
Os quintacolunistas
mataram o«jornalista»
Rio, 21 (Meridional) - No

ticiou-se há dias o falecimento
do jornalista maranhense Nas
cimento Morais. Agora, um ves

pertino publica um telegrama
do interventor Paula Ramos,
rjpsmentindo cateaoncamentea
notícia e afirmando que se tra
ta de vingança dos .quinta-co·
lunas, contra a atitude desas
sombrada do referido jornalis
ta em pról dos países que com
batem o "eixo", o que motivou
até uma acusação levantada
contra Nascimento Morais, ta
chando-o de comunista.

ÊLE DIZ QUE DETESTA O DINHEIRO
.LONDRES, 21 (REUTERS) .. - O "TIMES" ESCREVE QUE, APESAR DE _SEUS ATAQUES

CONTRA OS PLUTOCRATAS, HITLER É UM DOS HOMENS MAIS RICOS DO MUNDO, POIS
É PROPRIETÁRIO DO "CENTRAL VERLAGE", EM BERLIM, E TEM CÊRCA DE 10 MILHÕES

DE LIBRAS ESTERLINAS DE RENDIMENTO.
Os nipões foram
surpreendidos

Washington,21 (Reuters) -
A Repartição dos Fatos e Es
tatísticas declarou que um rá
pido exame da propaganda do
"eixo", depois da partida de
Mac-Arthur para a Austrália,
onde assumiu o comando su

premo, indica que aquela pro
paganda se concentra em dois
temas.

1 - Que os Estados Unidos
estavam abandonando as Fili
pinas.

2 - Que a Austrália se tor
.,;' nau praticamente, uma colônia

norte-americana.
Os japoneses admitem fran

camente que o vôo dramático
do "herói de Batã" os apanhou
de surpresa.
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Diretor-gerente: ALTINO FLORES

ANO XXVII N. 8495Florianõpolis-- Sábado, 21 de Março de 1942

contos dentro do colchão! Mac Arlhur enviou a RooseTelt
Recife (V. A.) - A polícia: efetuou uma diligência na casa a espada de um oficial japonêsdo súdito japonês Heije Gemba, proprietário da "Sorveteria S. Francisco da Califórnia, 21 (United) - O alto comís

Japonesa", grandemente conhecida neste Estado e por quase sário das Filipinas, Francis Sayre, que escapou de Batã, che
todas as pessoas que por aquí transitaram. Gemba, há várias gou aquí e dirige-se para Washington, afim de apresentar re
semanas, vinha retirando parceladamente seus depósitos nos I

latório ao presidente Roosevelt. Falando à imprensa, de-
bancos desta cidade. Ultimamente, após a divulgação do de -

r
clarou: ;

creto presidencial responsabilizando os bens dos súditos das "O moral dos soldados filipinos e norte-americanos man

nações do "eixo" pelos prejuizos causados ao Brasil com o tor- ,
tem-se em alto nível. Sempre que se batm em igualdade de con

pedamento de vapores, Gemba retirou todo o dinheiro que
I

dições, vncem o inimigo.A guerra jámais poderá ser ganha sim
possuia nos bancos, guardando-o em pacotes de trinta contos, I plesmente por meio de planos gigantes e enormes desembolsos
no colchão. A polícia, varejando a casa de Gemba, apreendeu I de dinheiro.Enfrentamos um inimigo ousado e, para obter a vi
cento e oitenta contos, que foram depositados em seu nome no tória temos de realizar operações ofensivas".
Banco do Brasil. Sayre é portador da espada de um general japonês morto

em Batã, presente de Mac-Arthur ao presidente Roosevelt.

Estocolmo, 21 (Uníted) - Pelos despachos nquí recebidos
dn frente oriental 'verifica-se flue as crianças russas estão to
mando parte na luta contra os nazistas, em toda a região de
Stalíno e bacia <lo Dom. ,

Ainda há três (lias, um grupo de meninos aproximou-se de

alguns soldados italianos, reunidos na praça de uma aldeia
ocupada, pond o-se a dausar em torno deles. Quando os ítalía
nos estavam mais dístraidos, os garotos fizeram uso, coutra

'

Continúa viva a
êles, de granadas de mão, que traziam escondídas, pondo-se � marinha australiana
imediatamente em tuga. Sabe-se que ficaram feridos vários Camberra, 21 (Reuters) Basiléia, 21 (R.eut€l's) - 0<;
soldados fascistas, além de (lois que morreram. A identicfade da marinha aus-

I g_randes e�trat�glstas da �fen-
traliana não desapareceu, em slva. alemã �stao-se reunm.do
consequência do novo arranjo na frente oriental (se�llndo in
estabelecendo um comando su- forma o correspondente do
premo para a esquadra aliada ".National Zeítung" eJ? Ber

Rio, 21 (Meridional) - Em artigo de sua autoria, o inter- no Pacífico sul-ocidental, se- 11m), com. o reapar�clment�_. , . gundo o que declarou o minis- nos respectivos comandos de,ventor Agamenon Magalhaes dIZ ser necessano preparar o po- . .

.
- tI'O da marmha australiana, ----------------�----------

vo, acentuando que, no lítoral ou no sertao, no norte ou no Uma família de nazistassul, o perigo é o mesmo. Lembra os precedentes de pânico das JUNTA COMERCIAL. --Arqui
populações civís da França e Bélgica e conclama os brasileiros v�mento d.e contratos -:- R�
contra o derrotismo e toda a atividade inimiga que se possa J gdtst)r.o de fIrClDats'd�utentBtcaçtloe ivros=- er 1 oe8- uscas-: insinuar dentro do Brasil, para imolar-nos pelos planos de co- etc. Procure a Organização
biça da invasão e da conquista. Comercial Catarinense.
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Presos, já, 6.631
súditos do «eixo»

Washington, 21 (United) -

O Bureau Federal de Investiga
ções anunciou que desde que
os Estados Unidos entraram na

guerra, a 7 de dezembro de ..

'

1941, já foram presos nada me
nos de 6.631 estrangeiros con
siderados como elementos peri
gosos ao país. Êsse total com
preende 3.935 japoneses, 770
italianos e 2.026 alemães.

A Nova Ouiné em perigo I
Wasnington, 21 (United) - para' combater com os [apene-

As nações unidas e o Japão lu- 'confel�e?-cia com os �ltos che- ses na Nova Guiné, ponto a
tam intensamente pela con- fes militares �,:st.rahanos, ho- vançado japonês para a inva
quista de posições no sudoéste la��eses .e britânicos na Aus- são da Austrália, onde as tro
do Pacífico, em vésperas do que trália, afim de estabelecer �a- pas inimigas ainda são reduzi
a opinião unânime dos obser- ses para a campanha dos a�Ia- das.
vadores julga será o maior con- dos, 9-�e� segundo ,.:;e acre�lta, A notícia de que os nipônicos
flito jamais registrado na perml�lrao as r:açoes . ?r�ldas começaram a avançar partindo
guerra. ass�mlr a ,ofen?lva. A n�potese do vale do Markhan, na Nova
Enquanto os nipônicos con- rr:ms provavel e que. s�ra orga- Guiné, em direção a Port Mo

tinuam avançando na Bírmã- mza.da uma e�pe�hçao.. para resby, indica que os aliados de
nia e prosseguem nos ataques realizar uma missao militar e vem apressar as suas opera
aéreos contra as cidades austra que essa força seria enviada ções, se desejarem evitar a to-
lianas, o general Mac-Arthur tal ocupação da ilha.

As os invasorescontra
-

cnancas,

é Oo perigo mesmo

Alemães presos
na Argentina

Buenos Aires, 21 (Reuters)
- Noticiou-se que, na provín
cia de San Luiz, foram detidos
dos alemães, acusados de di
vulgar propaganda nazista.
Grande quantidade de panflé
tos e de outros materiais de
propaganda foram apreendidos
em poder de ambos.

doMais cedo que_ se pensa
Londres, 21 (Reuters) - O almirante da frota, lord Chatfield,

falando, em Londres, predisse que a Inglaterra resta-urará sua posi
ção no Pacífico muito mais cedo do que comumente se julga. Frisou,
após, o seguinte: "Não se trata de simples suposição". Aludiu a

que "os problemas do ar e terrestre se devem adaptar à tática atual
com que construimos nossos navios e não com objetivos de enfren
tar ataques aéreos"

I

Inoglukus
Poderoso remédio i)ara tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agente.representante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianõpolis
30v-21

Machado & (ia.

500 aviões e bombas de 2.000
.

kns.Angóra, 21 (United) - Manifestou�se, em fontes chegadas
ao "eixo", que, segundo informações da Alemanha, o ataque efe
tuado, na semana passada, pela RAF, contra Essen', foi o mais vio
lento que até agora sofreu essa cidade alemã. Segundo essas infor
mações, mais de 500 aviões britânicos arrojaram centenas de tone
ladas de bombas, entre as quais algumas de mais de 2.000 quilos,
que arrazaram grupos inteiros de casas da cidade.

