
o heroismo do comandante do "Calru"
�

� RIO, 24 (C. P.) .- COMUNICAM DE BELÉM QUE NOVOS INFORMES SOBRE O TORPEDEAMENTO DO '"CAIRú" CHEGAM ÀQUELA CA-
PITAL. SABE·SE QUE, QUANDO o COMISSARIO CORINTO PEREIRA PROCURAVA EMBARCAR NA BALEEIRA, ESTA FOI DE ENCONTRO AO
CASCO DO '·CAIRÚ", JÁ ADERNADO} RESULTANDO RECEBER ESMAGAMENTO DA MÃO DIREITA. EXALTAM OS NÁUFRAGOS A ATITUDE HE
RóiCA DO COMANDANTE, O QUAL" APESAR DE FERIDO, CONSEGUIU MANTER A BORDO COMPLETA DISCIPLINA. AO SER O NAVIO AFUN
DADO NO SEIO DO MAR, TERRíVELMENTE REVOLTO, O VALENTE OFICIAL DA MARINHA MERCANTE BRASILEIRA, DE PÉ, DENTRO DO
SEU ESCALÉR, DESCOBRIUaSE, ERGUENDO UM VIVA AO BRASIL, úNICA HOMENAGEM QUE POUDE SER PRESTADA AO SEU NAVIO., COVAR-

DEMENTE ATACADO.

Rio, 24 (Meridional) - O comandante do "Buarque
" declarou que Rio, 24 (C. P.) - Comunicam que foi preso na localidade

o submarino alemãó perseguiu o navio durante 18 horas e esperou a

madrugada para atacá-lo. O primeiro torpedo fez explodir três caldeiras. denominada Chapéu Duvas, o japonês R. Kazas, ex-agricultor,
A tripulação achava-se na ba)eeira, quando o segundo torpedo atingiu acusado de atividades'suspeitas. Em poder do súdito nipônico
o "Buarque'" a meia-náu, afundando-o em seguida. foi encontrado um mapa do Brasil em várias côres, no qual

E acrescentou: - "Os covardes torpedeamentos a navios brasilei- estavam assinalados todos os núcleos de população japonesaros jámais abaterão o espírito heróico dos nossos marítimos".
Rio, 24 (Meridional) - Em novas declarações à imprensa, o co- existentes e todas as localidades onde o Japão tem consulados

mandante do "Buarque" manifestou a certeza de que os crimes contra e, bem assim, o número de habitantes amarelos de cada nú
navios brasileiros não fica.rão impunes. Informou que zarpará para No- cleo. Constam também do ma.pa, de acôrdo com as respectivas
va Iorque afim de tomar as providências que lhe competem. côres, as terras desertas, as de cultura de café e cana de açú-Falando sôbre o torpedeamento, disse que a violência do primeiro
torpedo atirou-o da cama abaixo. Revelou que o terceiro maquinista só car e a parte coberta de mata.
abandonou o posto quando o comissário disse que procurasse uma ba- O delegado especializado Alves Valadão enviou cópia do
leeira. Um passageiro, que desceu em um escale r, morreu de emoção. mapa à Secretaria de Segurança de São Paulo, visto que o Es-

Os tripulantes passaram dois dias e meio ao sabor das ondas. COIll' tado bandeirante mereceu especial atenção por· parte do autor
cluiu dizendo que sente grande o rgu lh o da classe a que pertence, pois do importante trabalho.

-v

I a tripulação do "Buarque" se portou com grande bravura.
Rio, 24 (Meridional) - Interrogado por um matutino local, o Kazas encontra-se preso, afim de' explicar a origem do do-

capitão Moura, comandante do "Buarque", afirmou: - "Depois da cumento encontrado em seu poder.
brutal sucessão de afundamentos, os marujos brasileiros aguardam o -.------------------------

momento da desforra. Os nazistas hão de pagar bem caro suas covar

dias. O momento há de chegar. Estaremos todos a postos para servir o

Brasil, em qualquer terreno, na luta contra os piratas nazistas e seus

satélites".
.

Rio, 24 (Merfdional) - O capitão Moura Filho, ouvido pelo "Diário
da Noite", declarou que os submarinos nazistas escapam geralmente à

Sub-agentel nOI principais vigilância dos aviões americanos, porque agem de preferência nas pro- VIU UM M'ONSTRO NA LAGOA ..muncípio. do E.tedo. ximidades de embocadura dos rios, onde as águas se tornam barrentas, ..

17P evitando que os aviadores os descubram. Ademais, os piratas nazjstas só
____

'

atacam, à noite, quando a visibilidade é praticamente nula, impedindo Maceió, 24-< (C. P.) - A "Gazeta" noticiou que na Lagôa
que se denuncie a presença do periscópio. do Norte, o pescador Manoel dos Anzóis, quando pescava, de

" � • madrugada, sentiu a rede ser arrastada no fundo da lagôa.Em-
Veio a tODa de quIlha para cima pregando toda a fôrça,

..
conseguiu recolher um::" parte dela,

., . despedaçada. Nessa ocasrao, toomado de pavor, VlU a agua ele-
.�ondr�s, 24 (U. P.) - .A margem da �uta que �e trav�l�o var-se de maneira estranha, surgindo das profundezas da La

�acIfl�?, ínrormou-se um lll�e�essante fe.lto. ocorr�do l1.a la' gôa uma figura pavorosa de desmedidas proporções, semelhanue Chrrstmas, ao �ul do arqUlpe:�g? das Indías Onen�als �o- te a monstruoso pescoço. A cabeça, onde se via alguma coisa
land�sas. As baterias �e .c�st� próximas a Port-of-SP�lll, cída- como o bico de um papagáio, oscilava pausadamente. O pesca
�e �esse pequeno terrttorto ll�sul�r, en_?ravado n�s aguas do dor fugiu, transido de medo.
Indico, afundaram um submarino japon es que havia torpedeá- _

do um navio cargueiro norueguês. Segundo o que se informa,
duas daquelas unidades inimigas atacaram, submersas, o re

ferido cargueiro, contra o qual lançaram quatro torpedos. Os
submersíveis emergiram, depois, porém, as baterias de costa
obrigaram-nos a imergir novamente. Nessas circunstâncias,
um deles recebeu um impacto diréto, observando-se que vinha
à tona com a quilha para cima, afundando-se em seguida, de
finitivamente.'

Porto Alegre lembra-se dos
marujos mortos

P. Alegre, 24 (C. P.) - Para
quarta-feira próxima, promovi
das pela Liga de Defesa Nacio
nal, estavam marcadas solenes
exéquias pela alma dos maru

jos brasilieros vitimados pelos
covardes ataques dos submari
nos do "eixo",
Entretanto, como o próximo

dia 25 é santificado, de comum
acôrdo com o arcebispo metro
politano, d. João Becker, ficou
resolvido que êsse ato religioso
seja trasferído para a próxima
quinta ·fe;:8o, dia 26 do corren
L2.
A cerimônia, uma lembrança

muito Justa e muito humana,
será realizada na Catedral Me
tropolitana, devendo oficiar o

ato, o arcebispo de P. Ale
gre assistido pelo cabido Me
tropolitano.
Serão enviados telegramas

aos núcleos do interior do Esta
do, solicitando que, no mesmo

dia 26, e na mesma hora, sejam
realizados atos semelhantes.

(
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Estão-se fechando •••

Antofagasta, 24 (United) -

Diversas casas de negócio, de
propriedade de alemães, radi
cados há anos nesta cidade, es
tão começando a liquidar. Vá
rias já fecharam e o banco ale
mão Transatlântico resolveu
fechar as' portas.

