz: 10 Grupo Móvel deMarcial alemã pronunciou mais
cinco condenacões à morte de ci- Artilharia de Costa, no quartél
dadãos noruegueses, sob a acusa- do 10 G. O., na Quinta da Boa
ção de haverem abandonado um Vista; 10 R. A. M. (Regimentoporto norueguês com a, intenção de Floriano Peixoto) na Vila Milífugir para a Inglaterra, afim de
ali servirem nas fôrças armadas. A tar e Batalhão Vilagran Cabrí-
embarcação em que viajavam êsses ta, também na Vila Militar,
noruegueses foi .interceptada no sendo que êste aceita soldados
Mar do �orte. Os cinco homens f

o-I reservistas especializados em
ram fuzilados. I. qua quer arma.
JUNTA COMERCIAL.-Arqui-
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões-Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catarinense.
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Montevidéu, 20 (A. P.) - Aos mas alguns jovens estudantes fi
gritos de "Morra o Eixo" - Morra cararn contundidos, devido ao alro
a Alemanha" - "Morra o Japão" pêlo,
- "Morra a Itália" - c ao som do Tudo terminou, em manifestação
Hino Nacional, cuja letra era can- cívico-patriótica diante do monu- •

����tarl1le�?a��doo�IÇe:(\�d�ni�:n��est� �lretII��,s.dO Herói Nacional, José <E.?�
bandeira do Uruguai, fizeram gran- RIO, VIA AÉREA (INTER-AMERICANA)de manifestação de protesto a res- Houve também "meetings" de ,

peito do afundamento do navio proteslo em diversas cidades do in- A polícia carioca aguardava-os: instantes após atracar, o «Para»
uruguáio "Montevidéu", teríor e foram mandados telegra- recebeu uma visita extraordináría pelos seus propósitos. Eram as
A policia, redobrou as guardas mas ao presidente Alfredo Baldo- autoridades policiais que buscavam seis passageiros; súditos do

t
_

d d rnir, pedindo "urgentes medidas depara manu ençao a or em, em «Eixo», Um italiano e cinco alemães, contra os quais recebêratodas as ruas da cidade, colocando represália contra os países agresso-
também policiais em frente as ca- res dos cidadãos uruguaios". a grave denúncia de que traziam, entre outros documentos, uma

sas comerciais pertencentes a sú- A legação da Alemanha, está guar- exposição detalhada dos movimentos de tropas brasileiras no nor-
ditos do Eixo. dada por forte fôrça policial dan- te. Vistoriado o livro de bordo, foram êles identificados e, em
Não houve, durante a manifesta- do-se o mesmo com a residência seguida, detidos e trazidos par a a séde da polícia marítima, ondeção, quaisquer atos de violência, I particular do ministro.
_______�__------ os interrogou devidamente o delegado especial de Ordem Política
CASA MISCELANEA, distri- Senhora! Para as suas so e Social. ° flagrante fotográfico tixa o momento em que, não

nuldora dos Rádios R.C.A. Vi- brem esas prefira o l UDIM obstante os esforços que fizeram para fugir à objetiva do fotó
ctor, Vávulas e Piscoso - Rua MEDEIROS. Sabôres de llclo grato, êsses indesejáveis servidores da polícia secreta de Hitler
Tr;.jjano. 12 sos e diferentes. deixavam o cais do porto, rumo àquela repartição de polícia es-

pecializada, onde se encontram em rigorosa incomunicabilidade.

Os alemães pretenderiam d b d R docupar toda a França Arraza a a ase e o es

Inalterada a. situação dos Iingleses domiciliados na França
Londres, 20 (R.) - Círculos bem

informados desta capital afirmaram
não ter o menor fundamento a no

ticia, segundo a qual o govêrno de
Vichí determinaria o internamento
de

.

todos os residentes britânicos
em idade militar, de 18 a 41 anos,
acrescenta-ido que nenhuma pri
são foi feita até agora c nem está
sendo cogitado.

MORRA O « EIXO» !

Londres, 20 (R.) - Segundo informações recebidas pelos círculos
de franceses livres desta capital, os alemães estão-se preparando para
"invadir" a Franca nâo ocupada,

Diz essa ínrormacão: "Comissões alemãs chegaram a diversas ci
dades e aldeias vizinhas aos principais campos ele aviação da zona não
ocupada. Em Broer, aeródromo de Lion, 138. oficiais ale_!-nães e inspe
tores chegaram ostensivamente, para garantir a aplicação das clausu
las elo armistício.

Atualmente, os alemães estão preparando caminho para mais e

maiores reforcos de "visitantes". Comissões similares chegaram a Ma
rígnane, aeródromo ele Marselha, e Aulnat, aeródrom<? de Clermont
Ferrand, assim como a Cantaral, anele o aeroelromo esta sendo repara
do e ampliado, sob a orientação de oficiais alemães.

----------------------------
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Seis espiõespresos no Rio

EstAs trlate, me. amlr?
Telll bronq"te? Eltú co. tOl.e'
a lei ele N0110 Sen1lol't
96 te ulu o CONTBATOSS••

Londres, 20 (D. P.) - Os círculos militares locais informam que o
bombardeio aéreo-naval britânico contra a base italiana de Rodes, arra
zou completamente essa importante base nazi-fascista. Ao que se diz, a
ilha de Rodes poderia ser amplamente utilizada para uma ofensiva do

I"eixo" contra o Oriente Próximo. Como o referido bombardeio, da es

quadra e da RAF, Rodes ficou anulada, como ponto "forte de ofensiva.

AS rótas maritimas
do Atlântico

Washington, 20 (R-) - O
govêrno dos Estados Unidos,
segundo comunicação feita à
imprensa, está considerando o

problema de proteção às rotas
marítimas da América Latina,
problema que será estudado
pelo Conselho de Defesa Inter
Americana, no dia 30 do cor
rente. u M P R

Tática dos nativos da Nova Guiné
Sydney, 20 (R.) - Segundo informa um despacho do correspon

dente do "Sydney" Mormng Sun", em Port Moresby, as fôrças japone
sas que ocupam a parte setentrional da Nova Guiné acham-se sem o
concurso dos quínta-coluntstas, que desempenharam papel tão impor
tante nos seus êxitos alhures.

Diante ela aproximação elo perigo, os nativos daquela zona recolhe
ram nos seus barcos todos os seus haveres e fizeram-se ao largo, dei
xando os japoneses completamente sem batedores ou guias, numa re

gião quase inexplorada ou desconhecida, coberta por formidáveis flo
restas.

'Vashington, 20 (R.) - As perdas japonesas em homens, no tea
tro de operações do Pacífico, são avaliadas em 140 mil, pelo semanário
"Foreign Correspondence", o qual eleclara ter obtido essa informação
de fontes absolutamente dignas de crédito.

.

Dêsse total, pelo menos, um terço pereceu afogado �, conforme se

julga, essas perdas representam quase 50 por cento das tropas em

pregadas.

140 mil japoneses mortos

Inoglukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agente.representante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianópolis I30v-20
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Indignação do povo uruguaioMontevidéu, 20 (U. P.) - Está atingindo grande violência a ma

nifestação popular em sinal de protesto pelo afundamento do navio
"Montevidéu".

A f d b I l_Os manifestantes quebraram as vitrínas {los estabelecimentos co

uga as e onaves a emas mercíaís pertencentes às firmas ligadas ao "eixo". Pessôas desconheci
das destroçaram objetos que se encontravam nos estabelecimentos "La

1 dI 1 I t d
. .

B I nels Sensacion" e "Paraiso das Crianças", ambos pertencentes ao comer-
Londres, 20 (R.) - Aca oa e se�o reve ac o o re a o o JUlZ .uc { ,

'

cíante José Fumarega.sobre a fuga das t�:s belonaves"n�,Zlsta.s que �e a,?h�_vam refug,�adas no
Um grupo de 200 pessôas apedrejou o domicílio de Enrique Paz,

porto de Brest _- Scharnhorst, Gnelsenau_ e Pr 111Z Eugen .

espanhol, ferindo ainda um vizinho que intentou apaziguar os ânimos.
.

Com exceçao de alguns pontos que mer,ecem a �tença? das ;uto- Essas mesmas pessôas depredaram em seguida um estabelecimento
rídades .competent�s. par_a a melhora. dos metodos ate agora emp ií_a- pertencente a um cidadão germânico, espatifando suas vidraças.
dps, _o crtad,o _relatOly� A na? revela coisa alguma que de�ons!re a e s-

Montevidéu, 20 (R.) _ Durante as demontrações aqui registadas,
!enela de s.enas deficiências na observaçao ou na orgarnzaçao da caça contra o "eixo", pelo afundamento do "Montevidéu"{ o povo apedrejouaquelas unidades.