Agências e

Representações
C.ix. polt.1 - '37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. princip.l.

muncípio. do Ed.do.
17P.

De 16 a 60 anos
Camberra, 21 (United) - o

decreto publicado, no dia 19,
mobilisando todos os homens
válidos para a defesa do país,
afeta os que tem 16 a 60 anos,
as forças policiais, os bombei
ros e os que se apresentaram
voluntariamente para o serviço
auxiliar.

o judeu acusa!
Rio, 21 (Meridional) O

"Diário da Noite" estampa, na
primeira página, a carta deixa
da pelo suicida judeu alemão
Alberto Hershfele, que acusa
os nazistas pelo destroçamento
de sua família. Aponta Hitler
como responsável pela "tremen
da perseguição que sofre sua

raça no mundo inteiro, implan
t.ando o pavor em todos os la
res e trazendo a miséria e a

desgraça a milhares de ínocen
tes" .

I!lIlÜ' triste, me. "mlr?
TelU bro:nq"te'l' E.tá com t_•..,'
& lei 4e N0110 8..,nIlon
86 te alTa o OONTBA.T088••

o "fuehrer" e os seus generaistuadas no quartel general do
"fuehrer" e que 0' general von
Brauschitsch regressaria à
frente, depois da operação a

que se submeteu.
Basiléa, 21 (United) - As

notícias aquí recebidas, anun
ciando que todos os estrategis
tas alemães importantes estão
novamente na frente oriental,
tendem a confirmar as versões
de que os nazistas completam

prensa e Propaganda distribuiu aos jornais a seguinte nota: os preparativos para a tão 8, ..
- "A Delegacia de Ordem Política e Social, em feliz díligên- nunciada ofensiva da primavc
cia apreendeu na residência do súdito alemão Guilherme

I
ra. O "National Zeitung" ínfor-, '. .. ma que regressou à frente rus-

M:ye�, vasto m�t.enal �e .

propaganda naztsta, assnn como
sa o general von Brauschitsch,

maquinas fotográficas, rádio-receptores, retratos, de elemen- que foi submetido a operação
tos destacados do partido Nacional-Socialista alemão, bíuócu- cirúrgca.
los, munições e armas consideradas de guerra. Foi instaurado
rigoroso . inquérito para apurar a procedência do material
apreendido. Impõese a punição dos audaciosos nazistas repre
sentados por toda a família Guilherme Meyer, a qual, em ter
mos agressivos e intoleráveis, protestou contra a ação das au

toridades policiais, que se mantiveram, no cumprimento do seu

dever, dentro da maior serenidade".

praticamente, todos os generais
comandantes do exército ger
mânico que tinham sido víti
mas do recente "expurgo" de
Hitler. Segundo o mesmo cor

respondente, Guderian e von
Rundstedt teriam comparecido
recentemente às discussões ef'e-

FRACOS e

AN�MICOS

Vitória, 20 (A. N.) - O Departamento Estadual de Im-

CASA MISCELANEA, distri
ouidora dos Rádios R.C.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano, 12

Senhora ! Para as suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres dellclo
sos e diferentes.

TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

A «Vasa d'Itália»
Rio, 21 (Meridional) - Um

vespertino totalitário noticiou
que o Vasco da Gama iria ad
quirir a Casa d'Italía. Altos
funcionários do Ministério da
Justiça, ouvidos a propósito, a
firmaram que a transação não
poderá realizar-se, visto que as

disposições do recente decerto
de confisco abrangem o edirí- .
cio em questão, estando o go
verno na sua pósse e não no
seu domínío, . �..J

o que a Finlândia lucrou...Estocolmo, 2l (United) - Informes da Finlândia descrevem
o quadro sombrio reinante naquele país, com crianças morrendo, em

massa, em consequência;' de moléstias, sub-nutrição e fome.
Segundo narrativas autorizadas, têm-se verificado movimentos

nas ruas da cidade, em pról da cessação' da guerra.. A situação che
gou a tal ponto, que a Finlândia já consumiu até mesmo seus

"stocks" de grãos para semeadura e, segundo previsões dos líderes
finlandeses, se as coisas não se modificarem, o povo finlandês esta
rá fadado à extinção.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desaparece�o O�aa�!�:s de luxo Providências contra os submarinos
Nova Iorque, .20 (R) - A percentagem ele navios afundados pelos

submarinos do "el,xo", ao largo da costa do Atlântico é muito pequena,
declarou o secretário da Marinha coronel Knox por ocasião ele sua
entrevista à imprensa.

' ,

Revelou o coronel Knox que houve grande aumento elo número
de navios-patrulha, operando ele um e de outro lado da costa durante
os últimos 60 dias. As patrulhas aéreas foram também gra�ldementeaumentadas, As cidades situadas na costa elo Atlântico foram solicita
das a cooperar por meio ela extinção ele todas as luzes que possam ser
vir para tornar os navios alvos fáceis para os submarinos.

Acrescentou o coronel Knox que o número ele guarda-costas foi
aumentado de 35.000 para 60.000, como parte de um plano destinado a
proteger as instalações portuárias, docas e portos, contr� atas" de sa

botagern e de atividades ela quinta coluna.
O sr, Knox admitiu que o desastre do "Norrnandie" havia servido

para acentuar a necessidade de intensificar a proteção dos cáís.

APROVADOS PEt.O Q.'N'S·P· soo IH SC9 DE 19.3�

Banco de Crédito Popular e
Agrícola de Santa Catarina

o .. . sso "caso ja onês"Diz-se que têm domicílio no I texto, afim de que a Carta fi- Não são poucos os que têm
Brasil cêrca de 300.000 [apone- I casse de lado e os japoneses fi- conhecimento disto e até do
ses. Essa cifra não deve estar zessem o mais sério desembar- esfôrço sempre bem sucedido
muito longe da verdade, se ti- que de elementos de invasão a- - tristemente bem sucedido
vermos em conta que, pouco de parentemente pacífica nas ter- que fez a embaixada amarela
pois da vigência da Constitui- ras hospitaleiras que perten- do RIo para que essas verdades,
ção de 1934, as suas dsposições cem ao povo mais desavisado ilustradas com publicações e

sôbre a entrada de imigrantes do mundo. fatos recolhidos, tivessem a
foram impatrioticamente vío- Agora, com a situação in- sua impressionante divulgação.
ladas, com a transferência ína- ternacional criada para nós I Então, não pensemos em es

dmissível para a nacionalidade porque o Brasil tomou a atitu-j piões isolados
- uns em Minas,

nipônica das quotas cabíveis de lógica e digna de se alistar outros no Estado do Rio, em
a 'portugueses, italianos e es- entre os que defendem a cívili- São Paulo e mais alguns em

panhóis. zação ameaçada, começaram a outros Estados. Saibamos que
Os governos de Portugal, da surgir as descobertas de agen- cada japonês - como, de res

Itália e da Espanha haviam tes perigosos que pertencem à to, quase todos os alemães -

criado restrições à emigração comunidade nipônica, no nos- é uma unidade eficiente, sob a
dos seus nacionais. Poucos, so sólo tão bem instalada. inspiração do Bushido, da má
muito poucos dentre êles ha- Haverá quem não tivesse co- quina de perturbação que o

viam conseguido viajar para o mo certo que os milhares de [a- militarismo de Tóquio despa
Brasil. E então sobreveiu a es- poneses aquí existentes são a chou para as nossas plagas.
tapafúrdia interpretação de cabeça de ponte de uma agres- Todos êles sabem porque po-

.;;;;;;;;,;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;�;;;;;;;;,;; são premeditada? Haverá dem sorrir da circunstância
quem tenha lido algo sôbre os feliz de serem nossos antipo
inconvenientes da colonização das: "Enquanto os brasileiros
japonesa e não saiba que êles dormem, nós estamos acorda
eram batalhões militarmente dos!" Insinuam assim que es-.

dirigidos? Haverá quem, ínte- tivemos sempre a dormir...
ressado nas questões da nossa Não seria possível que des
segurança, desconheça o que pertássemos de uma vez, os
uma ativa instituição civil nos- olhos bem abertos para a rea
sa colheu de precioso - precío- lidade visível, ao invés de nos
so e farto - sôbre a trama do perdermos no ridículo das di
militarismo do Império do Sol Iigêncías parciais? _

contra a soberania brasileira? ("Correio da Manhã")

----INDiCADOR· MEDICO
I

,

(ia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.
Acionistas, no escritorio desta
Companhia, os documentos de