Máscara fúnebre de Zweig
Rio, 24 (Mervíional) - r-m

dida em bronze ).. se encontra
exposta, numa. das vitrinas de
uma editora local, a. máscara
fúnebre de Stefan Zweig.
Restabelecidos os
pocos de peh'óleo !
Nova Iorque, 24 (Associated

Press) - O rádio alemão ou

vida aquí, reproduziu a notícia
atribuida ao jornal japonês
"Nichi-Nichi", segundo a qual
todos os poços holandeses, na

região de Palenbang, foram
restabelecidos, com a extinção
dos incêndios e restabelecimen
to dos respectivos serviços, de
modo de que os japoneses po
derão, em breve, recomeçar a

produção de óreo combustível
. para os seus aviões.I '
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A "5a Coluna no Brasil", a

I
sensacional obra documentária
do coronel Aurélio Pí, chefe de
Polícia do Estado do Rio Gran
de do Sul, que expõe aos olhos
do país a ação subterrânea dos
alemães e simpatizantes da
causa alemã, traidores do Bra
sil, visando destruir a nossa
unidade nacional, foi lançada,
sábado, pela editora "Globo",
e constituiu o maior sucesso de
livraria até hoje verífícado em
Porto Alegre. ....

Das 9 às 12 horas de sábado,
sómente no balcão da Livraria
do Globo, em Porto Alegre, fo
ram vendidos mais de 300
exemplares de "A 5a Coluna. no
Brasil".

*

A Diretoria da Cruz Verme
lha Brasileira, por intermédio
de sua filial em Florianópolis,
tomou conhecimento, segundo
ofício, da generosa oferta feita
pela simpática sociedade "De
mocrata C. S. R'. C.", desta ci..

dade, que, em sessão da direto
ria especialmente realizada, re
solveu doar o produto líquido
de seu grandioso festival, a e
fetuar-se dia 26 do corrente, à
quela humanitária agremiação
Gestos como êsses gran

geiam todos os elogios.
Comprai na CP.SA MISCE

LÂNEA é saber economizar'

O maior «black-out»
da guerra

,� ova Ior.j l.�. 24. (Unitcd) -
r.s autorídwíes acabamde a
I. . nciar qu . o maior "black
out" realizado nesta guerra te
ve o mais amplo êxito. �sse
"black-out" foi tentado numa
área de mais de 15 milhas, ao

largo da costa do Atlântico.
Quando Fiorello La Guardia
fazia uma visita de inspeção à
zona aludida, um dos guardas
de serviço chamou sua atençoã
para a sduas pequenas luzes de
seu automóvel, obrigando-o a

extinguí-las.
A Suécia lutará, se

preciso
Washington, 24 (United) -

O ministro da Suécia nesta ca

pital, Wollmar Bostron, decla
rou que seu país está decidido
a conservar a neutralidade, po
rém, que, ao mesmo tempo, es
tá disposto a lutar, em qual
quer momento, "para manter
sua liberdade e independên
cia" .

ElltAl trlate, me. amar'
Tellll brollq.ttfJ' Elltá co. t...."
a ItJI dfJ N0.10 Bellllon
'iI6 te ulTa o CONTRAT08S•• I

Outro nipõnico preso
Baía, 24 (Mertdíonal) -_ Foi

preso na cidade de Bonfim o

japonês Iomochi Kuwace ou
Tomoiti Kuwai, que se diz prí- .
meíro tenente do exército ja
ponês. Êsse súdito nipônico
anteriormente residia em São
Paulo, sendo apreendidos em
seu poder vi ]('S. documentos
�n duzídos.

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

ANO XXVII

o mapa que o japonês possuia

Um "pastor" e um agente da "Gestapo"
. RIO, 24 (c. P.) .- DENUNCIADO POR SEUS PRóPRIOS FIÉIS, ESTÁ PRESO EM JUIZ DE FóRA O PASTOR MET9DISTA ALEMÃO

SCHWANER. o PASTOR PREGAVA o HITLERISMO NO PRóPRIO PÚLPITO, COMBATENDO AS LEIS BRASILEIRAS E O GOVÊRNO, PARA FA.
ZER LARGA PROPAGANDA DA ALEMANHA E DO FUEHRER. PRESOS TAMBÉM ESTÃO EM JUIZ DE FóRA O OPERÁRIO ALEMÃO R.
NEUMANN E O AGENTE DA GESTAPO ERIC WOLFF. EM PODER DÊSTE úLTIMO FOI APREENDIDO UM ARQUIVO CHEIO DE DOCUMENTOS

PRECIOSOS E VOLUMOSA CORRESPONDÊNCIA TROCADA COM OS CONSULES ALEMÃES.
_ J\_ _

Declarações do comte, Moura,
nosso valoroso conterrâneo

CASA MISCELANEA, distri- Senhora! Para as suas 80
nuidora dos Rádios RC.A. Vi- breniesas prefira o' PUDIM
ctor, Vávulas e Discos. - Rua MEDEIROS. subôres delicio-
Trajano. 12 sos e diferentes.

\

Filme anti-nazista no Rio
Rio, 24 (Meridional) - O filme "Tempestade da alma",

que está sendo levado num dos cinemas daquí, o primeiro fil
me anti-nazista apresentado no Brasil, está alcançando grande
êxito de bilheteria.

Um fato curioso: é a primeira película a provocar aplau
sos dos espectadores cariocas, que não tinham tal hábito.

Anuncia-se para breve a projeção de outros filmes anti
fascistas.CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR

Rio, 24 (C. P.) - O vespertino "A Notícia" aplaude a re

solução da comissão de abastecimento de P. Alegre, no tocan
te ao preço da banha. Tecendo comentários sôbre o procedi
mento dos altistas, o jornalista assim conclue: "A medida
enérgica agora tomada pelo govêrno gaúcho é feliz; mas é ne

cessário completá-la. Os organizadores da alta da banha estão
praticando um crime previsto contra a economia popular. Para
êsses criminosos há o Tribunal de Segurança Nacional. É pre
ciso que haja grande exemplo, metendo na cadeia alguns dês
ses cavalheiros que querem enriquecer rapidamente, para que
outros, que também querem fazer fortuna vertiginosa através
de um golpe, se detenham. Porque um presídio não é lugar
próprio para se dissipar o dinheiro arrancado à miséria po
pular" ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto ou

adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros desarranjos do
estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou du
rante o dia, pêso , calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo,
certas coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer,

preguiça e moleza geral, dôres, cólicas e oulras perturbações do
ventre, muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de
vomitar, mau hálito, indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos
estes sofrimentos são causados por substancias infectadas e fermen
tações tóxicas. no estômago e intestinos, e que use Ventre
Livre sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate a

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

sar a todo o organismo.

I .;., Iem casa Ventre-Livre'
--------�

Diga isto
a

seu Marido

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

�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
17 horas

IHESIDÊNciA:
AV. Hercíllo Luz, 189.

Telefone n. 751.

OH. RICARDO
GITTSMANH

Ex-chefe de c/J
ntoe do

Hospital de
Nuernberg

(Prols. L, Burkhardt
e B. Kreuter)

Especialista em

Lirurqia Gel»i-

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

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíca.
. Consulrorlo ti rUl! Treíe

DO, 18 (doe 10 6s 12, e
das t Õ 6a 16,30) Tele

phc ne - 1,286

I
R!3S1deneía â rua 86-
teves Junior I 20. --.;

Telephone n_ 1.1jl

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

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1;)92
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENC1A'
Av Hercilio Luz, 186

--:- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

I Alarmada a embaixada alemã
em Buenos Aires

Londres, 23 (R.) - O "Yos
kshire Evening News" publi
ca, sob a assinatura de seu re-

I datar diplomático,
o seguinte

tópico: "Urgente diligência foi

I
feita junto à Wilehlmstrasse
pela embaixada germânica em

! Buenos Aires. O embaixador es

i tá alarmado com a modifica-
ção da atitude do governo ar

gentino com relação à Alema
nha, em consequência do tor
pedeamento do navio chileno
"Tolten". Acrescenta-se que o

presidente da República Ar
gentina avisou o embaixador
do "Reich" de que seu governo
não poderia continuar manten
do uma atitude de neutralida
de benevolente se a pressão por
parte da opinião publica au

mentasse".

Negócio à venda
Vende-se a casa de negá

cio no largo General Osório-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
dio. Tratar no local.