A , o.
.

o d as lojas de uma firma alemã de produtos qUÍn!icos. .Acrescenta-se que esse relatório será mantido em segr e o. .
Mais tarde vários grupos atacaram também outras fIrmas comer-

ciais alemãs, e�tabelecidas nas principais ruas da cidade.
Todavia, a polícia interveio, restabelecendo a ordem e impedindo

novos apedrejamentos.
SUBMARINO DESAPARECIDO Viclú, 20 (U. P.) - Nas esferas autorizadas desta capital foramJúbilo na Inglaterra desmentidas as informações transmitidas pelas emíssôras estrangetras,

Washington, 20 (R.) - Em decla- segundo as quais a França teria feito entrega de 40 navios de guerra
rações feitas à imprensa, o embai- Washington, 20 (U. P.) _ O em construção à Alemanha, inclusive o couraçado "Georges Clemen-
xador inglês nos Estados-Unidos, .

d d D t t ccau", de 35.000 toneladas.
lord Halifax, declarou que "toda a I dcomMum�aho O

1
epar amen O

Foram igualmente desmentidos os rumores de que tropas francesas
Grã-Bretanha se rejubila ao saber a ann a reve a que o sub- teriam embarcado em Dacar para a ilha de Madagáscar.
da noticia de que o general Mac- marina "Shark" da marinha As mesmas esferas precis�u·a_!ll. que, pesar �,e t�r sido �atida a

Arthur chegou à Austrália para as- .
'

_
.

I quilha
elo "Clemenceau" em cerrmoma simbólíca, jamars se haviam rea

sumir novas e maiores responsabi- dos �stados Unidos, nao regres Iízado verdadeiras obras de construção, além da primeira prancha da
lidades". . SOU a sua base. 4uilha.
Acrescentou o diplomata inglês ------------

que, sob as ordens do herói de Ba
tã, os soldados norte-americanos,
holandeses, britânicos e australia
nos combaterão os japoneses com

confiança, onde quer que os encon
trem" .

Será . verdadeiro

ODUTO *RAUL LEITE·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



centes aos nativos ou aos acio
nistas, foram roubados dos
seus donos, pelos japoneses e
enorme auto-falante, colocado
à porta dos referidos estabele
cimentos, anuncia o nome dos
novos proprietários.
Detras, porém, dessa frente

de respeitabilidade, outros ja
poneses se empregam numa va
riedade enorme da chantages.
Tudo quanto tem valor é tur
tado- Conheço oficiais japone
ses que conseguiram recolher
maravilhosas coleções de obje
tos de arte chinesa e o Musêu
Imperial de Tóquio tornou-se
imensamente rico pela siste
mática espoliação das riquezas
de arte pertencentes à China.
Nenhum negócio legítimo,

aladroado ou meramente en

coberto, será permitido sem

que os japoneses tenham par
te nos lucros.
As cidades capturadas trans

formaram-se nalguma coisa
de parecido com as migrações
para as cidades auríferas do
Canadá, em 1859 e a famosa
barbárie da costa da América
do Sul.

O jogo é praticado, aberta
mente, e os estabelecimentos
dêsse e de outros tipos ainda
piores recebem aprovação ofi
cial.
Drogas, na maior parte, de

tipos comuns, são vendidas li
vremente e as casas de ópio
florescem, largamente, por isso
que o ópio é empresa comercial
do exército japonês da Man
chúria.
Vagarosa, mas incessante

mente, o povo nativo vai per
dendo a sua personalidade e

enterrando-se na miséria negra
dos vícios - justamente o que
os japoneses têm em mira.

�

passos maIs ••.
e contprent mais barato!

FELIPE SCHl\lIDT,
�

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

Londres, 19 (de Antony Bil
lington, da Reuters) - "As
condições voltaram ao nor

mal", tem sido a informação
invariável fornecida pelos japo
neses, depois das suas bem su
cedidas ocupações de Hong
Kong, Singapura, Bandung,
Rangoon e outras cidades, a
sudoeste do Pacífico que caí
ram sob a férula da máquina
de guerra nipônica. Entretan
to, com excepção de que as hos
tilidades, nas vizinhanças, di
minuiram e que os governos lo
cais, de alguma maneira, vão
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Confecções para Senhoras

Alm.ofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas
Casaquinhos - Colchas - Toalhas - Penhoais

o golpe será na Suécia?
Londres, 19 (U. P.) - Esta o território norueguês, tendo a

noite aumentavam, em díver- proibição entrado em vigor
sas esferas européias e pririci- imediatamente.
palmente nos meios escandina
vos, os indícios de que a Ale
manha está em vésperas de
iniciar outra "blitzkrieg", cujo
objetivo será provavelmente a
Suécia.
Trens de tropas,-que condu

ziam soldados em gôzo de li
cença, foram subitamente obri
gados a regressar à Noruega.
A espectativa de que a Alema
nha prepara nova ofensiva foi
robustecida pela transmissão
feita pelo rádio de Berlim
anunciando que o govêrno d;
Oslo proibiu os bailes em todo

·INDICADOR
I Dr-.-A-,.-to-An-i-o-M-o-n-iz�1de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

I
HESIDÊNCIA:

,.
A v. Hereílio Luz, 189.

Telefone n. 751.

Ex-cbete de clJ�
nica do

Hospi!al cf (,
Nuern berg-

(Profs. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Evpecialista em

_ L trurqia Gel al �

I Alta cirurgia, gyne

I'
cologla (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de p'astíca.
Consultorlo li rue Trale
DO, 18 (dl'!;5 10 68 12, ,
des 1 Ó á� 16,M) Tele

phc ne - 1.286

I
Resídeneía A rus Es·
teves Juníor I 20. -�

Telepbone .a·-t.!.,1

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

Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto-· Fone I ;'i9i
9 ás 12 e 14 ãs 17 noras.

RESIDE'\(IA'
Av Her c rlio Luz, 186

- I'hcne: 1392 -

Attende a chamados
14

AVISO AO POVO CATARINEMSE ILinha direta Porto Alegre - Florianópolis
Os correspondentes de guer

ra, que prestaram serviços em

Berlim, lembram que o govêr
no nazista sempre proibiu os
bailes nas vésperas de uma
ofensiva. Empresa Jaeger & Irmão.

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sacados e domingos
Aqente em Flertanennlís . MÁRIO MOURA

PRAÇA 1(') LIE NOVEMBRO

MINISTRO ARNO KONDER
A Família Konder, na impos
sibilidade de agradecer dire
tamente a quantos a acom

panharam e confortaram no

doloroso transe por que acaba
de passar, com o falecimento do Ministro ARNO
KONDER, serve-se dêste, para testemunhar a

. todos a mais profunda gratidão,

ft India pÓde fazer o mesmo !
. Cl�ul1quim, 19. (Reute�'s) - Em irradiação dirigida ao po

vo I!ld�, a sra. Chiang-Kai-Shak declarou, por ocasião do "Dia
da tndía ": "O segredo ela nossa bem sucedida resistência é
simples: possuimos uma arma formidável, pois nos negamos
a admitir a derrota. Durante os cinco últimos anos defrontá
mo-nos com ataques mortíferos. Deitando mão das nossas re
servas espirituais, obrigamos o inimigo a deter-se. O que a
China fez a India também o póde fazer".

O secretário do Kuomintang, general Wetechen falando
na mesma irradiação, convidou o povo indú a lançar-se de cor

p? e alma na guerra. "A desunião solapará a nossa fôrça· -

disse o ge�eral. - mas estamos seguros de que os previdentes
líderes da Jndia conduzirão o país à grandeza a que está desti
nado" .