_ (Assistente do prof. ôanson) que trata o art. 99 do decre-
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS to-lei n. 2.627; de 26 de Se-
Consultas 20$000 - Operações a combinar .

tembro de 1940.
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência t 456 A Diretoria

Ottawa, Março de 1942 - (S.
N. C.). - As restrições da guer
ra provocam grandes mudanças
na vida ordinária do povo cana

dense.
A gasolina será racionada es

tritamente, a partir do dia 10
de Abril, e a aquisição de pneu
máticos novos só será permitida
para fins intimamente ligados à
guerra. O açúcar já está raciona
do e toda borracha usada é re

colhida pelo Governo. Mais ou
menos 90% de toda a produção
do aço 'são empregados para
fins bélicos e os outros 10% são
usados sómente para artigos de
"prioridade". As roupas, até
mesmo o comprimento das saias,
serão demarcadas.
De agora em diante, os cana

denses não se deleitarão mais
com salmão e arenques enlata
dos. Toda a produção de 1942
é destinada para a Inglaterra e

muitas das guloseimas, que os

canadenses estavam acostuma
dos a comprar, enlatadas, agora
aparecem acondicionadas em re

cipientes de vidro ou papel,
Estatísticas recentes indicam

que, como resultado da guerra,
o custo de vida no Canadá
aumentou em 14.8%.
Organização de escritas-In-s
peções per iódicas.Veriücação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarlnense.

�r. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 boras.

I
HESIDÊNCIA:

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

OH RiCJR···D�nI u: A t �

G�TTSMANH
Ex-chefe de cll-L

nica do

Hospital de
Nuorn bprg'

(Profs, L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especiaiista em

(Ano 'gia Geral �

I Alta cirurgia, gyne
cologla (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de ptastloa,
Consulrcrlc Ó rue Trele-
00, 18 (dO!! 10 lÍs 12, •
das lo Ih 16.M) Telrt

'ph ne - 1,285

Restdencía â rUI! Es
teves Junior I 20. _.

Telephone .-- l.1jl

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

Geral

ICONSULTORtO:
Rua Felipe Schmtdt-s-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ãs 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCJA'
Av l lerc ilio Luz, 186

- ! 'none: 1392 -

Athmde a chamados
14

Ofertas à Caixa 3097, São Paulo

Teremos armas da 10 prazer da petizada,
Grã-Bretanha! E orgulho dos c oufeltetros,

Londres, 20 (U. P.) -- O se- <ão os doces trabalhados.
cretário das Finanças, do Mi- Cu'o bom Fermento Medeiros.
nistério da Guerra, sr. Richard
Law, prometeu, ontem, na Câ
mara dos Comuns, informar o
ficialmente os países sul-ame
ricanos que entrarem na guer
ra que poderão obter da Grã
Bretanha materiais bélicos na
base do plano de empréstimo
e arrendamento.
Essa promessa foi formulada

depois que o deputado Oliver
Simmonds perguntou se foram
feitas propostas às Repúblicas
sul-americanas, que romperam
relações diplomáticas com o

"eixo", no sentido de que se

poriam materiais de guerra
à sua disposição sôbre a base TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS
de empréstimos e arrendamen- ,

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

to, apenas viessem a participar Os canadenses
das hostilídades- respondem ao Eixo

• Comprai na CP SA MISCE Ottawa, Março, de 1942 (S.
LANEA é saber economizar' N.C.) - Mais uma vez, o po-,

vo canadense tem mostrado a

sua firme determinação que, cus
te o que custar, nada o póde

Vende-se um Café, comple- deter na sua resolução de esma

lamente aparelhado, por pre- gar o Eixo.
ço de ocasião. No ponto de Acaba de chegar de Otawa um

parada dos ônibus. Motivo da relatório preliminar dos resulta
venda: viagem. Tratar com o .dos do últirao Empréstimo da
proprietário Valdir Losso, no Vitória, lançado pelo Governo
mesmo Café. 20v-15 Canadense, que foi encerrado

há poucos dias. Seiscentos mi-

Negócio à venda lhões de dólares foi a soma que o

Governo esperava realizar. No-
Vende-se a casa de negó vecentos e cincoenta e nove mi

cio no largo General Osório- lhões já foram subscritos e o

140
(Casa Chicão). Bom ponto resultado final ainda não é co

e bem afreguesada. V�nde- nhecido. Isso representa quase
se, também, o mesmo pré- vinte milhões de contos de réis

.... dío, Tratar no local. ou, aproximadamente, dois con-

30v-l 7 tos de réis para cada habitante,

Distribuicão 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 'I'ro.jo no 16, os dividendos re

lativos ao 2° semestre de 1941, razão de 10% ao ano. (260
DIVIDENDO).

Florianópolis, 19 de Março de 1942.
O Conselho Diretor

A moleza e a inJisposição Constante são sinto
mas frequentes da Prisão de Ventre, essa terrível
ladra de energias que aniquila uma pessoa.
roubando-lhe as fôrças. Reaja contra êsse des
ônimo e combata o mal pela raiz! As Pilulas
de Vida do Dr. Ross, debelando a Prisão de
Ventre, restituem as energias, a alegre disposição
para o trabalho diário e os prazeres da vida.

PILUU1S DE VI�� DR. ROSS

• Poro suavizar e rejuve- �
nescer o pele, há um pro
duto perfeito, ° SABÃO
RUSSO. Aveludo a pele.
combate espinhos, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
__ . .1 sólido ou líquido. _.;;._ _'iJ.d�'·

« Representação Folhinhas »
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de 45

anos, procura representantes e viajantes, vendedores ativos na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

•

PROGRESSO

VoçÊ NÃO TEM O DIREITO
DE FICAR ASSlft\!

'.

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética,

No Estreito

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.I53 - Florianópolis

Dr ARAUJO-oLHos, OUVIDOS,
.___

• NARIZ, GARGANTA
Fspecialísta, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
Pela manhã, das 10 às 12

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 R'o de Janeiro

.

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

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

1467

Dra. S(hweidsonJosephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (seu)

CLlN!CA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
servíees do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-088 16 às 18 horas.
Res.: Oo-iselheíro Mafra, 77--FLORIANOPOLIS.

INSTITUTO OH DIAGNOSTICO
CLINICO

. Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca]

/
Gom prática nos hospitais europeus
Clfnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho geníto-urlnarto do hornen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radl logía Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Cam nansrlo
São Paulo). Especializado em HI·
giene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
aparêtho moderno SIF.MENS parto
díagnõstícoe das dor ncas internas
Coração, pulmões, vesícula biliar

estômagos, etc
Radiografias õsseae e radlogralías

dentárias >

Electrocardiografia clínica
DIagnóstico preciso das moléstlas
cardíacas por melo de traçados

elétríeos.)
Metabolismo basal

(Determlnação doa dítürblos das
glândulas de secreção Interna)

Sondagem Duodenal
f<:xame químlco e microscópico d"

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisloteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise c1ín ica
�'xameB de sangue para diagnóstico
Ia smus diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
2tC. Exame de urina, [reação dr
Ascheín Zondeck, para dlagnôetíco
precoce de gravidez). Exame de
ouz, escarros, líquido raquíano f

qualquer pesqulza para elucídaçã.
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado. e
Telefone 1.195

Pl QRIANOPOllS

. 1 __
'ti••••• 1 .

• • cd .c-__-c:...&aI....

ARLEHE VAZ e JOÃO VAZ
participam aos parentes
e amigos de seus paiS
o nascimento de sua

irmãzinha
ALÁDIA-SEBASTlANA
Fpolis, 17-3-19ft2
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organismo monstruoso do Es
tado Leviatan. Enquanto o con
flito permanecia circunscrito
ao Velho Mundo, o Brasil man
teve a mais irrepreensível neu
tralidade. Em consequência
dessa nossa atitude, o Departa
mento de Imprensa é Propa
ganda, a quem está afeto a
censura cinematográfica, não
permitiu a exibição dos filmes
que combatem o nazismo, ex

pondo a crueldade dos seus
métodos de ação. Fizemo-lo
para atender a nossa escrupu
losa neutralidade, evitando
fornecer motivos para possíveis
reclamações diplomáticas em
que são mestres os repr�sencantes do "eixo".
Essas razões desapareceram

desde o momento em que em
obediência aos nOSSQS solenes
compromissos internacionais,
declarámo-nos solídários com
os Estados Unidos, vítima da
covarde agressão nipomca.
Rompidas as relações diplomá
ticas do Brasil com as potên
cias do "eixo", a Divisão de Ci
nema do D. I. P. concedeu o
necessário "visto" aos filmes

"As esperança� _frustradas de Hitler na VENDE-SEIO· t � �" J"" "