30v-19

Banco de Crédito Popular e
Agrícola de Santa Catarina

Distribuicão de Dividendo

Indicador
I

médico

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

1447

I�STITUTO DR DIAGNOSTICO
ULINIGO

Dr. O;al'ma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)

I
com prática n08 hospitais europeus
Oltníca médica em geral, pediatria,
doenças do sístema nervoso, apare

lho genlto-urlnarío do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlclogta Clínica com o

ir. Manocl de Abreu Camnanarlo
São Paulo). Especializado em RI·
ztene e Saúde Pública, pela Univer
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
\.parêlho moderno SIEMENS pare
díagnõsücos das dorncas Internas
OoraçAo, pulmões; vesícula biliar

estômagos, etc
Radlogratías õsseas e radíogratlas

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétrlcos.)
Metabolismo basal

(Determinação doa dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
"=xame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílís).
Gabinete de fisloteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-vleíetas,
'aios Infra-vermelho e eletrícídade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
.

.xames de sangue para diagnóstico
Ia sítílis dlagnéstlco do ímpaludts
no, dosagem da uréa no sangue,
tc. Exame de urina, [reação de
Aschetn Zondeck, para dlagnóstíco
precoce de gravidez). Exame de
ouz, escarros, líquido raquíano f

malquer pesqulza para etucídaçãr
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

s t ORIANOPOLIS

O BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRÍCOLA DE
SANTA CATARINA, avisa a seus acionistas, que está pa

gando, em sua séde, à rua 'I'roj urio 16, os dividendos re

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

Florianópolis, 19 de Março de 1942.
O Conselho Diretor

-"""-1"------------------------

As perdas japonesas na

batalha naval. da NOTa Guiné

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudà.vel

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

........................
'

•••••••••• III••••

• r 2'( Jc::.wr

Londres, 23 (R.) - Segundo informações chegadas a esta capital,
os japoneses vêm de sofrer rudes golpes numa batalha naval, travada
ao largo da Nova Guiné, na qual tomaram parte elo lado dos aliados cru

zudores pesados, uma Ilotilha de torpedeiros e outras unidades menores.

Perdas severas foram infligidas aos japoneses, as quais, adicionadas
as baixas sofridas anteriormente pela sua esquadra, reduziram de um

quarto os efetivos ele cruzadores ligeiros do Japão.
.

Assim, os círculos navais desta capital dizem que, em consequên
cia das perdas em cruzadores ligeiros que sofreram, os japoneses terão,
daqui por diante, de empregar nos comboios destinados ao ataque à

Austrália, unidades pesadas até agora reservadas para a proteção das

'lguas metropolitanas.

jUm piloto do Punjab (India O�iental)
auxiliando a Grã-Bretanha na luta

pela liberdade

o sorridente piloto, que a gravura nos mostra, pertencente
à Esquadrilha Internacional da RAF, é natural de Punjab,
no oriente da India. Trata-se de um graduado em Belas
Artes, saído da Universidade de Lahore, que fazia parte
das Forças Aéreas Indús antes de alistar-se nas fileiras

da RAF. (Foto de "British News Service").

Mãe inglesa e mães russas

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' permi.tido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

Praça S. Sebastião....,. Fone 1.153 - Florianópolis

Dr ARAU}O-OLHOS, OUVIDOS,
• NARIZ, GARGANTA

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

ConlllultA... Pela manhã, das 10 às 12
il> {HI A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone

Cia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.

Acionistas, no escritorio desta
Companhia, os documentos de
que trata o art. 99 do deere
to-lei n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940.

A Diretoria
Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS:
CELÂNEA. - Rua Traiano. 12.

VENDE-SE
um automóvel (limousine)

j
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-,8

Moscou, 23 (R- - Lady Mac
Robert, em carta endereçada ao mi
nistro da Aeronáutica britânico, re
ferente ao seu pedido de construcão
de um aeroplano em memoria -do
seu filho, para ser enviado à Rus
sia, escleveu:
"Fazei com que esta carta che

gue à Rússia e às suas mulheres
heroicas que, como eu, sacrificam
orgulhosamente os seus filhos, sa

crificando, assim, tudo que demais
caro possuem".
A Comissão Anti-Fascista das

Mulheres Soviéticas dirigiu, em res

posta, a seguinte carta a lady Mac
Robert:
"Vossa carta encontrou resposta

no coração de cada uma de nós.
Pela causa da vitória sôbre o genio
do mal da humanidade - o fascis
mo - vós sacrificastes três filhos
e continuais lutando pela sua cau-

sa. Os sentimentos maternais são
iguais em todas as latitudes. Nós
sabemos o que significa perder s
filhos. Isto faz os corações mais
bravios virarem pedra, mas vós
tendes um coracão tão valoroso
como os corações das mulheres
soviéticas que louvais. Preferis a
derrota dos inimigos às lamenta
ções. Corajosamente, em memoria
dos vossos filhos, estais mandando
aviões para ocuparem os céus que
êles conquistaram, de sorte que ou
tros filhos e outras mães pudes
sem viver num mundo de liberda
de. Um dos caças chama-se "Mac
Robert à Russia''. Vos compreen
destes que nenhum inimigo jámais
poderá abater o espírito de nosso

povo. As mulheres soviéticas rece
bem com orgulho o presente que
nos levará à vitória sôbre o nosso
comum inimigo - o hitlerismo",Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Farmácia «Esperança))do
Farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua. preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigcs de borracha.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

Consultas diariamente pe!ata�d��h:�sd�� \�,� l�o�aOsras
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra. S(hweidson

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado, frente à Casa Hcepcke),

I
FONE 1.642

-===='==========

A Grécia morto de [orne
Estocolmo, 23 (R.) - A

mortali-l
referido

correspo.ndente que acres
dade infantil ascendeu agora a cer- centa:
ca de 80% em Atenas, segundo rela- "A pungente situação alimentar
tório publicado hoje. pelo "Dagens da Grecia se deve a duas causas

Nyheter". Inumeras pessoas mor- \ principais: primeiro, as províncias
rem de inanição na capital grega, mais ferteis do país se acham ocu

onde o aspecto é desolarlir. padas pelos búlgaros: segundo, ab-
Os atenienses saem a rua apenas soluta falta de transporte, qeu ím

para comprar magras porções ele pede a distribuição elos generos das
pão duro e infimas quantidades ele

fzonas
rurais.

legumes e frutas, os untcos alímen-
.

Por .ou�ro lado, não há médicos
tos existentes. disponíveis para atender às pessoas
A fisionomia dos transeuntes re- doentes e julga-se iminente a pro

flete bem as suas prívaçoes, diz o pagação de vastas "epidemias". _,

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
Dr: ARMINIO TAVARES

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

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te]. 1461.-Residência 145õ

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

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

NARIZ e GARGANTA
COilS: Vitor Meireles, 28.-0a8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fOTO-IDEAL
de

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

I ço industrial, revelação
e c6pias de filmes F6to
para documento, am

pliações a crayon e

6leo. Perfeição e rapi
dez, s6 no FÓTO IDEAL.
Atende diariamente a

qualquer hora. .
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

I

Procuram D�scurecer as �ró�rias atroci�a�es·
Washington,23 (A. P.) - Em en- de humanizar a conduta dos -.eu-I. trevista coletiva à imprensa, o sub- acrescentou o sr. Sumner Welles -

'

os próprios japoneses têm sido acu- gerantes. Isso foi feito à luz da .

I secretário de Estado Summner que se há nações no mundo que sados, repetidamente. guerra russo-japonesa, em que os

'I T "
•

, • mostrassem completo desrespeito Nota-se que a Marinha japonesa japoneses igualmente desrecharam,1\ elles expnmlU, a su� d�v�(�a de pelas regras .da.guerra e pelos prin- desrespeitou f.lagrantemente o Di- traiçoeiram�n�e.' o primeiro ataque.

I
que o. mundo lev e a seno c1S acusa- cipios do Direito _InternaclOnal, a reíto Internacional atacando Pearl

.

Desde o _!-l1lCI? desta guerra, os

çoes. Japonesas. de que as f?rças �- Alemanha e o Japão certamente se Harbour antes de qualquer decla- Japoneses tem sido acusados, ..mtre
mericanas e brítanícas estejam utí- incluem nessa categoria. ração de guerra. outras coisas, do bombardeio aé-

I Iízando métodos proibidos de guer- Em outros circulos, a acusação O Japão foi um dos sínatáríos da reo da cidade aberta de Manilla e

I ra, japonesa é considerada como visan- Convenção de Genebra de 1907, que de matar a baioneta soldados brí-
O govêrno japonês deve saber - do obscurecer as atrocidades de que codificou as tentativas anteriores tanicos de Hong-Kong.

