
uer fazer as vezes de "torpedo-humano"SYDNEY} 25 (U. P.) -- INFORMA-SE QUE O SR. WaITE, DIRETOR DE UMA EMPRÊSA DE TRANSPORTES, SE OFERECEU AO GO
VÊRNO AUSTRALIANO PARA FAZER AS VEZES DE "TORPEDO HUMANO". O SR. WHITE DIRIGIU UMA CARTA AO MINISTRO DA AERO
NÁUTICA, SR. DRAKEFORD, NA QUAL DIZ: "OFEREÇO-ME PARA LANÇAR EM MERGULHO UM BOMBARDEADOR OU PARA LANÇAR UMA
LANCHA-MOTOR CARREGADA DE EXPLOSIVOS CONTRA UM PORTA-AVIõES JAPONÊS, CONFIANDO NA PRóPRIA SORTE. SOU CASADO E
TENHO RôA POSIÇÃO; MAS OS RESUtTADOS DO QUE PROPONHO FAZER VALERÃO BEM A PENA. TALVEZ PUDESSEMOS REUNIR UNS

VINTE LOUCOS, COMO EU, PARA DESTRUIR o INIMIGO".

Brilhante êxito da.

aviacão aliada

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

EstAa triste, me. am&r?
Tena bl'Onq"Rlte? Estáa eom toaOile'
111 lei de N0880 Senhorl
86 te wn o CONTBATOSS.a.

Poria-aviões lorpedea'do

Washington, 25 (H. T. M.) - In
formações chegadas a esta capital
mencionam os êxitos obtidos pelas
fôrças aliadas a sudoéste do Pací
fico e notadamente durante as ope
'rações da aviação norte-americana

Ie australiana, contra as bases e

concentrações japonesas na Nova
Guiné e na Nova Bretanha.
Assim, durante os 3 últimos dias,

a aviação dos aliados destruiu 4'1
aviões japoneses.
Um comunicado oficial do De

partamento da Guerra dos Estados
Unidos afirma, aliás, que "Forta
lezas Voadoras" destruiram certa
mente 9 aviões japoneses, enquanto
dois ou tros foram provavelmen te
abatidos em Rabaul.
Na frente terrestre, um telegra

ma de Pôrto Moresby assinala que
o avanço japonês está paralisado
no vale de Marcam, e que é agora
improvável que as colunas japone
sas tentem um ataque contra Pôrto
Moresby, grande ponto de apôio
austral iano no estreito de Torres.

Havios japoneses afund ados po
um submarino

Washington, 25 (Reuters)
- O Departamento de Marinha
acaba de anunciar que um sub
marino americano pôs a pique
três navios japoneses, danifi
cando ainda dois outros.
Washington, 25 (Reuters) -

- Informa-se oficialmente-que
um destroyer japonês ou um
navio caça-submarino foi ata
cado e provavelmente afun
dado.

I

A ofensiva será dentro de
alguns dias
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As intrigas de Hitler

e Von Papen

aOiPlano sinistro dos japoneses
Rio, 25 ("Estado") - Informa o Itamaratí, por intermé- Ainda há brasileiros que o aprovam...

dio da Agência Nacional: "A estação alemã de ondas curtas

tem propalado que o ministro do Brasil em La Paz entregara
ao govêrno boliviano uma carta cuja autoria se atribuia ao

adido militar da Bolivia em Berlim, 'mas que, na realidade,

A (asa d'ltália para a Nem os ataúdes
Faculdade de Filosofia escapam

O presidente da República Estocolmo, 25 (R.) - O cor-

recebeu o telegrama que se se- Víchí, 25 (U.P.)-Os jornais respondente do "Social Demo-
guiu: ela zona ocupada publicam uma kraten", em Berlim, informou
"Rio - Inteirados pelo exmo. notícia na qual se informa ao que os círculos políticos e milí
sr. ministro da resolução de v. público que "o transporte de tares da Alemanha esperam
excia., de confiar à Faculdade ataúdes a pontos distantes fica que a ofensiva geral comece