Londres 20 (Renl�,�e�I��e_ ��, �!!::" ar l igos de grande in��::��:l :.ar�z C��ir;:��1 cmema con ra a uaruafle uO eixo
graph, em artigo subordinado ao valor e pequeno tamanho, como, sendo uma turbina «Pelton»,
titulo "As esperanças frustradas de por exemplo, produtos químicos al- dínamo, 80 mts. de canos Rio, 20 ("Estado") - Desde
Hitler na América do Sul", diz que guns deles valendo 140 esterlinos ,1 de ferro fundido de 6 pole- O início do conflito mundial a
cargueiros do Brasil, do Uruguai e onça, e importava por sua vez dia- gadas e 4 metros de com- indústria cinematográfica nor

do Chile foram para o fundo do mantes industriais, platina e outros primento, 2 ampéres, 1 vo l- te-americana vem produzindo
mar, vítimas de submarinos gerrnâ- metais preciosos, em pequena es- tímetro, 1 regulador de en- películas cujos enredos apre-
nicos. cala. trada d'água para a turbi- sentam aspectos da vida sob o

O chanceler IIitler, que durante A Venezuela, vizinha do Brasil c na, 36 quilos de arame de domínio do Estado totalitário.
longo tempo acariciou a esperan- figurando no número elas repúbl i- cobre n. 8, isoladores, etc.; Dramas dolorosos, caricaturas
ça de que os processos de in filtra- cas que romperam as relações di- 2 cabos de arame de aço de bem marcadas, estes filmes
ção nazista, nos Estados da Amé- plomáticas com os países inimigos, 3/4 de polegadas de grossu- possuem alto valor artístico e

rica do Sul, haviam de lhe grangcar deu passo ainda mais significativo. ra e 12 metros de compri- coristituem, ao mesmo tempo,
a simpatia daqueles países, na guer- Anunciou que as fôrças armadas mento: 1 cabo de 3/8 de ótimo veículo de propaganda.
ra, compreende, presentemente, o venezuelanas cooperam com os ho- grossura e 15 mts. de com- Mostram ,de modo real, o que
seu êrro. landcses na defesa das águas ter-. primento; 4 mancais para é a existência sob a ditadura

O Instituto Latino-Americano, de ritoriais holandesas ao redor de transmissão, etc. etc. - In- nazista, onde a personalidade
Berlim, continua o jornal, que de- Aruba e Curação, que ficam ao formações na redação do se anula e o homem se trans
via representar papel de tanto rc- norte da sua costa. ESTADO. l5vs-3 . forma numa simples peça do
Iêvo nos negócios da dominação do
mundo, lembra agora um balão va

zio. O seu diretor, escolhido por
Hitler em 1934, é o general Wilhelm
Faupel, o homem que dividiu a

América do Sul em cinco regiões
ç. �om um programa de "penetração"

para cada uma, e treinou e enviou

perturbadores nazistas na sua 111 is
são cultural.
Nas circunstâncias atuais, 19 das

21 repúblicas americanas rompe
ram as relações diplomáticas e ecô
nômicas com o Eixo. O Chile mani
festou abertamente a sua intenção
de fornecer aos Estados-Unidos e

às potências aliadas todo o auxilio

possível.
E qual a posição dos nacionais

do Eixo, dos serventes do general
Faupel e dos possíveis conversos '?
As nações americanas adotaram
atitude firme. As relações "cultu
rais" sofreram em consequência elo

rompimento geral com o Reich e

com a Itália..

Para citar o Brasil como exem

plo, com ° seu extenso litoral
atlântico e enorme território, qua
trocentos mil italianos, duzentos
mil alemães e outros duzentos mil

japoneses vivem ali, mas as suas

possibilidades subversivas foram ri

gorosamente limitadas. Esses es

trangeiros não têm licença para
viajar, foi-lhe vedado falar nos res-Ipedivos idiomas em público, todas
as suas indústrias e agências

I

de informações, tais como as Agên-
I

cias Stefani, Transrádio, Transe-
I

cean, Dcutsche Nachrichten Bue ..

1'0, Domei e similares, foram fe
chadas. Os jornais "Deutsche Zei-

'Itung", alemão, que era publicado
no Rio de Janeiro, e "Fanf'ulla," -

um dos mais 'antigos órgãos, no

Brasil - foram suprimidos. As
�-_....."'":�������==�===========�

agências alemãs de turismo parali
saram os negócios. A Casa D'Itália
foi fechada. O,S simpatizanles na

zistas e fascistas estão sob estreita

-�

disposição, para o

trabalho, memona

prontamente alerta, são coisas im
possiveis quando não se têm re

guladas as funções digestivas.
O "Sal de Fructc" ENO é o regu
lador ideal do sistema intestinal.
Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

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.

MINISTRO ARNO KONDER•i@i}':f$84

Morreu o homem que descobriu
a Mickey Rooney

Farmácia ((Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS

Há dois anos que o sr. J. Richards, de
Hamilton, Canadá, estava de cama, sofren
do de um forte ataque de asma. Havia
perdido 15 quilos de pêso, sotría de ataques
asmáticos que o i m p e d Ia m de dormir, e
quasi havia perdido a esperança de conti
nuar vivendo. A primeira noite em que usou
Mendaco êste acabou com os acessos as
máticos. Há dois anos não voltou a sofrer
de asma. Me n d a c o tem tido tanto êxito
que se oferece com garantia de dar aos
pacientes respiração fácil e livre em 24 ho
ras e de a c a b a r com a asma completamente em 8 dias, ou se devolverá o dinhel
ro, mediante a restituição do pacote vazio.

M enda eo A:"!:::.m

Móveis

Hollywood, 20 (H. T. M.)
O homem que descobriu Mi
ckey Rooney, artista número 1
das bilheterias norte-america
nas, o conhecido diretor de fil
mes Larry Larmour, faleceu
no dia 17, vítima de um cola
pso cardíaco. Larry Larmour,
que desaparece aos 47 anos,
estava doente há 3 meses.
Larmour descobriu Mickey

Rooney num concurso, quando
procurava um rapaz de cabe
los pretos, para um filme. Mi
ckey foi o escolhido. Mais tarde
Larry descobriu que os cabelos
"pretos" do jovem ator tinham
sido pintados, mas, mesmo as

sim, Rooney permaneceu no
elenco.

que (.;uisling tívesre recorrido
à detenção do eminente digna
tário da Igreja Nacional o que
constitue a mais enérgica me
dida até agora adotada, afim
de colocar a Igreja dentro da
órbita da Nova Ordem".
Bonítos, bo-riS'eliárãtõs,

-

Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiros.

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

Perfumarias.--Artigcs de bcrre che. Os luteranos noruegueses
contra o materialismo nazistaGarante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoepcke),
FONE 1.642

DESPEDIDASCURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA':
(Por correspondência).

12 mezes de estudos, Mensa1i(jade míníms. Precíso de r gentes e re·

presentantes f 'li tod s s as cidades. Escreva à Cldx1 P"etal, 3717 -S.Paulo.
vigilância e cêrca de trinta asso

ciações pró-Eixo foram dissolvidas.
A linha aérea Condor é agora pro
priedade brasileira. A Lati, italiana,
que operou de maneira, tão favorá
vel ao Eixo entre a Itália e a Amé-

.

rica do Sul, cessou de fornecer
meios para romper o bloqueio. O
Eixo, pela linh-a aérea Lati, costu-

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

Se V. S. desejar ter bôa renda mensal com pouco trabalho,
pro cu-e colher informações à Praça J5 de Novembro

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

Previdência Nacional Lida, soas amigas.
Deixa um agradecimento

especial àqueles que coricor
reram para o seu bem
estar, nesta cidade.

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

elástica, cristaleira, lavató
r!o com pedra-mármore� eta
géres, colunas, cama de ca
sal, criados-mudos, quanros,
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. 10 vS.-lo ./

AVISO AO POVO CATARIHENSE I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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0s <japoneses usavam gases uenenosos
CHUNQUIM, 20 (A. P.) ... - UM COMUNICADO DO f\LTO COMANDO CHINÊS AFIRMA QUE
OS JAPONESES USARAM GASES VENENOSOS, NO ATAQUE QUE. LEVARAM A EFEITO
CONTRA AS FÔRÇAS CHINE$AS NA PARTE OCIDENTAL DA PRQVíNCIA DE SUI-YUAN, NO

DIA'13 DÊSTE MÊS, CAUSANDO VÁRIAS BAIXAS ENTRE OS CHINESES. -
--------------------------------!

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I
Elegância!

Perfeicão I

Vendas em ótimas condicóes de
pagamento

Rua Trajano, n- 13

Curso Catarinense
Matrícula

de
Está aberta a matrícula aos

candidatos ao curso ginasial, de
acôrdo com o Decreto n. 21.241.

O diretor do Curso tem diploma registrado, e todos os
demais professores são, também, diplomados, com prática de ensino.