IDADE PERIGOSA
em que muitos jovens se vêem ata;
cados de anemia, e de dorose. E
preciso fortalecer o orçrcnismç, enrri
quecer o sangue. A EMULSAO DE
SCOTT - a maravilhosa combinação do óleo de fígado de

bacalhau com cálcio e sódio - revitaliza e robus
tece. Emqualquer época, não há substitutos para a

EMULSio DE SCOTT
CC&n-iaJ- cla&�

o candldeto lndlspõs-se com os
examinadores

Baía, 23 (C. M.) - Ocorreu um

fato escandaloso na Faculdade de
Medicina por ocasião do concurso

para catedrático de clínica odonto
lógica. Durante a prova prática o

candidato João Brasil, catedrático
interino da referida cadeira, jll1SOU
se prejudicado pela banca, visto
ser-lhe negado o exame de labora
tório que considerava indispensá
vel para o diagnóstico, abandonan
do o concurso após violenta discus
são com os examinadores.

VENDE-SE
Material para completa Iinstalação de luz elétrica,

�������80tu;:::.a;�Pe��:�>�
I

OS PESCADORES JAPONESESde ferro fundido de 6 pole-I
ga.das e 4 metro,s de com- Os japoneses monopolizam, hoje, a indústria da pesca no

pr írnerrto, 2 amperes, 1 vol- litoral paulista.
tímetro,,} regulador de e�- Agrupados em cooperativas, das quais não podem fazer
trada d a�ua para a turbl- parte pescadores descendentes de outras raças, conseguiram
na, 36 qullc;>s de arame de os nipões eliminar, dentro de pouco tempo, todos os seus con
cobre n. 8, ísolcidores , etc.; correntes.
2 cabos de arame de aço de Aliás, o que se observa, nesse particuar, em toda a costa
3/4 de polegadas de grossu: de São Paulo, não é novidade para quem conhece bem os in
ra e 12 metros de corrrpm- convenientes da imigração amarela.
menta: 1 cabo de 3f8 de O japonês onde penetra estabelece logo ambiente desfa
grossura e 15 mts. de com- vorável ao trabalhador de origem e hábitos diversos. A luta
primen:o;_ 4 mancais para contra a colonização amarela, nos Estados Unidos, proveiu jus
transmlssao, etc. etc. - In- tamente da situação desvantajosa em que ela colocava o operá
formações na redação do rio ocidental, além dos perigos resultantes da entrada no país
ESTADO. 15vs-S de massas de indivíduos tnassímiláveís e de nivel de vida pou-]

co apreciável.
Contra os métodos de pesca de japoneses há, em São Pau

lo, um clamor geral. Não se limitam êles tão sómente a des
truir os ovos dos peixes. Matam também os peixes pequenos,
tornando-se portanto um flagelo para a nossa fauna marinha.

Com o rompimento das relações do Brasil com o Japão, a

presença de milhares de pescadores nipônicos no ltoral pau
lista constitue motivo de inquietações.

A alegação de que a maioria dêsses indivíduos é nascida
no Brasil ou é naturalizada não nos leva a crer no seu alheia
mento à contenda em que o Japão se empenha. O japonês, que
viu a luz do dia em outro país, continua a ser súdito do Mica
do. As exceções são raras. Em todos os conflitos de interêsses
de que participam japoneses naturalizados ou nascidos no

Brasil, os cônsules do Império do Sol Nascente aparecem logo
como advogados oficiais ou oficiosos.

Ora, os pescadores japoneses dispõem de cêrca de cin
quenta barcos de pesca. Nunca menos de quatorze, segundo
é de notoriedade geral em São Paulo, podem aventurar-se à
navegação em alto mar e afrontar máu tempo.

I
Resta agora saber se é admissível deixar-se entregue a

gente suspeita uma frota costeira num momento grave em que
se faz necessária a maior vigilância marítima.

.

,Atende das 9 às 12 horas
______ ("Correio da lUallhã")

Convocação das mulheres
(asadas sem filhos

Londres, 23 (II. T. M) - Anun
cia-se que o ministro do Trabalho
resolveu que todas as mulheres ca

sadas, sem filhos e registadas para
o serviço nacional, serão interroga
das afim de' se saber se poderiam
substituir as que fazem parte dos

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS

"Corpos Móveis" e enviadas para

longe de seus domicílios. Um "Cor
po Não Movel" seria, assim, consti
tuido com mulheres obrigadas a tra

balhar perto de suas residências.

SAXOfONE
Compra-se um saxofone

cachimbo Mi-B. Tratar com

o baleeiro do carro n° 9. à
Praça Quinze, 5vs·4

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B
f��,,�I_ �-- )
�/

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

30v-17

j. DES'PERTE A SW
DO SEU FIGADO

I
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
Seu ligado deve derramar, diarlamente,

I DO estomago, um litro de bilis. Se a bilis não

I corre livremente, os alimentos não são
digeridos e a podrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevém a prisão de ventre,
Você sen'ee-se abatido e como que envene-

nado. Tudo é amargo e a vida é ummartvrlo,
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Nada ha como as famosas PilIulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bills, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bilís correr

livremente, Peçà as PilIulas CARTERS
para o Figado. Não acceíte imita"!
P,feÇ9 3$000

I

Stulpnagel destituido
Vichí, 23 (D. P.) - Diz-se que

Hitler destituiu o gen. Von Stul

pnagel do alto comando das fôrças
alemãs de ocupação na França, su
bstituindo-o por um primo dêste,
que usa igual sobrenome. Sabe-se,
tambem, que o "fuehrer" chamou a

Berlim o ex-comandante das forças
de ocupação, acreditando-se que se

lhe dará pôsto de comando em al

gum grupo do exército alemão.

o «câmbio negro»
Londres, 23 (fi, T· M.) - O

rei Jorge VI aprovou novas me

didas prevendo penas severas

c, L tra o "cambio negro".

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR
�

�

I
Elegância I

Perfeicão I

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Iloje, amanha e

CHAMADA DOS CIDADÃOS POLONÊSES AO
REGISTRO

O Consulado Geral da Polônia, em Curitiba, chama todos os cída
dãos poloneses, de sexo masculino, nascido entre 1900 - 1925 inclusive,
residentes nos 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-
.

teriores, efetuados neste Consulado Geral, não isenta do dever do
registro atual.

O prazo para êsse registro 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 POLôNIA, EM CURITIBA.
Curitiba, 6 de março de 1942.

.

EM PREPARO A OFENSIVA ALIADA
Quartel General de Mac Arthur, 23 (U. P.) - Informa-se

que as fôrças dos Estados Unidos na Austrália se estenderam
sôbre centenas de quilômetros quadrados em solo australiano,
coordenando rapidamente suas atividades com a Real Fôrça
Aérea Australiana, com o exército imperial australiano e com
as fôrças aliadas que sairam de Java.

Os exércitos norte-americanos e seus aliados estão-se pre
parando para grande ofensiva em direção setentrional. Sabe
se que os exércitos norte-americanos na Austrália são já su

periores em número às próprias fôrças australianas.

Representantes Inspetores e AgentesImportante Cía. Nacional, fiscalizada e autorízada
pelo Governo Federai, precisa de agentes, inspetores e
representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
futuro. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Cia
Nacional».

o japonês
-

nao tem muita fé
Tóquio (Via Vichí), 23 (U. P.) - O major Kinzo Nakaji

na, falando, novamente pelo rádio, aconselhou a população a
não deslumbrar-se com as vitórias japonesas e estar sempre
preparada para qualquer eventualidade. A certa altura, disse
o orador: "A perda de bases, na A'sia, experimentada pelos in
gleses e norte-americanos, ainda não significa sua capitu
lação''.