Farmácia «Esperança))do
farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigcs de bo rr�chd.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),FONE 1.642

A concentração de vasos de
guerra na costa norueguesa
compreende, provavelmente,
também, três couraçados.
Simultâneamente, as infor

mações do exterior assinalam

Ique as relações da Suécia com
a Alemanha tornam-se cada
vez mais tensas.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Oovidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço
o. ARMINIO TAVARES

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

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residêneia 145à

(ia. TELEFÔNICA
(ATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.
Acionistas, no escritorio desta
Companhia, os documentos de
que trata o art. 99 do deere
to-Iel n. 2.627, de 26 de Se·

Itembro de 1940.
A Diretoria

��==========�=

MEDICO
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIAO
INSTiTUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. D;alma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca]

I
com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare.

lho geníto-urtnarío do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radl logía Ctfulca com o
dr. Manocl de Abreu Cam nan-río
São Paulo). Especializado em HJ
giene e Saúde Públíca, pela Uníver
sldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
i\parêlho moderno SIEMENS par.
dtagnõettcos das dor ncas Internal'
Coração, puln.ões, vesícula biliar

estômagos, etc
Radíograttas óssea- e radlograllas

dentária!'
. Electrocardiografia clínica
Ulaguõstlco preciso das molésttas
cardíacas por melo de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

(Determinação do" dttúrbíos das
glândulas de sccreç!i't:l Interna)

Sondagem Duodenal
8:xame químico e mlcroscõpíco d«

suco duodenal e da bííls),
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas. ralos ultra-violetas
ralos Infra-vermelho e eletrlcldad't'

médica
Laboratório de microscopia e

análise c1inica
"'xames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do ímpaludís
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
A,scheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano e

qualquer peaqutza para elueldaçãr-
de díazuéstíco,

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

f L ORTANOPOllS

D A
ARlENE VAZ e JOÃO VAZ Mal equipados estão os rumenos

t . SAV S LACERDA· . . Angóra, 19 (Reuters) - Uma das razões que levaram o

�culista do C�ntro de Sdúde e. do Hospital de Caridade partlc!pam aos parentes general Jacobici, chefe do estado-maior do exército rumeno

EX-ll!terno do Servlç� do Professor Le�mdas Ferreira e ex-estagiário dOli
e amigos de seus pais a solicitar demissão dês se posto, foi seu descontentamento e�

servíces do dr. GabrIel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S Paulo) O nascimento de sua face da re.c�sa dos alemães de suprir os rumenos com equipa-
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

I
irmãzinha mentos militares adequados, segundo informações de viajantes

NARIZ e GARGANTA AlÁDIA.SEBASTIANA

I
aquí chegados e procedentes de Bucareste. Sabe-se em toda a

Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas. Fpolis, 17-3-191t2 Rumâni� - declaram êsses viajantes - que as enormes per-
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS. das sofridas pelas tropas rumenas nas proximidades de Odes-

�� "":I sa deve-se ao fato de não estarem as mesmas equipadas con-
169 3 v.·3 venientemente.

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

.-u.....

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

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

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

clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Flurianópolis

Dr ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
• NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

ron'-ult, 5. Pela manhã, das 10 às 12
� .. d. A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especieliste em

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

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

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residênei.a: Rua Presidente Coutinbo, 23.

Dra. S(hweidsonJosephi:.a
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

........, _

'.1 •••• , .

• , n 1$ .r-"s

L'
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'60 bOR;$ UA.$
NOVA IORQUE, - 19 (UNITED) -- O "HERALD TRIBUNE" PUBLICOU ,UMA ..INFORMAÇÃO, SEGUN

DO A QUAL OS PAíSES DO "EIXO" TENTARÃO TRANSFERIR PARA A FALANGE .ESPANHOLA A TARE
FA DE PROPAGANDA TOTALITÁRIA NAS AMÉRICAS ..

,

�
,---.::::::::::::::::::='-�

CA�PA A .QUEDA
COMBATA A

CABEL05 BRANCO�
E O�

COM

rfjp_q_d,c9.. ,

_l���n����m ��!'
ne-oduto de;

'PERFUMARIA SANTA CATARINÁ

..

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

. I
Elegância I

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n" 13

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

(Defronte à casa Hcepcke)

Homenagem à memória do autor'VE DE_5E 11 •••••••••••••••••11 :dos «Pcemas e Canções»
s. Paulo, 18 ("Estado") - En- 18 S \ NGT J BJNO Icontra-se no Departamento Admi- Material para completa • ..L�_}._ 1. I

-

1 _ __!nistrativo cio Estado, afim de ser instalação de luz elétrica, I
• C � . I " .

-

convertido cm lei, um projelo de sendo uma turbina.«Pelton», I

• ontem oito e ementos tOnlCOS •
desapropriação da quadra onde cs- dínamo, 80 mts. de canos "lú, sepultado o consagrado poeta de ferro fundido de 6 pole- • Fósforo, Cálcio, Vanadato, •brasileiro Vicente de ,�arv�lho, no I gados e 4 metros de com-' • •cemitério da 01"(1('111 I erccna do primento, 2 ampéres, 1 vol- ,. Arseniato. etc.
Carmo, no Paquerá, em Santos. tímetro, 1 regulador de en- • �O autor de "Poemas e Canções", trada d'água _para a turbi- •

Os Pálidos, Depauperados, .,segundo seu desejo, foi sepultado, na, 36 quilos de arame de Esgotados. Anêmicos, •em abril de 1924, no cemitério da cobre n. 8, isoladores, etc.; • Magr o- , Mães Que Criam, •Ordem Terceira do Carmo. Como 2 cabos de arame de aço de • Cru.n çe s Rs qutucas r e ce-
o vate santista não tivesse pertenci- 3/4 de polegadas de grossu- • berão li toníuce ção geral •
do à referida Ordem, a mesma en- ra e 12 metros de compri- • do or ga nísmo C(IIJ\ O •viou recentemente aos poderes I11U-- menta: 1 cabo de 3/8 de •nicipais um requerimento, afim de grossura e 15 m ts. dé com- •que fossem retirados dali os seus primen to; 4 mancais para Adespojos. Não concordando com ês- transmissão, etc. etc. - In- ., :se pedido .o prefeito praiano, sr - formações na redação do w
Antônio Gomirle Ribeiro dos San- ESTADO. 15vs-2 ••HfHlfi1h\l.fjOt!•••••••••••�.8.tos, enviou à diretoria da Ordem
Terceira um ofício, no qual pedia
fossem conservados, no Paquelá, os

restos do grande brasileiro. A dire
toria da Ordem Terceira insistiu no

seu ponto de vista e, por êsse mo

tivo, o chefe da, entidade de Santos
acaba de enviar ao Departamento
Administrativo do Estado, um pro
jeto de decreto-lei, fazendo com

que o jazigo de Vicente de Carva
lho seja consagrado monumento

nacional, afim ele que fiquem res

guardados, "ad perpetuam", os os

sos do ilustre morto".

Nlóveis
Vendem-se: 1 Guarda·casa

ca, com espelho «bisauté»: di
versos guarda-roupas, mesa

elástica, cristaleira, lavató
rio com pedra-már'more, eta
géres, colunas, cama de ca

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

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

Lutaram ontem e
lutarão amanhã

Camberra, 19 (U. P.) - O
ministro da aviação, Drakeford
anunciou ontem que a maior
parte da fôrça aérea australia
na que combatia no Extremo
Oriente regressou à metrópole,
onde será incorporada ás es

quadrilhas locais.
O ministro da guerra, Far

de, informou que os oficiais e

soldados aliados, que chega-
ram à Austrália, "proceden- N

",

dtes das frentes setentrionais", egoclu a ven a
foram incorporados ao exérci-
to nacional, ainda sob as OI Vende-se a casa de negó
dens dos seus próprios coman- cio no largo General Osório

dantes, que lutaram ao lado 40 (Casa Chicão). Bom ponto
das tropas australianas. e bem afreguesada. Vende
______________ se, também, o mesmo pré.

dia. Tratar no local.
30v-17

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

proprietário V e ldír Losso, no
mesmo Caié. 20v- \ 5

Quinta-coluna
em Curacão

Caracas, 19 (United) - Re
ceberam-se notícias, fornecidas

i por alguns viajantes proceden
tes de Aruba e Curaçáo, segun
do as quais é intenso, alí, o tra
balho da quinta-coluna. Por
exemplo, no primeiro dia de a

taque contra Aruba, foram' cor
tadas as comunicações telefô
nicas entre Orange e Baint-Ní
colas e a quinta-coluna preten-

I deu índíspôr as fôrças holande- Armação envidraçada, pintada
sas com a oficialidade norte-a- a óleo, propria para armarinho,
merícana. Por último, é muito - secos e molhados, farmácia etc.

elogiada a abnegação e habíli- Ver e tratar na Farmácia" Nossa
dade das tropas norte-america- Senhora da Aparecida".
nas e holandesas. Rua João Pinto n. 4.

168

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

VENDE-SE

5 v.-4
Infligidas severas

CAVALO Vende seperdas bonito
Londres, 19 (Reuters) - Os cavalo, born para montaria f'círculos au�orizad�s de Lon- carroça.