Os interessados serão atendidos, diariamente, das 6
às 17 horas, na séde provisoria do Curso, à rua Salda
nha Marinho, 3. V.-lO�-----------------=�-=�----�---===--t�=-=-�------

Leigo condenado e
sacerdote absolvido
Rio, 20 ("Estado" ) O

juiz Raul Machado presidiu
ontem a audiência de julga
mento de Estêvão Venezia, de
nacionalidade italiana, e o pa
dre DonizetU Tavares de Lima,
ambos residentes em Tambaú,
E. de S. Paulo e denunciados no

processo n. 1.823 como incur
sos, o primeiro, nas penas do
artigo 20 do decreto 383, e o

segundo, no artigo 30 inciso
27 do decreto-lei 431. Após os

debates orais o juiz proferiu
sentença que conclue pela con

denação de Estêvão Venezia à
pena de dois meses de prisão
e multa de 5 contos.

O padre Donizetti Lima foi
absolvido.

Ã

NADO DE PEITO
NADO DE COSTAS-

���+=.-.--=- �-1 --

.,

--

Pcsiçêo de equilibriCl.

Posiçdo de equilibrio
inicial.

factor de
5 A Ú DE

Braços e pernas dão impul,o
simultaneo.

Braços e pernas se extendem.

Os braços impellem
o corpo.

Os braços impellem o corpo.

A natação é um dos sports mais indicados para a [uventu
de. Como meio de cultura physica, é completo: systema

tiza o rythmo respiratorio, amplia a capacidade pulmonar e pro
duz musculos vigorosos. Exige, porém, grande dedicação nos

treinos, para se adquirir a technica indispensavel á formação
de um perfeito nadador. Não fosse essa technica, baseada em

observações scientificas, e jámais teria sido possível a melhora
constante dos "records" conseguidos nas competições desse
salutar sport.

Os methodos scientificos offerecem sempre vantagens sobre os

processos rotineiros. Até no fazer a barba isso se verifica,
adoptando-se a Gillette. Em sua simplicidade, Gillette repre

senta o resultado de annos de observação scientifica. Não ha

methodo que supere a Gillette no barbear. Em sua casa, em

alguns minutos, póde V. S. barbear-se todos os dias, sem o pe

rigo de contrahir infecções da pelle. Seja um homem de sua

epoca: adopte methodos progressistas. Barbeie-s em casa

com Gillettel

Gillette •

Para qualquer a-sumo pe
cante as repartições públicas
federais, estadUais e muní ci-

Possível átaque japonês � Uniã,o Sovietica t�i�e��i��ur�a�r?;::���açã(' VENDE-SE Ouviam
Londres, 19 (R) - Aumen- recebidas, as aguas fronteiri- EDITAL DE PRAta a certeza, em Chunquim, se- ças ao litoral, desde Nico-

-

• um automóvel (limousine)
gundo as últi:llas informações, laiévsque até Vladívostoque,

E L
-

O
em perfeitas condições. In-

de que o Japao pr�tende criar fora mminadas. ÇA E L I A formações na gerência do
nova frente na Asía, atacando Outras informações decla-

'

ESTADO, 30vs-16
a Rússia. Parece confirmar essa ram que os russos estão pren- O Doutor Osmundo 'Wanderley
crença a notícia de que a Rús- dendo todas as pessôas suspei- ela Nobrega, Juiz de Direito ,da _Ft
sia está aperfeiçoando a sua I tas, afim de demantelar a Vara da Comarca de F'lor ianópo lis,
d f E t O

. Estado de Santa Catarina, na for-
e esa no

.

x remo nente.
A

grande rêde de espionagem, da ma da lei,etc.O potencial exato dessas for- qual fazem parte muitos agen- Faz saber aos que o presente edí
ças constitue segredo bem tes russos brancos, que viviam tal de primeira praça com o prazo
guardado, mas a Rússia perrní- na China e na Manchúria. de vinte (20) dias virem, ou dele
ti I f A conhecimento tiverem que, no dialU que a guns pormenores os- o que se anuncia, todas as oito (8) de abril próximo vindouro,
sem conhecidos. defesas foram reforçadas e às 14 horas, à frente do edifício do
As autoridades soviéticas ne- aviões de reconhecimento pa- Palácio da Justiça à Praça Pereira

gam que haja qualquer tensão trulham ativamente as áreas Oliveira, o porteiro dos auditórios
entre Moscou e Tóquio, mas o _.entre Sacálina e o continente deste Juizo, trará a público pregão

de venda e arrematação à quemtenente-general Tatekawa, em- russo e às águas russas do mar mais der e maior lanço oferecer,
baixador do Japão, que assinou I do Japão. sobre a respectiva avaliação o se

O pacto russo-japonês de não I Alguns círculos acreditam guinte: N. 1 - O hiate a motor ";Li
agressao, fOI chamado agora que os russos tenham três mi- li", construido de madeira em 1925,

'I no município de Blumenau, deste
ao seu p�IS.. lhões de homens em armas no Estado, tendo vinte sete (27) me-

Adernais, as CIdades russas seu exército do Oriente e que a tros de comprimento, quatro me
do Extremo Oriente, próximas

I

esquadra russa do Extremo tros e setenta centímetros (4m,70)
do Japão, fizeram ensaios de Oriente está de fogos acesos. de boca, um metro e quarenta cen-

"bl k tímetros (1m,4.0) de pontal, r0111

I ac out" e, segundo notícias (a.) - George Edwards. capacidade bruta de oitenta (80)... l!fl\" toneladas, equipado com um motor

R t t I t A t
de cincoenta (50) H. P., avaliado por

epresen aD es ns_ue ores e geu es oitenta (80) contos de réis. Esta
embarcação, que se acha ancorada

Importante Cía. Nacional, fiscalizada e autorizada no logar Prainha, desta cidade, é
pelo Governo Federal, precisa de agentes. inspetores e levada em leilão em virtude de
representr.ntes em todas as Capitais e cidades do Brasil. uma carta precatória vinda da Co-
C d I

.

G marca de Tijucas; pertence a An-onre emos exc usívldade - arantimos ótima renda e tôrrío Batista da Silva, da cidade defuturo. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Ola Laguna deste Estado e acha-se se
Naciunal». gurada na Companhia Aliança ela

Baía, com agencia nesta capital. E,

Madureza para que chegue ao conhecimento
de todos, mandou expedir o pre
sente edital, que será afixado no
logar do costume e publicado, na
forma da lei. Dado e passado nes-
ta cidade de Florianópolis, aos de
zesete dias do mês de marco do
ano de mil novecentos e quarenta
e dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga,
Escrivão, o subscrevi. Selos a final.
Florianópolis, 17 de março de HH2.
(As.) Osmundo Wanderley da No
brega, Juiz de Direito da P Vara.
Está conforme. O Escrivão, Hygi.
no Luiz Gonzaga.

I Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

Rematam, extendendo·se ao

longo do corpo.

NADO LIVRE

--�--- -

_-- --

Posição de equilibrio.

Um dos braços cvc nço para o re",,,óCl.

A mão apoia-se na agua e dá o rema

da, com auxilio do bater das pernas.

emissões de rádio de Tóquio,
aguardando instruções

S. Paulo, 20 ("Eslado") - Quan- Entretanto, há grupos de recal-
do o Govêrno brasileiro rompeu as citrantes, que estão sendo sujeitos
relações diplomáticas e comerciais a ação mais enérgica.
com os países do "eixo", imediata- Dêsses grupos, mencionamos um,
mente foram baixadas instruções composto de 10 japoneses, que em

sôbre ::r: conduta que deveriam ado- bora já ao par da proibição e avi
lar, a partir de então, todos os es- sados, recalcitraram, reunindo-se a

trangciros pertencentes aquelas na- cintosamente numa casa, situada em

ções. local um tanto afastado do bairro
Assinada pelo major OIinto de ele Pinheiros. Alí, êsses filhos do

França" superintendente da Segu- pais-do-sol-nascente ligavam poten
rança Politica e Social, a imprensa te apar êlho de rádio para uma emis
de São Paulo publicou uma portaria sora de Tóquio.
nêsse sentido, contendo as referi- Sabedor do fato, o delegaria Ri
das instruções, entre as .quais se beiro da. Cruz, incontinente, deter
destacava a proibição terminante minou uma diligência policial, que
ela reunião ou formação de grupos foi levada a efeito com pleno êxi
de alemães, italianos ou japoneses, to. Os policiais cercaram a casa e

principalmente para discussão de puderam surpreender os" recalci
caráter político ou para audição de trantes em plena atividade. Todos
estações de radiotelefonia, dos pai- foram presos e, ao serem interro
ses do "eixo". gados pela autoridade, informaram
Para prevenir a eventualidade de que assim procediam em virtude de

desobediência às determinações do ordens recebidas do Japão ,afim de
superinlendente da Segurança Poli- que estivessem perfeitamente ao par
tica e Social, a nossa polícia foi COI1- dos acontecimcntos e de instruções
venientemente preparada" ficando especiais, que lhes poderiam ser
na espectativa dos acontecimentos. transmitidas a qualquer momento.