CURSO DE GUARDA·LlVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência). _

12 mezes de estudoe. Mensalidade mínima. Preciso de agentes e re.
presentantes l m todtls as cidades.. Escreva à Caix� PO'ltal, 3717.S.Paulo.
�iiIiT.lfWI PIZCC Mi R fU'ittP' ar ....

o !STIDO- Terca feira, 24 ie Marco dtl :042
MS

C SA ORIENTAL
BARATO,

Relatório da diretoria, discussão e aprovação
Balanço e contas de 1941
Eleição do Conselho Fiscal

Outrossim, comunica a diretoria, acham-se à dispo
sição dos srs. acionistas todos os documentos constan
tes do art. 99 do Decreto-lei n° 2627, de 26 de setembro
de 1940,

lO

Florianópolis, 21 de março de 1942
Alberto MôeUmann. Diretor presidente.

-

sao

rZ77

todos os seus artigos ..

sempre
será a preferida, porque BOM, BONITO e

Variado e modernissimo sortimento de sedas, a preços
SEDAS Faiasx m er ce riza das mt. 2$0001 Toalhas Hlglenícas, dz. 7$000

Seda Laqué xadrez e listado mt. 5$900 Fió, metro
..

3$5uo e 3$300 Toalhas de rosto, de 1$4, ! $8, 2$,
7) Laqué, liso, mt. 4$400 Rendão (novidade). mt. 6$000 2$5 e 4$500
» Façonné 3$800 Odala lisa, de 2$, 2$5 e 3$uoo Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500
» Graníté, bom artigo 6$500 Opala estampada. largo 80 mt. 3$000 Toalhas de banho, em cores 9$500
» Graníté, especial 8$000 Cambraia Ilnisslma, larg. 80 mt. 4$5üo Toalhas de banho, temos grandes
• Crepe -Romano 7$000 Zepbir listado, de 1$5, 2$ ,e 2$500 sortimento.
J) Givré superior 10$500 Tricoline, de 5$, 3$5, 4$5 e 6$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. :1$500 Colchas para casal, reclame 14$500
J) Frisotine diagonal (novidade) 12$000 Tricoline lisa, mt. 4$000 Colchas Iustão para casal 18$000
}) Ajour de 6$000 e 7$000 Chitão superior 1$800 Colchas mercertzadas para casal 20$000
J) lingerie estampada, de 7$500 8$500 Cretone estampado 2$500 Colchas estrela para casal 20$000
• com bolas 9$000 Re ps para cortína, largo 80 3$900 Colchas de veludo para oasal 24$000
» Fustão 8$000 J Tecido rendado para cortina, mt. 1$600 COlchas fustão para solteiro 13$000
» Tafetá xadrez

7$000./
Pecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 Colchas mer certzadas para solteiro 12$000

» Tafetá Escoceza, de 7$5(;)0 e 9$000 Eano para Cópa, bem encorpado, mt, 2$300 Colchas fustão rner cer lsadas para
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$50" Tsoccis, mt. 1$800 solteiro. 14$(jOfl
li Tafetá liso, natural. de 9$500 e 12$000 Brins a começar de 1$800 Colchas brancas, meio. linho para
li Tafetá Moiré 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 solteiro 17$000
li Listada para Camisas 8$500 Brim branco e azul marinho, para co- Colchas brancas, meio linho para casal 27$000
» Listada para Vestidos 9$500 legiaes, rnt. 2$500 Colchas brancas para casal 15$000
» Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt. 3$000 Colchas de s êda com franja para
» Estampada moderna 11$000 Pelucla íustão em diversas cores, mt. 3$000 casal 45$000
» estampada (novidade) 12$000 Pelucia lisa, mt. 2$000 Colchas de pura sê da com franja para
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 casal 70$000
» Lumiêre Lavrada, largo 80 mt. 10$000 MESA e QUARTO Guarnições para chá, com 6 guarda- Leite de Colonia 5$800
)} Lumiere Liso, largo 80 mt. h$ooo Graníté, larg, J ,60 mt. 9$500 napos 15$000 Batom Michel, Zande e Tangee 2$800
» Lumíere Liso. Iar g. 90 (artigo já Pano para colchão mt. 1 $800 Guarnições pintadas para chà, com 6 Batom Colgate 2$500 e 3$5)0
bem conhecido) mt. 12$000 Puno enfestado para colchão, mt. 4$200 �u�rdanapos bêbê 3��ooo Bat m Tentação e Murjany 1$100

li Veludo Cbifon Reclame mt. 5(\$000 Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900 CObertores Pd8ra hê de a lte
í 13$5°(0 Rouge Tentação 1$200

» Organza lisa, ílnísslma, mt. 9$500 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 o ertores esen a os par so e rro 00 Rouge Realce, com pluma 1 $700
» Organza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 7$500 Cobertores desenha.dos para casal 17$[100 Roug e Adoração 2$000
» Jersey, largo 1.40 12$ClOO Cretone meio Hnho branco, larg, 2,�O 8$500 Coberlores xadrez para solteiro 19$500 Rouge R yal Briar 4$�oo

E mais uma imensidade de outras Se- Cretune meio linho em cores, largo 1,48 6$000 Cobertores xadrez para casal :15$500 Sabonete Realce, Godí va, Colgate, Che-
das, que estamos vendendo a pr e- Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores Argentinos para casal 39$000 ramy e Palmolive 1$060
ços baratissimos. Algodão bom, peça de 10 mts. 14$000 Cobertores para casal 6$500 Sabonete Lüebuoy, Lever, Gessy ti Pal-

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

Luislne, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 TalOQ Malva 2$900 e 3$9 o

Linon, metro 1$500 Algodão superior, larg, 1,50. peça de Susp ensor ios para rapaz 2$500 e 4$000 Talco Ross 2$900 e 3$900
Linho estampado para praia 2$500 10 metros 43$000 Suspensorios de couro para homens 7$000 Pó d e Arroz Reny e Realce 1 $0 o

Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 4$000 Algodão Martposa.pare mesa, largo Jogos de couro para h -mens de 10$ e 12$000 Talco Realce 3$000 e 4$000
Tobralco estampado, de 3$ e 5$500 1,40 peça de 10 mts, 40$20ú Jogos de batizados a começar de 15$000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
Cambraia em desenhos modernos, de N\orim especial, bem largo peça de Jogos de malha para crianças 11$000 Pó de Arroz Royal Bríar 3$000
4$800, 5$500 e (;$000 10 jardas 15$000 Babadores 2$000 Pó de Arroz GI11ly 7'5$500

Fustão estampado (novidade) 4$800 Morim de cor, tnerceizado mt. 2$300 Capas para recem-uaacído s, 9$500 e 10$500 Pó de A rr z Malva 3$000 e 5$000
Fustão liso, de 3$500 e 4$800 Morim de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Capas felpudas para recem nascidos 1:l$500 PÓ de Arroz Coty 5$500
Setim estampado, metro 4$000 Cambraia mercerizada, enfestada, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Colgate 3$000
Organdy em todas as cores, mt 4$000 peça de 10 jardas 23$000 Blusas Olímpicas para moças 6$000 Pasta Gessy e EucaloI 2$500
Crepom para Kimonos, de 3$ e 3$500 Toalhas Adamascadas para mesa, Véos d9 Iiló de sêda para noivas 14$JOO Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200
Merinó preto largo 80 3$goo ·2,00 x 1,40 30$000 Grinaldas para noivas a começar de 5$000 Oleo üyr ce e Re alce 1$200
E centenas de outros artigos, tais, como: Bijouteries, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Casemiras, Lenços, Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinbas, Boinas, Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de- borracha e muitas outras miudezas. Tambem chamamos a atenção dos nossos fregueses, para a grande quantidade de

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

Aproveite bem seu dinheiro, comprando na Casa Oriental, a única que possue a marca três B ..

BOM, BONI' E BARATO!
Vendas só a dinheiro OASA () R 1ENT .AL Rua C_ Mafra, 15-Florianópolis

Sociedade Anônima Vomercial MOELLMANN IIConvocaçãoPara a assembléia geral ordinária que se realizará Ino escritório da séde da sociedade, em Florianópolis, à
rua João Pinto nO 2, no dia 25 de abril próximo vindou
ro, às 14 horas, são convocados os srs. acionistas desta
sociedade, afim de tomarem conhecimento dos atos da
diretoria no decurso do ano de 1941, obedecendo-se à se

guinte ordem do dia:

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

(Defronte à casa Hrepcke)
§Mi S*&*bif _flte..i.**"

sem
.A ..

coneurrencia,

COMBATA Il. CASPA A QUEDA

� O� CABElOS BRANCO.s
COM

Grurnpínhos, caixa de 1 groza 4$500
Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
Lima para unhas 1$500
Porta escova de dois lugares 2$000
Fita me tr íca 2$500
Camisetas de Ilsica nara homens 2$500
Camisas soccga Leão, para rapaz 4$000
Camisas So cega Leão. para homens 5$000
Camisas novidade para -começar 8$000
Cuecas para homens a começar de 4$000
Pijamas para homens a c.une çar de 2'i$000
Ternos de Casimira para homens a co-

meçar de ;)5$000
Ternos de Brim para homens a come-

çar de .39$000
Calções de banhos de 6$000 e

.