-

Pre ço de ocaslão.dres declararam, �oJ�, 9ue gra- Tratar com o sr. José Caval
ves perda? foram ínflígtdas, on- canti. _ S'iCO dos Limões, no
tem, a�s japoneses, durar:te �s 1185. v _ 5
operaçoes realizadas na Birmã- .--

_

nia ,quando as fôrças imperiais

Iinvestiram contra três aldeias Dr. ALDO DA LUZocupadas pelo inimigo, nas vi-
zinhanças de Pegu e Toungoo.

I ADVOGADO
Depois de fazerem a limpeza i Rua Trajano, 33dessa aldeia, o que provocou o

I

FLORIANuPOLlSdesvio do movimento das tro-
pas nipônicas, as fôrças britâ
nicas retiraram-se.

Atende das 9 as 12 horas
---------.

Diante da Austrália o amarelo hesita
Melbourne, 19 (De Harold brancos; 1 japoneses devem os seus triun- planejando a defesa do pais

Guard, correspondente da uni-I 3 - Os nipônicos conhecem fos a que os lugares em que pelo pesadelo de um ataque:' an
ted Press) - A conquista da a capacidade dos soldados aus-I combateram eram habitados tes que tivessem tempo de 111:::J
Austrália constituirá a empre- tralianos, que, na Malaca, em quase que exclusivamente por bilizar as suas milícias e cole
sa mais difícil para os japone- i Singapura e em outras frentes, indígenas, o que não se dá na cal' o país em pé de guerra
ses, pelas razões certamente demonstraram serem índíví- Austrália; O pesadelo de um ataque [a
Conhecidas pelo alto comando dualmente melhores comba- 6 - O exército, australiano ponês existia de fato e pode-se
llipônico e que são: I tentes do que os japoneses; será comandado por chefes e afirmar que foi um bem para,

1 - O exército que defende 4 - A Austrália está muito oficiais veteranos, que conhe- a Austrália, posto que agora
� Austrália é muito maior que melhor situada no que se refe- cem a fundo as táticas do íní- existe o perigo de invasão. O al
�, fôrças nipônicas que vence- I re aos equipamentos de guerra, migo, por terem lutado na Eu- to comando nipônico, atual
l'aro em Malaca e Java. do que os lugares até agora ropa e no Pacífico. Desde a]1 mente, vacila entre a índia e a
2 - Trata-se de exército em conquistados pelos nipônicos; guerra mundial passada, os go- Austrália, não ignorando a

luta em país colonizado por 5 - Até a presente data os vernantes da Austrália vinham realidade das coisas.

Francisca Maria Duarte Silva
Missa de Primeiro Aniversário

ÂL.. Nabuco Duarte Silva e família, convidam a

�k.. tod?s .os pa,rente.s e pessoas amigas, para

T
cisais t ire rn a m,.SQ que mandam rezar,

o - sábado, 21 do corrente mês, às 7.30 horas,"

na Igre�a do Rosário, em intenção à alma
de sua saudosa mãe, sogra, tia, avó e bisavó,
FRANCISCA MARIA DUARTE SILVA, ante
cipando os seus melhores agradecimentos aos

que se dignarem comparecer. 3 v.-3

heróiUm. indiano
Mandalé, 18 (Por Jan Mun- Showgyn, forçaram o inimigo

1'oe, correspondente especial da a bater em retirada, abar-do
Reuters) - A história da reca- nando a pequena cidade.
ptura, por tropas britânicas, I Êsse recuo dos elementos ni
da cidadezinha de Showz yn, a pônicos não se fez sem que
cem milhas ao nordeste

-

de I houvesse antes tremenda luta
Rangum, demonstra que um I corporal, casa a casa, sendo
"havildar", (sargento) indiano I que as tropas indianas empre
foi o herói da mais ofensiva garam seus "kukris" (baione
das ações imperiais, desde a tas indianas) com a máxima
invasão nipônica de Burma. eficiência.
Disfarçando-se, extra-oficial-

-

...._;;;;;;.;;;;;;;;;_;;;mente, como "coolie" êsse bra
vo se infiltrou numa turma de
operários, cavando o sólo, co
mo diárista, para os nipões; e,
de regresso às linhas britâni
cas, trouxe consigo "importan
tes planos que mostravam a

disposição e potência das for
ças japonesas, bem como ex

tensas listas de traidores e

quinta-colunistas burmeses.
Baseando-se nos dados con-

seguidos pelo valente "Havíl
dar" unidades indianas e bur
mesas cruzaram o Sittang,
montadas em troncos de árvo
res, planejando um ataque de
surpresa contra as posições
inimigas. O elemento surpre
sa, não teve eficiência, pois que
foram descobertos por uma pa
trulha de siameses, que de
ram o.alarme, a toque de tam
bor, prevenindo os amarelos.
Entretanto, prosseguiram no

ataque, e, em recontro com

quatrocentos ou quinhentos
soldados japoneses, apoiados
por traidores de sangue bur
mês, que estavam fora de

AJUDA A COMBATE..- A
TOSSE E RESFRIADOS

*
TOSS SÓ PODE FAZER BEM

Madeiras
Pinho

de

vencem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

30v-14

A defefesa da costa
pacifica do Canadá
Vancouver, 19 (Reuters) -

O governo canadense j á deu
início a seu vasto projéto, vi
sando a transferência de cerca
de 23.000 mulheres e crianças
japonesas para o interior do
país Esse projéto faz parte dos
planos de defesa das costas do
Pacífico. Os evacuados serão
instalados na zona oriental das
montanhas Caseade, onde per
manecerão até o fim da guerra,
ficando suas propriedades devi
damente garantidas pelo go
verno do domínio.

QuAsi meio século de'l-exia
têncía é o melhor reclame
da pretêrenc1a • JUYEM1UOE
I1W.DR! para limpar, for
tificar e r e j u v e o e s c e r os

cabelos, Elimina li caspa,
faz cessar • II u é d a d o II

e a b e t o s ii voltar à c!',r

p r+t.i r t i v e os cabelos

I b,.
i;; II c o s , sem os tingi r;

d' -Ihes vigcr f' mocidade.
Não con t�1ll 581s de prata •
usa-se COlnO loçãe,

ORATIS
Peça-nos Impresso. '0"'" OI eul
dados dOI C:lbelol , O melbor UIO
da 1.......... AI••••,....

Vidro pel_. GOI'I'8io QSOOO ...
..Ie OU qJor dllclarado.

Lili. fUYlIl".1 _WI.Da "'L
Roa d, RIacltnla, 'OI -> ....alE..

DESPEDIDAS -
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.

6 v.��
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" Deutsc�e Münsc�en in 8rasilien"
"Deutsche Menschen in Bra- do Sul, um exemplar (118 pá- deutschbrasilanische Gedanke

silien... " Em tradução verna- ginas mimeografadas) das hat eíne bestimmte ínnenpolí
cula: Gente alemã no Brasil. "Cartas Circulares do Circulo" tische Richtung, weil wir eíae
De quem se trata? De metecas (Rundbrief Sondernummer ganz bestimmte Auffassung
aquí chegados para tentar for- des Deutschbrasilianischen Ar- von Staat, Volk, Volkstum, also
tuna e regressar aos penates beitzkreises). Devo confessar ueberhaupt von Politik ím
germânicos? Não. A "gente ale- que a leitura dessa propaganda weitesten Sinne haben"».
mã" em referência deve com- nazista me deixou perplexo. Eu Quem o afirma é um outro
por-se da totalidade dos brasí- não imaginaria jamais que a Dohms, este de nome Ger
leiros de �scendência. teutôni-I audacia da quinta coluna pu� hard, num estudo sôbre a evo
ca, brasileiros no sentido espe- desse chegar a tanto. Bem sei lução interna da política brasi
cial do nascimento, brasileiros -'- e já o tenho proclamado por leira, "Politischer Lageberi
pela plenitude das regalias po- que é esta a verdade incontradi cht". É animado destas convi
líticas reconhecidas aos filhos tavel - que eles nem por som- ções - no sentido etnico a pu
da terra; mas alemães pelo bra exprimem o pensamento e reza da raça, no sentido políti
sangue, lingua e cultura, pela refletem a alma das muitas co, o horror ao Estado demo
"Weltanschauung", pelamanei centenas de milhares de brasí- cratico - que os teuto-brasíleí
ra especifica de compreender a leiros com ascendência germâ- ros, tomando por exemplo o
vida e a posição do individuo nica, perfeitamente integrados procedimento dos sudetos, de
em presença do Estado. Deve na nossa idéia de Pátria una e verão passar a agir, mais cedo
ser isto a "gente alemã no Bra- indivisivel. Eles são numerica- ou mais tarde ,no cenário poli
sil". Os descendentes de ale- mente um punhado de agitado- tíco brasileiro (" ... die bras i
mães que por ventura não re- res, nada mais, Basta ler-lhe lianische Innenpolitik... in
zem por esta cartilha serão su- os raciocinios capciosos e trô- (die) wir Deutschbrasilianner
mariamente considerados trai- pegos para ter a certeza aliás, frueher oder spaeter eintreten,
dores, em relação ao "D_euts- de que não ignoram as dificul: werden ... ") A cidadania bra
chtum", diga-se em relaçao ao dades que o meio lhes opoe. Ha sileira, eles a querem utilizar
germanismo cultural e bioló- páginas que são verdadeiros não como demonstração pal
gico, fora de cujas fronteiras gritos da angustia. "Se não nos pavel da sua integração no
não há salvação para a huma- unirmos numa fé resoluta e in- meio político e cultural que é
nidade corrompida pelas mís- quebrantavel, dentro de alguns o nosso; mas como instrumen
turas das raças e pela demo- anos já não haverá "Deutsch- to para a bipartição da Patria
cracia. tum" no Brasil". Êles sabem Brasileira em dois setores: -