O serviço estabelecido a respeito Os detidos são: Micague Guhu-
vêm sendo realizado com todo o mori, Koji Okyama, Massati Na
rigôr e os que se têm atrevido a kashima, Hakuta Akivama, Okir a
proceder em desacôrdo com as dis- Kodato, Taishiro Fugita, Rahiti
posições policiais logo foram sur- Akuvama, Yoshickí Kornatsu, Kich
precndidos e punidos severamente. jiro Yamato c Buji Akyama.

VENDE-SE

ORATli

..·.7 2

30v-15

Os novos estúdios da
Rádio Nacional

Rio,20 ("Estado") - Den
tro de poucos dias a Rádio Na
cional inaugurará os seus no

vos estúdios, os mais modernos
e maiores da América do Sul.
Dirige atualmente, a Socieda
de Rádio Nacional o dr. Gilber
to de Andrade, conceituado
causídico patrício, pessôa em

que o coronel Costa Neto, su-

I perintendente do acêrvo da
"Brazil Railway", encontrou
as qualidades indispensáveis
para a direção da importante
emissora.
Pelo seu trabalho profícuo

e pelas iniciativas que tem pos
to em prática dentro da emis
sora que dirige, já houve
quem désse a Gilberto de An
drade o título de "O renovador
do rádio brasileiro".

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

(Defronte à casa Hcepckel

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.

158

J=&UC

5 v.-5

Camisas, Gravatas, Pijarnes,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA. - RIJa Traiano. 17.

limpar, for
tificar e r e i n v e o e s c e r os

cabelo.. Elimi n a a caspa,
fal cessar i q u

é

d a dos
e e b e t o s e vo l t.ar a cr,r
priu"clva 05 cabelos
b r� n c os. sem os tingir;
df.• lhes vigor r mocidade.
Não cou rern sats de prata. e
uas-se como loç4010

Peça-no. Impresso, ,oCR OI eat
dadol doa c:.beloa , O melhor aio
da .a .&1 .

VIdro pet. c:orret. 81000 �
..,. lU .... 1IIcIaradG.

UI. IUnlr"l 11U••DIIIJIL
!In d.lIIacII"t.. til.,. .. II "'IEIIO

�.·IÍMbí\F

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a 30 de . Mar�o:
Grandes vendas de artigos de Verão

-.

";:!"

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

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

135$000
155$000
16$000

VENDAS EXCLUSIVAM-=NTE Ã VISTA

Conforme praxe, s6 fazemos duas liquidações ao ano: dos hrtigos 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 !

14$500
34$000

47$500
43$000

115$000 !

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

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

.

Recebemos ARTIGOS PARA ENXOVAIS:
.Linhos para lenç6is
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.

SEl)AS
A nossa recém-criada secção de sedas, dispondo de um dos mais belos sortimE!ltlto de
padrões, contribuirá de .maneira eficiente, para augmentar o sucesso dessa VENDA
EXTRAORDINARIA !
As mais variadas e delicadas criações de desenhos e as mais suaves combinações de
tons representam o caraterístico inconfundivel das nossas sedas !

Artigos de banho
MAIlJLOTS DE LÃ, desde
ROUPÕES, belíssimos, desde
TOUCAS de borracha a

CALÇÕES »
- Blusas - Tailleurs -

VESTIDOS
Blusas de seda, Jersey, a

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

de 75$ por
TAILLEURS, acabamento 'perfeito e elegante a

VESTIDOS de seda, modelos de alto gosto,
liquidamos a

Preços de lentar! Preços de convencer! Preços que deixarão saudádes !
�o ESTADO�
DIÁRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

TeL 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS

Na Capital:
Ano 50$000
Semestre : _ .• _ . Z5$000
Trimestre .••.•• 15$000
lrf êa 5$000

No Interlor i
Ano, , 15$000
Semestre....... 30$000
Trimestre ,..... ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados. não serão devolvidos

A direção não se responsabl
liza pelos conceitos emitidos

�
nos artigos assinados

�

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

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

_.� rena no Balneário da Ponta do
'" do Leal. As construções aumen

tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

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

....

....

.,

..
•
•
.,._

•
•
•
•
•
•

Oasa SANTA ROSA
Diáriamente recebemos novidades

Rua Felipe Scbmidt, 54--Fone 1514

SINDICALIZAÇÃO - Mede
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari-

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa inegualável, gostosa
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

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-6

� �

SanguonalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos, Depauperados,
E'ljotedo" Anêmicos, Mãe.
que criem Magroa, Criençe.
raquíticu, receberão I toni-
ficação gll.1 do ofgenilmo

com o

Sa n gu e n o I
Lic. D,N S.P. n' 199, da 1921

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL
,

,. , .....
iIIc p..� .riP reaIrIacIes. ,.•••Id �_
_o sangulneos, do _ peite �.t �.....,az••eral, f.lt ppoUte CONTIIA

.

•• ,...0&110 .ba.,u'" ,.100, tI80 EIII DI el. r' •
.......e dos tub.real.... • d. • _"............ •
CO.TRATOSSE Já recebeu 24000 ............
......... Toah ... culdadoJ�Ná. _ cIobl_�'•••... M' o CONTRATOSSE, quo • Mnile- II • I•
............. r a T_h..... .0 _

i

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

COlupanhia • Aliança �a

nense.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de (rédilQ Popular e Agrícola
de S�anta Catarina

Baia»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

Rua Trelano n.O 16 - Sêde própria
Registrado DO Ministério da Agricultura pelo Certllicado

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

das 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,,:so Prévio 6%
C/C Prazo Fixo

'

7%
Aceita procuração para receber vencimentos em to

das as Repartições Federais, Estaduais e Muntoípaís.

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs, 9.000:000$000
» 54.700:000$000
II n.929.719:000$OOO
II 28.358:717$970
II 85.964:965$032
II 7.323:826$800

e terrenos)>> 22 354:000$000

I
Diretores:

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

Agências e sub-agências em
.

todo o território nacional.
Sucursal no; Uruguáí. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em f1orianópolis

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

Caixa postal If)- TeleDhoneI083-1!nd. Tel. cALLlANCA ..

Sub-Agente em

=: Tubarão.

�t�ai.JBlumenau e Laqea.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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março.
•

Estará amanhã de plantão a

"Farmácia Esperança", à rua

Conselheiro Mafra.
•

provisório,
de abril,
família:

a) - 40$000 aos que
sete filhos ou mais;
b) - 30$000 aos que tiverem

menos de sete e mais de três;
c) - 20$000 aos que tiverem

três ou menos.

Com os proventos que por lei
lhe competirem, foi aposentado
ontem o sr. dr. Alcino Caldeira,
juiz de direito de Porto União.

•

O sr. Artur Coelho Borges,
presidente interino da Federação
das Associações Rurais do Rio
Grande do Sul, conferenciou
com o dr. Castro Viana, dele
gado do Imposto de Renda, em

Porto Alegre, sobre a fixação
das bases do preço do gado,
pelas quais será pago o tributo
de renda, pelos criadores.
Depois de debatido detalhada

mente' o assunto, ficou com

binado que, ainda esta semanal

Vida Social IQUE DOCUMENTOS .
LEVOU' O «MAX»?

o ma Carl Hoepcke, tendo sido
cargueiro "Max", que atracou, apreendido a bordo volumes sus

há dias, procedente de Santa Ca- peitos, contendo quantidade de
tarina, é de propriedade da fir- documentos escritos em alemão.

Rio, 21 (Meridional)PAZ! SENHOR! PAZ!
Dizem os despachos de Santos

que a Ordem Terceira do Carmo,
instituição religiosa, requereu desa
propriação daquela nesga de terra
na qual, em 1924, vultos soluçantes
depositaram, com carinho, o corpo
sem vida de Vicente de Carvalho.
E' que' o vale singelo de "Poemas
e Canções" não pertencia à aludi
da Ordem, alegam êles, e, por ccu
seguinte, não tinha direito de des
cansar da longa jornada em terras
cristãs ...

Senlimen talista, amando o mar,
que divisava de sua janela na mag
nífica Paqnetá santista e as rosas

que ao amanhecer lhe embalsama
vam o ar, não se viu ligado à cor
rente modernista, aos "fazedores"
de versos sem rimas e sem arle.
Preferiu tocar a lira de Junquei

ro, a fazer ressoare bandolim bar
do de Maririetti ..