10$000
Crntos de banho 2$500
Blusas ce Jersey para moças, de 10$ e 1:-1$000
Bonés para rapaz 3$500
.4 botoaduras a começar de 1 $000
Pasta de couro para colegiaes 11 $000
Grande sortimento em Roupas de Banho

r/39.c:-dJ9-
.�!������� ��!,'

ru<o-du1o de:
'PERFUMARIA SANTA CATARINÁ

PERFUMARIAS

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

19 DE MARCO
Foi entregue aos prestamtsta Maria, Célio e Cellna

Nu�es Lopes, residente em Florianopolis,
possuidores da caderneta n. 19188 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de t 8 de Março de 1942.

6 DE ABRIL
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, DO dia 6 de Abril (seguuda-Ielru),

com prêmios no valor de

6:250$000t
Não vacile adquira já a su s cadernet-i na sede d a

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

.. ....

Previdência Nacional Ltda ..

Se V. S, desejar ter bôa renda mensal com pouco trabalho
,

'

procure colher informações à Praça 15 de Novembro
D. 2310 andar - Sala 4, - das 15,30 às 17 horas.

AVISO AO POVO CATARIHENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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,

sáoados e domingos. .

I Agente em Florianopolis: MARIO MOURA
PRAÇA 11') DE NOVEMBRO

;___..

---
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,

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_.
; 5

•

9 ESTIDO{ Terca (eira! 24 dI Marco �de IOU

a 30 de Março:
Grandes vendas de artigos de Verão

IA.
Conforme praxe, sô 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$6)00
16$000

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

14$500
34$000

47$500
43$000

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

de receber grande variedade.

Recebemos ARTIGOS PARA ENXOVAIS:
L:inhos 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 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 !

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

CALÇÕES »
- Blusas - Tailleurs -

VESTIDOS
Blusas de seda, Jersey, a

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

de 75$ por
TAILLEURS, acabamento perfeito e elegante a

VESTIDOS de seda, modelos de alto gosto,
liquidamos a

Preços de tentar! Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !
�o ESTADOtJP
DURIO VESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

-

-

ASSINATURAS
Na Capltah

Ano .••••• ••••. 50$00&
Semestre • • • • • • 25$000
Trimestre .••••• 15$000
Mêa ••••• ••••••• 5$000

No Iuteríors
Ano _........... 15$000
Semestre ..••••• 10$000
Trimestre ..•••• ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicadoa, não serão devolvidos

A direção não se responsabl-

lUza
pelos conceitos emitidos

nos artigos assinados
d) �

Chdccro
Vende-se uma chácara, com
fundos para o mar, na estra
da geral dos Barreiros.
Informações na. Redação do
»Estado». 20vs 9

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

, reno no Balneário da Ponta do
- ! ",do Leal. As construções aumen-

, tam. A planta dos terrenos acha
se cem o sr. Ar! Santos Pereira'
que se acha encarregado da
venda das lotes.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal 19- TelephontI083-l!nd. Tel••ALL/ANCA.

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. It�ai. JBlumenau e Lacres.
�

. f
__� _

� .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I SaDAG I• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são
o;;

• encontradas nos balcões da•
•
•
XXX>

•
•
•
•
•
•
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••--

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

SINDIChLIZAÇÃO - Mode- PUDIM MEDEIROS, fi eo- V dlos - Explicações.- Procure a bremesa inegualável, gostosa. eu e-se casa
Organização Comercial Catari- fácil de preparar e que to- Vende-se à Rua Bocaiuva,

dos apreciam. 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-7

o 'CONTRATOSSE'E' DE EFFEITO SENSACIONAL
, reIMtJdea I' .....
iIIcaa ou pte.. grtppoe. q I••-...__
� saDgu......, do,... _ peite -:;;:lI• Ir...oza pr'" talta Ih appe'" COIITIIA

.

6. ro••dt , ItoreJco, ue
'

•
IM do. tuborctlles u --. •
CONTRATOSSE Já rec 24000 ....
....1..... T.nha. ouldadohN ..._�o.lId...... CONTIIATOSSE. 'I'" • _nIIe. 7,.. II........I'u' T_".. _ ••r _

'

--------------------------------------,-------

COl1l�an�ia « Aliança �a

SANTA ROSA
;m
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
• Baia-

Fundada em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoa

Casa
Diáríamente recebemos novidades

Rua Felipe Scbmidt, 54�Fone 1514

nense.

SanuuonalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperldos,
ESCJotados, Anêmicos, Mã.s
que criem Magrol, Crienças
raquíticas, receberão I toni-
ficação ger.1 do org.nilmo

com o

5a nuue nol
Llc. D.N S.P. n: 199, da 1921

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
• il.929.719:000$000
• 28.358:717$970
• 85.964:965$032
• 7.323:826$800

e terrenos). 22 354:000$000

I
Diretores:

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina �......_............�

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
CAMPOS

Rua Iraleno n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlítcado

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

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

, e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 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 -AYiso Prévlo 6%
C/C PL'a.EO Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das 88 Repartições Federais, Estaduais e Munícípaís.

L O B O & (ii.
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1\ data magna
da Grécia

Amanhã, 25 de Março, dia da
Anunciação ele Nossa Senhora
passa o 1210 aniversário da J,1([e
pendência ela Grécia.
Foi no dia santo de 25 de Março

de 1821, que se levantou o grite>
de "Liberdade ou Morte", no sa

grado Mosteiro de "Santa Lavra:',
onde, reunidos os grandes patrió
tas juraram, perante Deus, a Iiber
tnçiio da Pátria então sob o jugo
dos turcos .

Abraçando, pela, última vez, suas

esposas e filhos, e tomando a sa

grada comunhão das mãos elo cele
brante Bispo Dom Germano, pega
ram com uma das mãos a espada
fulgurante e, com a, outra, o Es
landarte azul-branco da Santa
Cruz, e começaram a guerra "a

grada, pugnando como verdadeiros
leões pela independência da Pátria,
até a úllima gota de sangue.
A guerra durou perto de dez

anos, e custou ao povo helen o

sangue de 133 mil patriótas.
Assim, depois de quatro séculos

de sofrimentos e martírios inaudi
tos, o povo grego reconquistou a
sua independência, expulsando os
ln vasorcs ria terra muJ tisccu lar de
Sócrates e ele Platão.
E foi nessa ocasião que os li ra

nos, querendo vingar as grandes
perdas sofridas, prenderam em

Constantinopla, no dia ela Páscoa
do mesmo ano, o santo Patriarca
Ecumênico, Gregório V, na hora
CII1 que celebrava o santo sacrifí
cio da Missa" na Basilica Patriar
cal, e enforcando-o a lima das por
Ias do Palácio, que, desde aquela
dal a, permanece fechada, "até che
gar a plenitude do tempo !"

l� pois, de júbilo o dia de ama

nhã, para lodos os cidadãos helê
nicos.

- Na Igreja Grega Ortodoxa de
São Nicolau, desta capital, será ce

lebrada, amanhã, missa às 10 horas,
seguida de solene "Tc-Dcum ", em

ação de graças pela passagem ela
data maior ela Nação Helênica. S.
Rcvma. o Mons. João Chryssak i,
rará o panegiri co do dia, historian
do, em linhas gerais, os falos de
senrolados durante a lula, pela in
dependência helênica.

o ESTADO 24 de Março de 1942

o CHILE E O "EIXO"IVida Social
o PENSAMENTO DO DIA
"A recordação é para todo

homem uma parte de sua morali
dade; desventurado o que não
tem recordações" - Ernesto Re
nan.