A doutrina é totalitária, que são uma pequena, uma in- a maioria, de luso-brasileiros, a
vê-se bem, e repercute das ca- fima minoria. Mas acreditam minoria, mais' ativa, mas culta,
tedras oficiais de Berlim. Se também, porque o aprenderam racialmente superior segundo,
acontecer que algum brasileiro com Adolf Hitler, "que são as eles de teuto-brasileiros. Geo
de origem alemã se confesse minorias audaciosas e concien- graficamente brasileiros, cul
politicamente adepto da tradí- tes do seu valor que fazem a turalmente alemães: é na ma

ção liberal do país, da conce- nístóría da humanidade". nutenção deste "stato-quo"
pção democratica do mundo, Sumariamente interessante monstruoso e imbecil ao mes
da ordem juridica ínternacío- de observar-se é a duplicidade mo tempo que se afanam os

nal, a pouco montarão as po�- de critério com que esses nazis- propagandistas alemães do
siveis simpatias sentimentais tas brasileiros de origem alemã Terceiro-Reich quando se diri
que possam nutrir ainda pela se situam em relação aos tota- gem aos brasileiros de ascen

pátria dos seus antepassados, I.táríos indigenas de ascendên- dência germânica.
pelos pensadore__s �erm�ll1r;os, cia não germânica. QUlmdo se A sua vitória final sôbre a

pelo genio teutao .. E�e nao p�. dirigem aos brasileiros de pro- maioria apatica e polítícamen
derá merecer a miruma confi- veniência alemã, o acento tôní- te incapaz dos brasileiros de 0-

ança dos que dirigem_ o movi- (:c da sua doutrina se coloca rigem não alemã lhes parece
mento da "gente alemã no Bra- sobre a pureza da raça escolhi- simples questão de tempo. Eles I
sil". Porque a doutrina é teta- da para dominar o mundo. Te afirmam que toda a vida polí
Iítáría ela há de ser aceita in dos os descendentes de estirpes tica do Brasil não ostenta um

totum' ou rejeitada por inteiro. germânicas comecem ato de único sinal de brasilidade au
Não há lugar para meios-ter- ignominia ligando-se matrnno- tentica. Nós temos sido até a

mos, para estados compromís- nialmente a mulheres de ou- gora - dizem, meros repetido
sórios entre a concepçao de VI- tras origens etnícas, de origem res de teorias francesas, mal a
da brasileira e a concepção da lusitana inclusive senão prin- plicadas á vida institucional do
vida alemã. "Wer zu uns geho- cipalmente. Ftlhos de alemães país. Toda a nossa história, se
ert, soll sich dissen Bewusst n80 de casar-se com filhas de gundo eles, comprova tal asser
sein und ganz zu uns gehoeren, alemães. "Sem o que desapare- to. De resto, as coisas não po
Wir verzichten auf Heuchler". ceremos nos pantanais e nas deriam mesmo passar-se de ou
"Os que estiverem conosco de- imundicies da mistura de ra- tro modo, pela simples razão
vem mostrar-se concientes dís- ças". (No texto alemão de Got- de que "nos faltam para o ple
so e hão de pertencer-nos com- tfried Dohms. - "Wenn wir ní- no exercício da vida pública as

pleto. Os hipo�ritas e o� louva- cht alle im Schlamn. und Mo' duas condições mais elementa
mínheíros nao nos ínteres- rast der R'assenmisc1l1.1J1z-en res: opinião pública e maturí-
sam". untergehen so11en"). dade política ("Weil ihm dazus
Quem sustenta êsse ponto de O teuto-brasíleíro tem, se- die elementarsten Vorausse-

vista não será brasileiro por gundo eles, deveres ímprescrítí- tzungen fehlten; Die oeffentli
certo: é um alemão nascido no veis em relação á pátria dos che politische Meinung und po
Brasil, é um nazista no gozo da seus antepassados e com rele- litische Muendigkeit". Gerhard
plenitude dos direitos civis e rência aos alemães de todo o Dohms. "Politischer Lageberi
políticos reconnecídos aos b�'a- mundo. Três temas são citados cht"). Não foi por outra razão
sileiros. Chama-se Gottfnf'd pelo corifeu nazista como ten- - acrescentam - que na vida
Dohrns, ganha no Brasil a sua do merecido especial atenção pública do Brasil só puderai
subsistência e procura envene- nas suas prédicas á juventude vingar até agora estas duas
nar com as suas teorias rac'ais rio-grandense 1.0) o conceito formas antagonicas ríe atívída
e antí-democraticas a mentalí- do teuto-brasileirismo em si- des política: o caudilhismo e a
dade de milhares de jovens no mesmo. 2.°) comunhão espiri- idéia liberal-democrática. Bas
Rio Grande do Sul. Gottfried tual com os alemães (Ausland- ta dizer, para procurar um re

Dohms, diga-se desde já, não deuschen) em todos os países sumo final de tantas infamias
teria valor apreciavel se consi- do mundo; 3.°) história do gru- mentais expressas por indivi
derado apenas como expressão po etnico alemão no Brasil. O duas nascidos no Brasil e colo-

. de si-mesmo. O que acontece, livro básico das suas predicas cados ao serviço do nazismo,
porém, é que êle não fa�a P?r é o volume do famoso "Gaulei- que nem a Independência Na
si mas por uma orgamzaçao ter" Baldur von Schirach, "1- cional foi uma solução adequa
Não é voz isolada no capitulo. dee und Gaestalt". A que mon- damente brasileira dos nossos
Ao lado dele estão numerosos ta, por exemplo, a comunhão problemas políticos. Para que
outros renegados da pátria e dos teuto-brasileiros com os a- se não diga que exagero, não
da tradição politica brasileira. lemães espalhados pelo globo' me cansarei de repetir ainda
Eles se chamam, para só citar Tratar-se-á de laços meramen- aquí as palavras do texto ale
alguns dos maiorais, Karl He- te espirituais ou ideologicos? O mão: "So ist denn die Unah
inrich Hunsche, Fritz Sudha- próprio Dohms se encarrega da haengigkeitserklaerung von : .

us, Karl Oberacker, Gerhard esposta, quando nos descre 1822 keine echt brasilianische
Dohms, Gottschard, membros uma reunião de propaganda Loesung gewesen". Quanto á
todos eles do "Deutschbrasilia- ao ar livre (Lagerabend), rea- proclamação da República ela
nischer Arbeitskreis (Circulo lizada numa colônia ríogran- obedeceu ... a uma exízêncía
Teuto-Brasileiro de Trabalho), dense. A propósito dos deveres francesa (" ... die El'fu';;llungfundado em Berlim, no ano de dos teuto-brasileíros com os der franzoesischen Forderun-
1935, por um grupo de brasíleí- lemães de fora do Reich (esta gen in Brasilien"),
ros de origem alemã, universi- prédica é de 1937) "falámos- rudo isso, volto a dizer, é ao
tários na sua maioria. lhe - relata ele - sôbre a si- mesmo tempo monstruoso e
Como todas as organizações tuação dos sudetos e tiramos imbecil: monstruoso porque

nazistas, também êsse chama- daí as consequências em rela- afirmado por individuos nasci-
do circulo teuto-brasíleíro é ção aos teuto-brasileíros" dos em solo brasileiro; imbecil
zação perfeitametne interna- ("Das Sudetendeutschtum porque nazista. Mas se assim é
uma organização perf'eítamen- wurde besprochen und dann com referência a estes Que são
te internacional. Num total de wurden die Para11elen mit dem descendentes de alemães, que
44 membros, encontram-se 29 Deutschbrasiliannertum gezo- fazem do alemão a sua nngua,
brasileiros, 13 alemães, e 2 ... gen") .. Como os sudetos, como estudam em Berlim e se contes
paraguaios. Os brasileiros e os todas as minorias alemães na sam culturamente alemães,
paraguaios, inutil dizê-lo, são Europa, também devem os teu- que se há de dizer de outros
de origem alemã, talo egipcio to-brasileiros fieis ao nazismo brasileiros que não são dolíco
Rudolf Hess ou o russo Rosen- ter uma orientação claramente cefalos loiros mas peles bron
berg. Como é das escrituras, c definida em relação aos proble· zeadas nas "ignominias ela mi
catecumenos nascidos fora do mas da política interna do cegenação que não entendem
Reich rivalizam com os alemãs país. Essa orientação há de ser patavina da língua de Goethe
autênticos nas demonstrações estritamente conforme á con- mas se proclamam convicta
de fanatismo político e na acei- cepção nazista de Estado, de mente anti-democraticos e sim
tação integral do credo nazista. povo, de etnia cultural, e por patisantes. do credo hitlerista?
Tenho sob os olhos, forneci- conseguinte da política no seu I Sôbre qual dos dois setores de

da pela polícia do Rio Grande sentido mais amplo, - ("Der I vem, nesta undecima hora, in··