. Vicenle de Carvalho, - estou a
vê-lo cm suas barbas veneráveis,
seu nariz [unqucriano e seu olhar
à Musset, - fez pelo verso, no Bra
sil, o que, como homem público.
havia feito pela sua terra, a São
Pau lo das garoas e das indústrias.
Vicente de Carvalho, o primoro

so autor de tantas obras primas da
joalheria poética" merece, pois, mais
compaixão. Bem avisado andou o sr.

prefeito de Santos, ao requerer o rc
conhecimento de "próprio naciosal "
ao túmulo elo sublime vate.

O Departamento Administrativo
de São Paulo há de reconhecer is
so. O contrár-io seria um ultraje à
memória do insigne paulista.

- Os mortos são sagrados l - di
ziam os nossos ancestrais.

Dr. Sertorius

o PENSA:1IENTO DO DIA
"A hipocrisia é a homenagem

que a verdade presta à falsida
de" - G. Bernard Shaw

.

A ANEDOTA DO DIA
NO HOSPÍCIO:

O 10 louco: - Engraçado ! O
seu relógio parou quando caíu
no chão ...

O 2° louco: - É claro, «seu»
bobo. Então você queria que
êle varasse o soalho para parar
no andar térreo ? ..

.

o PRATO DO DIA •

TORTA DE BACALHAU
COM PÃO - Faça um bom
guizado de bacalháu, junte ro

delas de" ovos cozidos, azeito
nas e um bom molho de toma
tes, cebolas e pimentões.
Frite, em azeite, fatias tinas

de pão, arrume-as em travessa,
que vá ao forno e régue-as com

2 ovos batidos, misturados com

sal e queijo ralado. Espalhe por
cima o guizado de bacalháu e

leve ao forno.
Fazem anos hoje:
A graciosa menina ?uma, fi

lhinha do nosso distinto patrí
cio sr. Erasto Macedo, diligen
te secretário do consulado dos
Estados Unidos nesta capital e

figura muito estimada pelos seus

dotes de coração e de espírito;
-o menino Cêsar-Ubaldo Car

doso da Câmara;
d. Balbina-a exma. sra.

Portela d'Amaral.

Fazem anos amanhã:
O jovem Luiz-Gastão, filho

do nosso colega .de imprensa sr.

José de Diniz;
-a menina Léa Maria La-

mego;
-a sta. Flérida Cardoso;
-a sta. Marília Carvalho;
-o sr. Egídio Amorim.

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 cio Menino Deus, para a Catedral Metropolitana, a, VE
NERANDA IMAGEM DO SENHOH. JESúS DOS PASSOS, que regressará
no dia seguinte, domingo, às 16,30 horas, cm procissão solene, que per
cor rerú o itinerário que segue, devidamente aprovado por S. Excia.
Hevma. Sr. Arcebispo Metropolitano: Ruas Tenente Silveira, Álvaro
de Carvalho, Felipe Schmidt, Praça 15 de Novembro (lado do Palá
cio), Catedral (encontro), Prça 15 de Novembro (lado da Prefeitu
ra), Rua Tiradenles, Praça da Bandeira e Rua Menino Deus.

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 28 horas, conforme foi
deliberado.

A Administração pede aos fiéis, que lenham 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, acha.r-me-ei
com o Irmão Tesoureiro na Sacristia da Catedral para o recebimento
das anuidades.

Ainda torno público que serão pregadores, do encontro, o rcv,

Padre Emílio Duf'ner S . .J. e do Calvário o rev. Padre Alvino Berloldo
Braun S . .T_, diretor do Ginásio Catarinensc.

No dia imediato ao ela jrrocissâo (scgunda-Icira), será rezada, às
8 horas, no altar de Nossa Senhora das Dôres, na Igreja, (lo Menino Deus,
Missa por intenção de todos os fiéis que concorrcram às festividades.

Consistório cm Florianópolis, 16 de março de 19"12.
.Júlio Pereira Vieira - Secretário
._----------------

«La Síampa» está aborrecida - -

Londres, 21 _(Reuters) - Alguns artigos da imprensa ita

liana refletem uma tensão existente nas relações franco-ale-
mãs.

"La Stampa" escreve em sua edição do dia primeiro do
corrente: "Não devemos esquecer que, mesmo ainda hoje, o

marechal Pétain está com um pé em cada campo e procura
manter-se em equilíbrio sôbre a corda-bamba. Ainda não lhe

foi possível escolher qual a coligação dos beligerantes com

que colaborará. Oito sôbre dez dos membros do govêrno da

França, 100 por cento dos partidários de Pétain, não abando

_naram ainda a esperança na vitória das democracias e contam

com essa vitória" .

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

CHAMADA DOS CIDADÃOS POLONÊSES AO
REGISTRO

O Consulado Geral ela Polônia, em Curitiba, chama todos os cida
dãos poloneses, de sexo masculino, nascido entre 1900 - 1925 inclusive,
residentes n0S Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, para
o registro obrigatório, na sede do Consulado Geral.

Os. interessados devem apresentar-se pessoalmente, munidos de
todos os seus documentos. As pessôas -domiciliadas no interior poderão
registrar-se por escrito, dando exatamente o nome e sobrenome, ano

e a localidade do seu nascimento e o seu atual endereço.
O registro efetua-se todos os dias úteis, das 9 às 12 horas, no Con

sulado Geral da Polônia, em Curitiba, à rua André de Barros, 534.
O Consulado Geral acentúa que todos os registros ou inscrições an

registro atual.
O prazo para êsse registrá expira em 15 de maio de 1942 para resi

dentes nas zonas urbanas, e em 15 de junho de 1942 para residentes no

interior.
CONSULADO GERAL DA POL6NIA, EM CURITIBA.
Curitiba, 6 de março ele 1942.

Mais ou menos a
mesma

Londres, 21 (Reuters)
Não houve ainda choque de
maior envergadura na Birmâ
nia, segundo se revelou nesta
capital. A situação alí perma
nece mais ou menos a mesma,
com os japoneses sondando e

reconhecendo a região, antes
de tentarem ulteriores avan

ços.

Churchill conferenciou
com Maisky

Londres, 21 (United) -- Re
velou-se que o primeiro minis
tro Churchill conferenciou com
o embaixador russo, Maisky,
por mais de duas horas. Acre
dita-se que foram discutidos
vários aspectos das relações di
plomáticas aliadas, bem como
certos problemas de após guer
ra.

Pedro Paulo Leonelli
1" aniversário de falecimento

A família Leonetti convida a todos os seus

parentes e pessoas amigas para a missa
em intenção à alma do seu saudoso filho e

parente PEDRO PAULO LEONETTI, pela
passagem do 1° aniversário de sua morte, a

efetuar-se, dia 23 do corrente, na Catedral Metropolitana, no

altar de Nossa Senhora de Lourdes, às 7 horas.
Desde já se confessam profundamente gratos a todos que

comparecerem a êsse ato de fé. 1 vs-l

Cartazes do
CINE REX

- FONE 158'1 -_
A's 7,30 horas

o noivo de minha
noiva

COM ROBERT PAYLOR
LEW AYRES

Complemento nar+onal D.r.B.
CIRCO MARINHO
Miniatura Colorida

Preços: 2$0 10 e 1$500
Livre de Censura

dia
A's 7,30 horas

VIDA ESCOLAR
G. E. A. "SÃO JOSÉ"

A PRACA
Comunicamos aos nos-

« » so� distintos Amigos
_

e

Clientes em geral a dis
solução, de comun acôrdo, da Firma «LANG LTDA». "CASA S.
PAULO", conforme distrato Social devidamente registrado na

JUNTA COMERCIA!:-, passando a ser uma Filial da «CASA
SANTA ROSA· de Florianópolis, da Firma Comercial de OR
LANDO SCARPELLI, tendo assumido a responsabilidade do
Ativo e Passivo da extinta Firma». LANG LTDA.

I I
Os chineses po�em

Ecos e Notícías falar como irmãos
Londres, 21 (Reuters)

,"Os defensores da China Livre----= I podem falar a qualquer nação
Os inspetores de ensino secun- como irmãos iguais" -- diz o

dário no Rio Grande do Sul "Economist", discutindo as
receberam do Ministério da Edu- questões de após guerra no Ex
cação e Saúde a comunicação tremo Oriente e salientando
de que foi adiada para 6 de que as nações unidas, princí
abril a abertura das áulas nos palmente a Grã-Bretanha te
estabelecimentos de ensino secun- rão de estabelecer novas {'ela
dário, ficando, todavia, encerra- ções com os mesmos, em gráu
das as matrículas em 14 de de igualdade"

No municipio de S. Leopoldo,
um dos maiores nucleos da
população teu to-brasileira, foi

:{. completamente mutilado o mo-·
Foi realizada, ontem, a ceri- numento ao colono alemão eri

mônia da instalação dos cursos gido na praça Centenário , da
da Universidade de Porto Ale- quela cidade gaúcha, por um
gre, perante a assembléia uni- grupo de poucos brasileiros ali
versitária e o corpo discente de residentes.
todos os institutos. _

A sessão foi realizada no sa

lão nobre da Faculdade de Di
reito, sob a presidência do reitor
em exercício. Falou, na ocasião,
o prof. Darci Azambuja, que
ventilou o tema: "A mocidade
universitária em face da Situa
ção Nacional e In ternacional".
No próximo dia ,25, ainda

perante a assembléia universitá
ria. será empossado solenemente
o novo reitor, prof. Edgar
Schneider.