.

A ANEDOTA DO DIA
UI1l rapaz, estudante, que vi

via em casa, e à custa de um

tio muito avarento, encontran
do, na rua, um cão muito ma

gro e lazarento, exclamour-e-Po
bre animal; provavelmente vi
ves, também, em casa de algum
tio! ...

Casamentos:
*

Realiza-se hoje, civíl e religio
samente, o enlace matrimonial
da gentil senhorita Lucinda Gon
zaga, dileta filha do sr. Tomaz
Gonzaga e de sua exma. esposa,
d. Auta Gonzaga, com o sr.

Santino Andrade, filho do sr.

Arlindo Andrade.
Paraninfarão os atos civíl e

religioso: sr. Malaquias José da
Silva e exma. sra., por parte
do noivo, e sr. A. Polli e exma
esposa por parte da noiva;e no

religioso: sr. Deabaldino Andra
de esta. Zulma Melo.

*
Nascimentos:
Pelo advento de in teressan te

menina, que, receberá o nome
de Marilene, está em festas o

lar do sr. Oscar Pinto da Luz,
-Pelo nascimento de sua fi

lhinha Naír, está em testas o lar
do sr. Alvaro Godinho, diligente
chefe da secção de linótipos da
I. O. E.

•

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar: o sr. Wilson Pires e a sta.
lraci Pereira; o sr. Osmar Fer
reira e a sta. Olga Itália Eufrá
sio; o sr. Alvaro Dias de Oli
veira e a sta. Honorata Goulart;
o sr. Dodamin Assonipo Cardo
so e a sta. Dorací Geraldina
Vieira; o sr. Avandro Tupinarn
bá de Carvalho e a sta. Maria
de Lourdes Suftiatti.

•

Falecimentos:
Em sua residência, no distri

to das Capoeiras, faleceu o sr.

Juvenal Ramos. O sepultamento
de seu cadáver efetuou-se do
mingo último, no Cemitério PÚ
blico da localidade das Coquei-
ros.

o prazer da petizada,
E orgulho dos conleítetros,
São os doces trabalhados.
Coo bom Fermento Medeiros.

A's 7,30 horas

Paixão e VinganvaCOM ROBERT ,PRESTON,
LORETTA YOUNG E
EDWARD ARNOLD

Complemento nacional D F.B.
2° - Esportes de inverno

(Short Esportivo

Preços: 2$500 e 1$500
Imp. até 10 anos

Intervenção em sociedades estrangeiras
Curitiba, 24 (C. P.) - O chefe de Polícia baixou portaria, Santiago do Chile, 24 (Asso-justificando a intervenção nas sociedades Concórdia,Rio Branco ciated Press _ O jornal "EI

e Garibaldi, que, por tradição, constituiam núcleos nocivos aos
Imparcial" publicou o texto dosinterêsses vitais do país. Essas sociedades e seu pertence to-
telegramas em que Hitler, conram entregues, por tempo indeterminado, para nelas

funciona-] gratulando-se com o presídenrem, as seguintes instituições nacionais: Cruz Vermeha, Aca- te eleito Juan Antônio RIos,demia Paranaense de Letras, Centro de Cultura Feminina, Ti- por sua próxima subida ao poro de Guerra Rio Branco e Centro de Letras. der, declara: "Aproveito a 0-
As diretorias daquelas sociedades foram intimadas a pro- portunidade para exprimir o

mover. reparos nas mesmas e impedidas de qualquer gestão, meu desejo de que a amizade
sendo vedado aos seus sócios frequência nas sédes. sincera existente entre a Ale-

I
manha e a República do Chile
seja preservada durante o vos
so mandato como presidente e,
se possivel, ainda se tornem
mais íntimas". O telegrama,
datado de 19 de março, procede
diretamente do Q. G. do "Fueh
rer" .

Nova Iorque, 24 (Associated
Press) - O rádio japonês diz
ter a agência Domei publicado
o seguinte telegrama, com ori
gem de Buenos Aires: "Segun-

Cola e outros prOdutos
ALEXANDRECARLOS

Firma brasileira, estabelecida em São
Paulo, à rua 3 de Dezembro, 48,
7.° andar, salas 4, 5 e 6, telefones
3.4497 e 3.2337, End. Tel, «Carlex»

PROCURA fabricante de cola de nervos, cola de
osso e coln fria, para colocar na Praça de São
Paulo e Rio, onde mantém amplas relações com

merciais, com ótima organização de vendas. -

Compra à vista ou vende a produção à base de
comissão, assumindo o deI credere. - Aceita tom

bem a representação, à comissão ou por conta pró.
pria, de outros produtos, de firmas de primeira
ordem. Oferece amplas referências comerciais, ban
cárias e morais. Cartas, possivelmente com amos

tras, preços e demais condições ao endereço acima.

s. B. Caixa dos Empregados no Comércio
(FUNDADA EM 25-3-1886)

Assembléia Geral Ordinária
Convido os senhores associados desta Caixa (1

comparecerem à Sessão de Assembléia Geral Ordi
nária, çlia 25, às 19.30 horas, eIl) nossa séde social,
à rua Felipe Schmidt esquina Alvaro de Carvalho,
na qual tomarão posse a Nova Diretoria e a

Comissão de Sindicância, eleitas para o período
social de 25-3-1942 a 25-3-1943.

ANTENOR BORGES, Secretário.
2 V. - I190

o PRATO DO DIA
BOMBOCADO DE MOÇA

BONITA - Misture com 1 la
ta' de leite condensado, leite de
1 coco, 6 gemas, 2 claras bati
das em neve e 1/2 chícara de
água iria.
Unte torrninhas própria com

caramelo, coloque no fundo das
íorrninhas 1 passa e encha as

mesmas com o creme acima. As
se em banho-maria no forno.

Fazem anos hoje:
A prendada senhorita Luzia

Medeiros;
-o sr. Oscar Camisão, fun-

cionário íederal: I-o sr. Alberto Moritz, repre-· , _

sentante comercial;
-o sr. Nilo Laus, estimado

farmacêutico", proprietário da
"Farmácia Esperança";
-o sr. João Silveira, funcio

nário da D. R. C. T.;
-a sta. Jar.dira Sousa;
-a gentil senhorita Ilda So-

lonr

o território
poderá ser
Nova Iorque, 24 (United) - Em artigo publicado na revista

"Mercury", o conhecido perito em assuntos de aeronáutica, major
Alexander Seversky, declarou que é possível o bombardeio do ter
ritório norte-americano por aviões procedentes de bases do PacÍfi-
co e Atlântico. Acrescentou que, em determinadas circunstâncias, f®1.�poderia haver guerra aérea generalizada contra os Estados-Unidos e

t:IJDr.Bulcão Vianna l·_med_iaç_ões_.-------.---- -{� Grande Tónico

MISSA :a;e:';'!�i: !::;�::s �:.:n� :�:i:".,�: Chega material anglo-americano Vida Esportivamanda celebrar no altar do Coração de ]esús, na Londres, 24 (Associated Press) - DOIs sargentos técnicos Na residência elo sr. Jorge Carn-Catedral Metropolitana, às 8 horas da manhã, do britânicos informaram, ao regressar a Londres, que o material pobell Daiel, nesta capital, existe
dia 26 de março corrente, pelo transcurso do 2.° de guerra anglo-americano está chegando a um pôrto seten- o menor campo de "golf" do mun-

aniversário de falecimento do saudoso e inesquecível tri.onal afi�l1 de for�alecer o equipamento dos aliados na frente dOimpossibilita(lo, por falta de es-marido, pai, sôgro e avô Dr. Bulcão Vianna, agra- oriental. Esses dOIS sargentos descrevem o "constante pro- pato, de fazê-lo cOJU as dimensõesdecendo, sensibilizada, desde já, a todos quantos gresso" das entregas de tanques, aviões de bombardeio e caça regulamentares, estudou uma for-
comparecerem a êsse ato religioso, num preito de. e caminhões de munições americanos, ao mesmo tempo que de ma ele marcação especial, de modo
justa saudade à sua memória. combustível e gasolina para aviação Os comboios britânicos que em .golpe ou .hr?, de. 200 .me�'. .