3
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Corpo auxiliar feminino
Washington, 19 (Reuters) - Foi apresentado à Câmara

dos Representantes um projeto-lei propondo a formação nos
Estados-Unidos d um corpo auxiliar formado por muheres,
cuja organização obedecerá ao sistema "Women Auxiliary
Corps", da Inglaterra. O projeto conta com o apôio do Depar
tamento da Guerra e sua aprovação parece quase certa.

fOTO-IDEAL
de

João Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru·
pos, casamentos, servi-
ço industrial, revelação Ie 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,
·Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

cidir de preferência as nossas

atenções na imprescindivel sal
va-guarda do nosso patrimônio
cultural e político?
Não façamos derrotismo libe

ral-democrata que, atualmen
te, tanto acoberta o astuto co
munismo como o intransigente
totalitárismo.
Em sociologia e em política,

nacional e internacional nada
se deve falar com precipitação
e imprudência.

O Estado Nacional Brasileiro
vem demolindo, pedra por pe
dra e com paciência e perseve
rança beneditinas,o muro das
lamentações dos Jeremias tra
vestidos, que não querem crer
em nada do que seja nosso.
O "complexo de inferiorida

de" que nos perseguia, assoa
lhado pelos nossos cabotinos,
de uma literatice barata, está
sendo destruido sistematica
mente pelas realizações da nos
sa gente, guiada pelo nosso go
vêrno e com os recursos de ca
da. É conveniente, entretanto,
que essa auto-educação civica
venha do lar ,se prolongue na
escola primária, atravesse o
curso secundário, persista no

superior e perdure durante to
da a existência dos nossos com

patriótas que muito teem do
que se ufanarem de sua pátria,
em todos os setores de ativida
des humanas.
No cívico e no militar aí es

tá o grande e imortal Caxias,
o maior general americano,
por sua capacidade de organi
zação, por sua inata intuição e
seu grande senso estratégico
suas gigantescas realizações
militares colocam à altura dos
grandes capitães de todas as

épocas, apesar da conspiração
do silêncio que em torno do
seu nome, faziam no Brasil e
ainda fazem nas Américas; os

invejosos de sua imarcessível
glória. Esta conspiração se es
tende a todos os nossos gran
des homens, indo até ao pon
to de quererem usurpar nossas
legítimas conquistas nas ciên
cias aplicadas e nas artes.

Lindolfo Collor

------------------------"....._""...._.

RHEU ATISMO
Os Disturbios Renaes
sâo a sua CAU$A

Juntas rigidas e inchadas, com a tortura per
sistente do rheumatismo. A dôr faz com que
os dias pareçam mais longos, mas as noites
dão a impressão de interminaveis e não propor
cionam ao seu corpo soffredor o descançotranquilloque necessita. Deverá comprehender
que os seus rins não estão trabalhando como
deviam e não terá V. S. allivio emquanto
elles estiverem affectados.
Milhares de homens e mulheres existem

padecendo horrores, embora pudessem evitar
de vez esse soffrimento, seguindo o simplesconselho que aqui damos.
É necessario repôr os seus rins em condi

ções normaes de funccionamento e não ha
para isto recurso melhor, mais rapido nem
mais seguro do que começar a fazer uso das
Pilulas De Witt, ainda hoje I
É dare, que ás Pilulas De Witt não se irá

attribuir a propriedade ridícula de curar topas
as doenças renaes. ElIas são feitas para o
fim especial de acabar com o rheumatismo, as
dôres nas costas e os soffrimentos e abatimentos causados pelos disturbios dos rins. As Pilulas De Witt não s6 o libertarão dos seus

padecimentos, como restaurarão o seu vigor e a sua vitalidade, devidoá sua magnifica acção tonica. A venda em todas as pharmacias.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

Indicadas para Rheumatismo, Sclatica, Dôres na Cintura, Disturblos Rena..
Molestias da Bexiga e, em geral, para enfermidades produzidas por exce..o

de acido urico.

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixu Postal, 3717 -S.Paulo.

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

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

r o IOrnor o

contribue pa elirninon'• I dado. ....
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o ESTIDO- Sexta felra� 20 de Março de (OU

Dé� I' a 30 de Março:
Grandes vendas de artigos de Verão

•

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

�
nos artigos assinados

�

e,O ESTADOI/b
DURIO VESPERTmO

Redação e OfIcInas à Rua
João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS ..

Na Capital:
Ano ..••.•.••..

Semestre .•.••.

Trlmestre ....••

Mês ••.•••••••••

5O$OOG
25$000
15$000
�OOO

No Interior:
Ano. .••..•••••• 155$000
Semestre ...•••. 10$000
Trimestre ..•••. ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

Chácara
Vende-se uma chácara, com
fundos para o mar, na estra
da geral dos Barreiros.
Iutormaçõ es na Redação do
»Estado». 20vs 8

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
-� do Leal. As construções aumen-

-, tarn. A planta dos terrenos acha-
se com o sr. Ari Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda des lotes.

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

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

VENDAS EXCLUSIVAMENTE Á VISTA
•

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

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

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

135$000
155$000
16$000

14$500
34$000

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

47$500
43$000

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

de receber grande vaNedade.

Recebemos ARTIGOS PARA ENXOVAIS:
.Linhos para lençóis
GU,arnições 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 as mais suaves combinações de
tons representam o caraterístico inconfundivel das nossas sedas !

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

i $8DA$· i• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, sao
••••

i encontradas nos balcões da•
•
•

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

SEl)AS

\l'�P==re�ço==s=de=le=ul=ar=!=Pr�eço=s=de=-c=on=ve=nc=er=!=Pr�eç=oS�q=ue=de=ix=ar=ão=sa=ud=ad=es�!�

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL
, rebel .....
iIIca••u p grlppoa. Natrta re llld ...__
_c...-oa s.ngulneo., do,.. _ peita ces"_=• Ir....oz. ger." '.Ila ....ppe CON'lllA

-

• • re.edi. abaalu'" _relco, EItIoao" rC •
... do. tub.rc.I•••• , y .
COI8TRATOSSE ,. recebeu tio 24000 .....
......... T.nh... culd.doJ<>Nã dob

'

.
....... CONTRATOSSE. do to --... ., ••h.', h • T...h•• _ •• _ -.

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

Companhia «Aliança �a Baia»

111=

•
..
•
•
.._

•
•
•
•
•
•

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

- �

Vende-se casa

Oasa SANTA ROSA•
•
•
•
•
•

Díáríamente recebemos novidades
.

Rua felipe Scbmidt, 54-fone 1514

SINDICALIZAÇÃO - Mode- PUDIM MEDEIROS, a so-
los - Explicações. - Procure a bremesa inegualável, gostosa,
Organização Comercial Catari- fácil de preparar e que to- Vende-se à Rua Bocaiuva,
nense. dos apreciam. 125, uma casa de moradia,

• • • • com terreno dando fundos
Socíedode Cooperativa de Responscbílídcdes para o mar, medindo 11 me-

Limitada tros de frente, por 80 de

Banco de Crédito PopUlar e Agrícola ��9dos.
- Tratar no !���_16

de Santa Catarina I�__I_""'"
Rua Trajano n.O 16 - Séde própria

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãoFLORIANOPOLIS

E�PRESTA 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 Idas Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

semestral, em Maio e Novembro.

IPaga todos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A"lSO Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federals, Bstaduats e Municipai6.

SanuuenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALeIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauper.dos,
EICjotados, Anêmicos, Mie.
que criam Magrol, Criança.
requílicu, receberio I toni-
ficação gtrel do organirmo

com o

Sa nuue n 0'1
Llo. D,N S.P. n: 199, da 1921

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

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo"

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$000
• n.929.719:000$000
t 28.358�717$970

85.964:965$032'
7.323:826$800

22 354:000$000
•

I
Diretores:

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

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & (ia.

RUA PELlPE SCHMIDT N 39

Cats« postal 19- TeleDhone1083-1!nd. Tel.•ALLlANÇAJ
Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajai,

IBlumenau e Laqes,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 2C) de Marc;o de 1942

��••�� rPeças �enuinas FORDIEcos e NO�ciasl-
Procure os novos concessionários:

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

, O maior bombardeíu de
todos os tempos

II,
II'basta

,
. It

__f%%=��

Por motivo

,
da aproxima�ão do Inverno

A CASA TRÊS IRMÃOS
resolveu liquidar

TROPICAIS, LINHOS
..

Para que a nossa

visitauma

artigos

Igual

todos stock

(irlandeses e

seu de SEDAS,o

nacionais ),
por preços jamais vistos I

ao!

amáve'l Freguesia se

nossos balcões, os

possa certificar,
onde encontrará

remarcados aos mínimos preços I

liquidação de gravatas
e perfumarias

Nada de Blumenau, IRMANDADE DO SENHOR JESúS DOS PASSOS E HOSPITAL
DE CARIDADE

Nova Trento etc PROCISSAO DO SENHOR JESúS DOS PASSOS
_, ·

I
' �e ordem ,da Mes.a Administrativa d,esta Irmandade e Hospital, faço

CC I
-

d
. . público que, sábado, 21 c!o corrente 111es, ao anoitecer, descerá da suaonc usao a la. pagma) Capela, na Igr-eja do Menino Deus, para a Catedral Metropolitana a VE-

, •
+; I NER�NDA �MAGEM _DO S�NH,OR JESúS DOS PASSOS, que <regre�sarára que existam Estados dentro do I no dIa, seguinte, ,d?nungo, as 16,30 horas, em procissão solene, que per

nosso Estado, sob a orientação de correra o Ihnerar�o que segue,
.

devidamente aprovado por S, Excia.

t tranzei id
Revma. Sr. Arcebispo Metropolitano : Ruas Tenente Silveira, Álvaro

a�en es es rangeiros e. re�l. os por de Carvalho, Felipe Schmidt, Praça 15 ele Novembro (laelo do Palá-leis estranhas, por prmcrpios es- cio), Catedral (encontro), Pr ça 15 ele Novembro (lado ela Prefeitu
tranhos e místicas contrárias à ra), Rua Tiradentes, Praça ela Bandeira e Rua Menino Deus,
nossa índole, à nossa independên- Convido, por isso, a todos os nos.so� Irmãos a comparecerem a êsses

.

T bê
-

d
atos �evendo apresenL,ar-se na sacr-istia da mesma Catedral, af'irn de

era. am em nao se compreen e- revestidos �e balandr áus, acompanharem a referida, procissão.
'

rá que escapem à imperiosidade . Outrossim, faço público que, às 8 horas de domingo, será rezada

d
. Missa em altar fronteiro a Veneranda Imaaem na Catedral que na

as nossas nossas leis e dos nos- véspera, se conservará aberta sómente até às 23 h'ora's conf�rme' f .'
. � ,.

I d I b d
,OI

SOS interêsses êtnicos aque es que
e I era o,.. _ . , .

Ih ..1 Ih
A Administração pede aos fiéis, que tenham de pa,gar suas premes-aco emos para nar- es o que sas, que o façam com cêra pura, porquanto, de parafina, não se fará

lhes faltava nas suas terras de uso nos .altares. _

Prevll1� aos Irmaos que, dOl11iJ�g<?, das D às 11,30 horas, achar-mc-e
í

com o I�'mao Tesoureiro na Sacristia da Catedral para o recebimento
das anuidades.

Ainda, t.orno público que serão pregadores, do encontro, o rev.
Padre Emilio Dulner S. J. e do Calvár io o rev, Padre Alvino BerLoldo
Braun S. J., diretor do Ginásio Catar-iriense.

No dia imediato ao d� procissão (segundn-f'ei ra), será rezada, às
8 horas, no. altar _de Nossa Senhora. ,�as pores, na Igreja, do Menino Deus,MIssa por I�t�nçao de to.dos, os .

fIeIS que concorreram às festividades,
Consistório em Flor ianópo lís, 16 de março de 1942.

Júlio Pereira Vieira - Secretário
------�-------------------

Submarinos, holandeses no Pacífico
Washington, 20 (R.) - Soube-se, nos círculos navais holandeses

que um número de submarinos holandeses, que conseguiu escapa�
apos a batalha tl:avada no Mar de Java, está operando com os subma
rInos norte-amerIcanos no sudoeste do Pacífico.

:ror motivos n�ilitares, é impossível mencionar as bases dêsses sub
marmos, 0l! seu n�m:e�'o, mas sabe-s� que estão colaborando no ataque
contra as lmhas 111p0111cas de cOl11ul1lcações.

.

O silêncio imposto ao rádio nas águas infestadas pelos japoneses
Impede que os comandantes dos submarinos relatem imediatamente o
resultado de suas atividades.

origem.
Para começar, devemos apa

gar tudo que relembre os planos
antigos da invasão branca (nela
compreendida a amarela ... ) que
govêrnos alienigenas traçaram e

vinham executando nas regiões
brasileiras da sua escolha. Aca
bemos com as cidades germâni-..

cas, com as cidadesinhas nipôni-
cas, com todos os núcleos em que
hajam desaparecido os vestígios
da civilização que fundámos,subs
tituindo por nomes nacionais os

daquelas localid.ades já batizadas
pelas va�guardas

.

conquistado
ras. Nada de Joinvile, nada de
B1umenau, de Nova Trento, No
vo Hamburgo e por aí além. Há
muita rememoração histórica a

fazer, rebatizando êsses centros
nacionais, como a de muitos com

patriotas ilustres desaparecidos
que merecem as honra:s de uma

recordação por terem sido inca
pazes, ao seu tempo, de olvidar
os deveres de cidadãos da nossa

República para se entregarem
com a pátria às mãos dos Napo
leões falsificados que cinicamen
te nos cobiçam?".

SAXOfONE
Compra-se um saxofone

cachimbo·Mi-B. Tratar com

o bo1eeiro do carro n° 9, à
J?ra!;a Quinze, Svs"2

Hio, 20 ("Estado") - Ouvido sô
bre uma notícia segundo a qual
o ex-embaixador alemão, sr. Kurt
Prucf'er, leria desapareeido ele Pe
I rópolis, estando sua residência Ic
rua Ipiranga, naquela, cidade fe
chada, o sr. Fernandez Cuesta, em

baixador da Espanha, a quem es

Lão confiados os intcr êsscs do
"Heich", declarou o seguiinte:
"O sr. Kurt Prucf'cr, desde que o

Liszt gozava de grande pres- Brasil rompeu relações com as po
tígio entre as damas, a quem tências elo "eixo", está residindo
fascinava com a sua cortesia. à rua Cândido Mendes, em prédio
Uma noite, durante um baile, o que pertence ao consulado alemão.
célebre compositor observava os O embaixador germânico, embora
belos ombros nús de uma senho- o govêrno brasileiro permitisse sua

ra. Ao percebê-lo, a dama en- ida para Petrópolis, onde êle tem
rubesceu.

- Não se ofenda - disse
Liszt, sem se alterar-, - Eu es

tava procurando as asas ...