Os candidatos à Faculdade de
Medicina de Porto Alegre, que
fizeram vestibular êste ano mas

não conseguiram classificação,
devido ao reduzido número de
vagas, apelaram para o ministro
Capanema, no sentido de con

seguirêm ingressar na Faculdade,
tendo, nêsse sentido, parecer
favorável do prof. Raul Moreira,
diretor da Escola. A preterição
dos estudantes foi indeferida
pelo ministro da Educação. Nês
se sentido, o ministro Capanema
telegrafou à reitoria, comuni
cando que, em vista de ter sido
fixado, pelo Conselho Técnico
da Universidade de Porto Ale
gre, o número de vagas para a

Faculdade de Medicina, não po
deria autorizar a preterição dos ",_--===========""""=

candidatos aprovados e não elas- será fixado o respectivo "qua·
sificados. tum".

•
No ano passado, o impostoAs praças da Fôrça Policial de renda, que gravava a carndo Estado que sustentarem filhos panha, era calculado, tendo pormenores ou incapazes será con- base as seguintes cotações: gado,cedido, mensalmente, a título a varrer, 160$000 a cabeça;e a começar de 1.0 Lanígeros, 25$000 a cabeça. No

o seguinte abono de corrente ano, conforme apurou a

tiverem reportagem, aquelas cotações se

rão elevadas, dado o alto preço
alcançado pelo gado.

.

Peca querosene aos
amigos do «eixo»
Madri, 21 (Eeuters) o

jornal "Arriba" queixa-se· de
que as democracia" cortaram
os abastecimentos do petróleo
e de querosene à Espanha, "de
maneira por demais inamisto
:a para passar de:�percebida".
ACão dos aviadores
voluntários yankees

-

Nova Delhi, 21 (United) -

Noticia-se de Chung King que
os aviadores voluntários norte
an-erícanos, operando de bas=s
situadas na parte meridional
da província de Yunnan, estão
atacando com frequência os
objetivos inimigos ao longo do
rio Sittang, infligindo lhes gra
ves perdas, sobretudo em uni
dades mecanizadas.

Segundo informa a SBAT, o
escritor Jorací Camargo é, até
agora, o autor brasileiro mais
representado.

•

Deu entrada, em data de 9
do corrente, no Juizo da 6.a
Vara Cível, do Rio, uma ação
proposta pelo jornalista Renato
de Alencar, por seu advogado
dr. Rodrigues Neves, contra a

empresa concessionária do Casino
da Urca, para haver desta o

prêmio oferecido publicamente a

quem descobrisse a existência de
"truc" nas "habilidades" do
muar denominado " Canário",
exibido naquela casa de jogo e

diversões. Baseia o nosso con
frade SU'B ação, na demonstração
que fez numa série de repor
tagens publicadas no DIARIO
DE NOTícIAS há cerca de
dois meses e nas quais ficou
evidenciada a mistificação. Deixa,
desde já, estabelecido o sr. Re
nato de Alencar que, no caso de
obter da Justiça o pagamento
da importância reclamada, de
quatro contos de reis, será a
mesma entregue ao Abrigo Re
dentor.

(A sessão de 7 horas termina
antes da entrada da procissão)

Divisa de diamantes
o politiqueiroCOM OTTO KRUGGER E

GLORIA DICKSON
E COM VICTOR MAC LAGLEN

ANNE NACEL Complemento nacional D.r.B.
Calouro do Barulho Desopilan
te comédia, em 2 partes, comOs "3" valentes, animando as

sequências do vertiginoso «Far
West. SOBERANOS DA SELA
Complemento nacional D.F.B
Preços: 1$500 e 1$000

Imp, até lo anos

Clovis Slingers

Preços: 1$500 e J $100
Imp. até 10 anos

Como nos anos anteriores, o G.
E. Arquidiocesano "São José", d es
la Capital, comemorou o dia 19 do
corrente, dedicado ao seu glorioso
patrono, lendo comparecido s.
excia. rcvma. sr. Arcebispo Melro
pol itano, sr. Tenente Osmar Silva,
representante do sr. Interventor
Feder-al, revmos. monsenhor Bar
ry Bauer, e Frederico Hobold e

frei João Bosco, superior dos rev
mos. pes. Franciscanos.

À enl rada do estabelecimento fo
ram as ai tas a n tor idades sudad as
por uma aluna do Curso Comple
mentar, sendo, então, ofertadas be
las corbe lhas. Logo após foi cele
brada missa na igreja de Santo An
lônio, às 8 horas e, a seguir, reali
zou-se na sala"José Maurício" (sa
lão do teatro) uma demonstração
ele c i vis1110 e religiosidade, sendo
os vár ios números bem aplaudidos.
Foram entoados hinos Nacional
e ela Arquid iocese.
Terminada a solenidade s. cxcia.

o sr. Arcebispo proferiu bela ora

ção ele agradecimento e de estimu
lo, que muito confortou a docência
e d iscên c in do eslabelecimento.

SAXOFONE
Compra-se um saxofone

cachimbo Mi-B_ Tratar com

o boleeiro do carro n> 9, à
Praça Quinze, 5vs-3

Chegou ao Rio
,

o comte. Moura
Rio, 21 (A. N.) - Via aérea,

chegou ontem, o capitão João
Joaquim de Moura, comandante
<10 navio "Buarque ", do Loide

- BraSIleiro, afundado por um

submarino alemão no dia 16 de
fevereiro do corrente ano, no

mar das Caraibas.

Para aliviar a sur
dez catarral e 08
zumbidos nos

ouvidos
As pessôas que sofrem de surdez

catarral e zumbidos na cabeça, se

alegrariam em saber que essa tão
aborrecida afecção pó de ser trata
da, simplesmente e com êxito, com
um remédio, que, em muitos casos,
tem produzido alívio completo.
Pessôas, que apenas podiam ouvir,
têm melhorado até ao extremo de
perceber o tíc-tac de um relógio
de ho lsinho a uma distância de do
ze a vinte centímetros do ouvido.
Se V. S, sabe de algueru que sofra
ele zumbi elos nos ouvidos ou de sur
dez catarral, córtc êste aviso, leve
lh'o, e seja V. S., talvez, o meio de
salvar de surdez total a uma pes
sôa amiga. Este eficaz tratamento
é conhecido sob o nome de PAR
MINT e póde ser obtido em qual
quer farmácia. Bastam quatro co
lheres de sopa ao dia para comba
ler êsses males.
PARMINT não só reduz, por sua

ação tonificante, a inflamação das
trompas de Eustáquio, regulando
assim a pressão elo ar no tímpano
do ouvido, mas também elimina
qualquer excesso de secreção no
interior do ouvido; e os resultados
que êste remédio produz são insu
peráveis. Todas as pessôas que so
frem de catarro eleveriam experi
mentar êste medicamento.

Integralista
condenado

.

Rio, 21 (Meridional) - O
Tribunal de Segurança Nacio
nal julgou o integralista Olde
mar Finkenauer, acusado de,
no dia 16 de dezembro do ano

passado, dia do Reservista, ter
se dirigido para as imediações
do quartel de Petrópolis, profe
rindo uma alocução contra a
sua instituição. Oldemar foi
condenado a seis meses de pri
são, tendo a defesa recorrido
ao Tribunal Pleno.

Racionamento ,alemão
Londres, 21 (Uníted) - O

D_ N. B. anunciou que a partir
de seis de abril serão reduzidas
na Alemanha, 8S rações de pão,
carne e materiais graxos. A
medida não atingirá as crian
ças, havendo considerações es

peciaís para os operários da
indústria pesada.

Quarto
Quarto grande, para casal

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

6vs-2

. Contra a península
-

da
Criméia

Londres, 21 (United) - Se
gundo despachos recebidos de
Estocolmo, fôrças russas estão
realizando novos e violentos a

taques contra a península da
Críméía. Informações não con
firmadas dizem que as tropas
soviéticas procedentes de Ker ..

ch entraram em contacto cor»
a guarnição de Sebastopol.

.
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