�

tt'a,s, tena que atingir, imf'alivel-

C-I d FI
- r

I-
chegam frequentemente com grande quantidade de equipa- mente, um ponto determinado. No-Associa�ão omercl8 e. .Oflanopo IS mento para as fôrças polonesas, que se organizaram. vo ',liro ele menor distência, novaV marcação e, assim, sucessivamente

AVISO AOS ASSOCIADOS O médico à última hora ••• at�s�on���'r dizer que, em campoA Associação Comercial de Florianópolis chama a Estocolmo, 24 (Por Constance Smith, correspondente da de golf que precisaria de, próxima-
atenção dos seus associados para o novo Decreto do Agência Reuters) - Hiter convocou o marechal Walter Von damente 500 mts, ficou demarcado
Govêrno do Estado relativo ao imposto de vendas e con- Brauchitsch (que demitira do posto de comandante em chefe em um espaço que não possue mais

, -

d)
. ele dez metros de fundo por três ousignações, que entrará em vigor a 11 de abril próximo. do exercito alemao, o ano passa o , numa tentativa de último quatro de largura.O referido Decreto, que tem o número 546, foi pu- minuto para impedir que a cidade-chave de Kharkow cái, nas O casal Daniel, que é entusiasta

blicado no Diário Oficial de 12 do corrente e será mãos dos russos. O Fuehrer enviou-o para a frente de Khar- do golf, como também o é do tênis,
transcrito em nosso Boletim de Abril. kow, para assistir ao general Fedor Von Bock, cujas tropas tem conseguido fazer demonstra

estão combatendo desesperadamente para frustrar uma das ções d;� Iprática do jogo, novo enol
tre nós, a várias pessoas, que estãomais perigosas ofensivas russas de toda a guerra. assáz interessadas no novo esporte.

Submarino inimigo destruido
Nova Iorque, 24 (Associated Press) - O tenente-general

Hugh Drum, comandante das fôrças do exército oriental, anun-
ciou que um avião de bombardeio dos Estados-Unidos destruiu

P
·

FORO
um submarino inimigo, em região não

declarad.a. ao_
largo da

eças nenU Inas
costa oriental dos Estados-Unidos.

_

y.eªI..!.Q.�,ª-§_-º-º_Q@ Procure os novos concessionários:
_aaxmx>H� �_<DDmlCUXXXDJJa�!:!!.,���=xx=<OJ<XXQ> �.I�_CXXkXm> Tulli Amin &: Irmão

CINE REX IMPERIAL CINE ODEON- FONE 158? - FONE 1581 - - FONE 1602 -

Bombas os elefantescontra
Mandalai, 23 (R.) - Noticia-se que aviadores do grupo de vo lun

tários americanos, operando na frente de Burma, desfecharam um ata
que devastador às filas de elefantes, utilizados pelos japoneses, em
suas colunas de transportes. Milhares dêsses paquidermes foram bom
bardeados com bombas incendiárias, que foram usadas com o fim de
fazê-los debandar em pânico.

Quatro mil fuzilados num
,

SO
Londres, 23 (D. P.) - O govêrno iugoslavo informou que os alemãs

executaram para mais de 4.000 pessôas, em um só dia, na localidade de
Kragujevac, empregando metralhadoras, em represália a um ataque dos
guerrilheiros, em consequência do qual morreram dez soldados germânicos e ficaram vinte e seis feridos.

A's 7,30 horas

Preços: 2$000 1 $500 e 1 $000
Imp. até 10 anos

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

o Roubei um Milhãoamor que não
morreu

COM NORMA SHEARER,
FREDRIC MARCH E
LESLIE HOWARD

COM CLAIRE TREVOR E
GEORGE RAFT

Complemento nacional D.F.B.
Os dois totós

(Desenho Colurido)Complemento nacional D.F.B.
Atualidades R. K. o.
Palhá News (Jornal)
Preços: l$óoo e 1$100
Livr� de Censura

do um despacho citando os cír
culos oficiais chilenos, a nota
do Eixo ao govêrno chileno a

13 de março, garantiu a segu
rança dos navios chilenos con
tra qualquer ataque, quando
em viagens em alto mar. Essa
garantia foi dada em resposta
ao pedido do Chile, mas o Eixo
recusou-se a dá-las aos navios
do Brasil e Venezuela, decla
rando que os govêrnos eixistas
não viam razão para fornecer
proteção à marinha mercante
dessas duas nações".
Santiago, 24 (Associated

Press) - O jornal "EI Impar
cial" publicou o texto da nota
alemã, datada de 13 de feverei
ro, prometendo respeitar a
neutralidade dos navios chile
nos desde que .estes tragam
bem visíveis os distintivos de
sua nacionalidade.

FRACOS e

ANÊMICOS

Que não vollem mais ...

Rio, 24 (Meridional) - O "Bagé" prepara-se para levar os

diplomatas do "eixo", devendo iniciar seu cruzeiro em princípios de
abril, - ostentando nos costados, em letras garralfais, a palavra
"diplomatas", afim de identificar a natureza da sua missão.

TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Vinte-e-um amarelos jogandO «chacoré»

Chácara
Vende se uma, com casa e

garaje, em local a praz íve l,
com água corrente, luz f'lé
trtca e esgôto, sita à Praia
do Meio (Coqueiros]. Fa cilí
ta-se metade do pagamento.
Informações com o sr. Zaní
ni, rua Tíradentes, 8.

S. Paulo, 24 (Meridional) - A polícia localizou um clube de
jogos clandestinos, da rua Conselheiro Furtado, frequentado por ni
pônicos e de propriedade do italiano Julio di Túllio. Foram presos
em flagrante 21 japoneses que se entregavam desenfreadamente ao

jogo denominado "Chacoré".

t zvs-t

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

Dispensa de jejum e
abstinência

RiC), 24 (C. P.) - Devida
mente autorizado, o Núncio A
postólico D. Miguel Valverde,
arcebispo do Recife e Olinda,
dispensou seus fiéis do jejum
e abstinência durante a Qua
resma, com excepção de sexta
feira da Paixão, em virtude da
atual situação, gerada pela ca
restia de gêneros alimentícios.

Três foguetes
riscam a noite•••

Rio, 24 (Meridional) - In
formam de Ilhéus que foram
avistados, à noite, três foguetes
em alto mar, como significan
do que algum navio estava em

perigo.
V
IQuartoQuarto grande, para c asaI

disponível na PENSA0 SUI
ÇA. rua Esteves Júnior' 135.
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norte-americano
bombardeado

dia

Bem golpeada a marinha amarela
Washington, 24 (United) - A frota de guerra nipônica

ainda é poderosa, apesar das importantes perdas sofridas du
rante os três meses e meio de guerra. Os aliados, empregando
a tática de ataques isolados, de surprêsa, conseguiram castigar
bastante a frota japonesa.

Tendo-se em vista os cômputos baseados nos comunicados
aliados, foram provavelmente afundados ou avariados 86 na

vios de guerra nipônicos, ou seja quase um terço do potencial
naval nipônico, antes da guerra do Pacífico. Contudo sómente
31 unidades de superfície ou submarinos foram dados como
afundados positivamente nos comunicados navais aliados.

Os peritos navais estimam que as perdas da marinha mer
cante nipônica oscilam entre 400 e 500 mil toneladas, inclusive
52 navios ele transporte e 27 de abastecimento, afundados ou

avariados.

Ana COHS. Mafra, 54 -- Caixa postal, 171

Para avançar uma contra a outra
Moscou, 24 (Associated Press) - Notícia irradiada pela

agência Tass diz, em despachos de Angóra, que irromperam
em Bucareste violentas manifestações contra a. Hungria, de
pois do discurso pronunciado por Antonescu.

Londres, 24 (Associated Press) -- Despachos de Angóra
para a imprensa local dizem: "A Rumânia e a Hungria estão
prontas para avançar uma contra a outra assim que Hitler der
ordens a essas suas aliadas para que se preparem para a ofen
siva da primavera.

Londres, 24 (Associated Press) -- O correspondente do
"Dally Mail" em Genebra comunica que, segundo informações
de absoluta confiança, a Hungria está acumulando tropas, em

pé-de-guerra, na fronteira com a Rumânía.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