Vida Social

Sob a presidência do sr. dr. AI
tamiro Guimarães, reuniu-se, dia
18. às 20 horas, n um dos salões do
"Clube 12 de Agôsto", o Conselho PROCESSOS ENCAMINHADOS AO
Deliberativo da "Sociedade de As- TRIBUNAL DE SEGURANÇA
sistêricia aos Filhos dos Lázaros",
estando presente também o sr. In- Pelo dr. Francisco Gottardi, Secre
terventor Nerêu Ramos, seu presi- tário da Segurança Pública, foram
dente-de-honra. remetidos, dia n. ao Tribunal de
A sessão foi secretariada pelo sr. Segurança Nacional, os seguintes

Rogério Vieira, para isso designado processos:
pela presidência do Conselho, em Inquérito n. 19 - Instaurado pela
virtude da ausência do respectivo Delegacia Regional de Polícia do
secretário, Rio do Sul, em que são acusados
Foi lido, pela exma. sra. prof'es- Arvino Walter Gaertner e Rodolfo

sora d. Maria de Moura Ferro o re- Beims.
latório da Diretoria, referente ao Inquérito n. 24 - Instaurado pela
movimento social do ano passado, Delegacia. de Polícia de Or leans,
tendo esse documento merecido em que é acusado Alexandre Done
aprovação da Comissão Fiscal, que da e denunciante Luiz Tavares.
propôs v�tos de 1.0UVOl: ao esfôr,ço Inquérito n. 29 - Instaurado pela
e dedicação da Diretoria, votos cs- I Delegacia Regional de Polícia de
ses que foram unanimemente

apro-j
Pôrto União, em que é acusado.vados, sob uma salva de palmas. Ludwig Appel residente no distri-

Em seguida, o sr. dr. Altamiro to de \Talões.
'

Gui�llarãe.s, presidente do Conse_II�o Inquérito n. 32 - Instaurado pela
DelIberatIyo, Il!f�rmou que se irra Delegacia Regional de Polícia de
proceder a. eleição de var_lOs. mem- Xapecó, em que são acusados os
bros da Diretoria, por motIvo de individuos Guilherme Ilg Matias
vagas abertas com a renúncia de di- Oni"ler Ernesto Brase" 'Reinoldo
versos componentes. O sr. jornalis- Pitz�ch�l Artur Grutzll�;nn e Emí
ta Jáu Guedes da Fonseca, pedindo lio Sisco�v todos residentes no lu
a palavra, propôs qu� o pr?enchi- I

gar PaIl11it�s, daquele município de
mento d�ssas vagas. fosse feIto por Xapecó.aclamaçao, o que fOI aprovado pela _

casa, tendo o sr. prof. Orlando Bra- CONSELHO REGIONAL DE
si! sugerido os respectivos candida- TRANSITO
tos, todos unanimemente aclama- Recebemos comunicação, firmada
dos. pelo dr, Haroldo Pederneiras, prc-
A diretoria ficou, finalmente, as- sidente, de que foi instalado nesta

sim constituida: capital, funcionando no edifício da
Presidente, Carmem Colônia; la Secretaria da Segurança Pública, o

vice, Irene d'Aquino; 2a vice, Cora Conselho Hegional de Trânsito,
Guimarães; la secretária, Mar-ia Ma- composto dos srs, dr. Édison SH
dalena Moura Ferro; 2a secretária, veira Swain, delegado regional de
Olga A. da Silveira; la tesoureira Polícia e Raimundo Vieira, inspe
Otília Blum; 2a tesoureira, Mari� tor geral de trânsito, o que, penho-
Luiza Hoffmann. rados, agradecemos.

A situação do ex-embaixador
alemão no Brasil

Assinou o presidente da Re
pública, na pasta da Justiça,
um decreto revogando 0 que
concedeu naturalização a Frede
rico Tuch, natural da Alemanha.

*
O presidente da República re-

cebeu telegrama do interventor
federal no Ceará, informando
que a reeeita arrecadada elevou
se a 50.460 contos e a despesa
foi de 44.387 contos.

o PENSAJUENTO DO DIA
"O pintor pinta segundo o nú

mero de tintas que tem na sua

palheta; o homem pensa confor
me a soma de idéias que pos
sue" - Marquês de Maricá:

A ANEDO'rA DO DIA

o PRATO DO DIA
BATATAS ARISTOCRATAS

-- Corte batatas grandes do
meio, polvilhe-as com sal e as

se-as no forno.
A'!J outras metades, devem ser

cozidas em água e sal e feitas
em "purêe". Com êsse «purée»
adorne as batatas assadas, com

auxílio do saco de ornamentar
e no centro coloque um guiza
dinho de carne de porco.

Fazem anos hoje:
O sr. Darcí Lopes, comerciá

rio;
-o sr, José Figueira, funcio

nário do Banco Nacional do Co
mércio;
-a galante menina Eris

mas;
-a sta. Martinha Maria Se

tubal;
-a menina Roselí-Teresinha,

filha do sr. Mário Cândido da
Silva;
-o sr. cap. Mário Gomes;
-o jovem José Newton Spo-

ganicz.
Noivados:
Com a prendada senhorita

Zuleima Melo, filha do sr. Má
rio Melo, ajustou núpcias o nos

so prezado conterrâneo sr. Aldo
José da Luz.

Agradecimentos:
Do sr. Teodócio Miguel Ate

rino recebemos atencioso cartão,
agradecendo a nota de seu na"

talício.

Viajantes:
Procedente de Blumenau che

gou a esta capital o nosso pre
zado conterrâneo sr. Renato
Melo.
-Da Capital Federal chegou

a esta cidade, em viagem de
inspeção, o sr. José Pereira Ti
noco, diretor-assistente da "Hol
lerith ", poderosa organização
industrial. S. S. se faz acompa
nhar .por sua exma. senhora.
-Procedente do Rio do Sul,

onde ocupa o cargo de delega
do da Junta Militar de Recru
tamento, acha-se entre nós o sr,

tenente Domingos Paula Neves,

Organizilção de escritas-In-s
peções periódicas:Verificaçâo
de balanços (e atestado) AS

sistência cO'1tábil em geral.
Procure a Organizl1ção Co·
mercial Catarinense.

Cartazes do dia
A's 7,30 horas

.

A's 7,30 horas A's 7,30 horas

o politiqueiro
COM OTTO KRUGGER E

GLORIA DICKSON "

Complemento nacional O.F.S.
Calouro do Barulho Desopilan
te comédia, com Clovis Slingers

Preços: 1 $500 e I $ too
Imp. até 10 anos

Banco de Crédito Popular e
Agrícola de Santa Catarina

Distribuícão de Dividendo
o BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRÍCOLA DE

SANTA CATARINA-, avisa a seus; acionistas, que está pa
gando, em sua séde, à rua '1'rajano 16, os dividendos re

lativos ao 20 semestre de 1941, razão de 10% ao ano. (260
DIVIDENDO).

F10rian6polis, 19 de Março de 1942.
O Conselho Diretor

uma residência ele verão, são usou

dessa permissão. Preferiu ficar nes

La capital, e posso adiantar que êlc
não esteve uma só vez na cidade
serrana" .

Para confirmar as suas palavras,
o sr. Fernandez Cuesta comunicou
se pelo Lelefone com o SI". Pruefer.
Informado da, notícia elo seu desa
parecimento, o sr. Kurt afirmou
que o Itamarati tinha conhecimento
do seu paradeiro,

'"

Foi elevada a bolsa escolar da
srita. Nazira Mansur para .. ,

700$000, em vista de necessida
de de aperfeiçoamento do curso

de piano, de maneira que ês
te se harmonize com as exigên
cias do curso de canto, que ela
está fazendo no Conservatório
de Música no Rio de Janeiro.

Quarto
Quarto grande, para casal,

disponível na PENSÃO SUI
ÇA. rua Esteves Júnior' 135.

6vs-1

Representantes:
MACHADO & Cia.

Traidores da Birmânia
Londres, 19 (Reuters)

Soube-se que os traidores bír
mânicos, que atacaram as au
toridades e os habitantes bri
tânicos, voltaram agora em

grande número, praticando
contra êsses atos da mais re

quintada perversidade, apu
nhalando-os pelas costas e de
golando-os.

./

o noivo de minha
noiva

Preços: 2$000 1$500 e 1$000
Livre de Censura

Machado & (ia.
Agências e

Representações

Si-

C.ixe pOlt.1 - 37
Ru. Joio Pinto - 5

FlORIANOPOllS

Major BarbaráCOM REX HARRISON E
WENDY HILLER

Complemento nacional D.F.B Complemento nacional D F.B.
A voz do mundo e Noticiário do País. CIRCO

Notícias do dia Atual, MARINHO
Miniatura Colorida

Preços: 2$000 e 1$500
Livra de Censura

Sub-egente. no. principoh
muncípio. do E.t.do.

17P.

Imitando o japonês
Londres, 19 (Reuters) - Se

gundo as noticias aqui recebi
das, as atrocidades praticadas
pelos japoneses em Hong-Kong
estão encontrando éco na Bir
mânia, onde os traidores têm
cometido atos de selvageria, a
gindo por instigação da secção
anti-britânica da Igreja Budis
ta.
SOCIEDADE DE ASSISTF.:NCIA
AOS FILHOS DOS LÁZAROS

u _If] I iii] [illttUlliliJ
É :MAIS QPE UM

NOME, E UM
SIMBOLOI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