Nacional de Filosofia o

edifí-I
desde agora e até novo aviso, dentro de alguns dias, não só

cio da Casa d'Itália, cumprimos. rigorosamente proíbido" em mente na frente da União So-
Recife, 2(? (A. N.) - Vindos (los Estados Unidos, estão de pas- o dever de agradecer essa be- virtude da falta de material ro- víétíca, como em todos os pon

sagcrn por esta capital lG náufragos do vapor "Buarque". São ma- nemérita medida, que vem tor- dante e pela necessidade de tos vitais do Império Britâni-
rinheiros, na .sua mai or.íu, taifeiros, maquinistas e foguistas. Falan- t t f I

nar possível a realização da empregar os ranspor es erro- co.
do à reportagem, os núuf'ragos cio "Buarque ", com pormenores, des-
creveram cenas do torpedeamento de seu navio e do salvamento da tarefa educacional dêste Ins .. viários para outras coisas mais Os generais alemães que ha-
tripulação. Quatro tripulantes, os de nome Aureliano Manuel Bom- tituto, até aquí prejudicado em urgentes, isto é, para o trans- viam sido afastados dos seus

fim, Hamilton de Araujo, Jul io Lobato dos Santos e Simeão Alves. sua plena eficiência pela falta porte de víveres. comandos foral:'! reintegrados.
Mendes adiantam que das baleeiras descidas do "Buarque", as de 11S.

2 e 4, foram encotnrad as pelo caça-submarino americano "Calypse". de localização adequada. Sau
Na dia seguinte ao do torpedeamento foram vistas as baleeiras por

I

dações.v-Santíago Dantas, dire
quatro aviões americanos. Outras baleeiras foram encontradas logo toro - Alceu Amoroso Lima,
depois' do "Jacob Jones". Os náufragos do "Buarque" informam a- Ant(mio Carneiro Leão, Authalinda que foram tratados magnificamente pelos norte-americanos. A Reuault de Eíguefredo e ÁharoCruz Vermelha estadunidensc chamou a atencão dos marujos brasi-
leiros não só pela sua nrgariização como ainda por bem servi-los. Femando Sousa. Seguem-se

mais 40 assinaturas".

Desmentido
rádio

do
de

Itamaratí
Berlim

fôra forjada em Washington e na qual se faziam graves acusa

Mensagem de líderes socialistas ções às atividades do ministro da Alemanha em La Paz.

a Léon Blum A notícia é absolutamente falsa e não passa de invencioni-

Londres, 25 (R.) - Os líderes
socialistas e trabalhistas de oito
países ocupados "fIa Europa, atual
mente exilados nesta capital, en

viaram uma mensagem de encoraja
mento ao sr. Léon Blum, líder jul
gado pela Côrte de Riom.
A mensagem levou simplesmente

êste enderêço: "Léon Blum
França não ocupada".

O texto dessa mensagem diz:
"os abaixo assinados enviam a Léon
Blum e aos seus colegas sua,

expressão de fraternal solidarieda
de e sua admiração pela maneira
com que se defendem em Riom e

pela, maneira com que defendem
perante o Tribunal de Riom a causa

da Democracia e da' Liberdade da
França e de todo o mundo".

ce. O Itamaratí póde afirmar que nunca um diplomata brasi
leiro entregou documento algum dessa natureza ao govêrno
boliviano ou a qualquer outro govêrno" ô

Puseram Augusto no depósito
S. Paulo, 2'> (E. S. P.) - O sr, prefeito Prestes llIaia, aten

dendo às exígêncías de ordem urbauísta, acaba de ordenar a

retirada da estátua de Augusto, colocada na confluência das
ruas S. Luiz e Augusta, para o Depósito JUunicipal. Aquele lo
cal vai ser remodelado e a estátua do imperador romano opor
tunamente Instalar-se-á em um recanto (lo jardim (la. Bihlíote
ea Pública lUunicipal.

Organização de escrftaa=-In-s
peções per íódicas.Ver+llcação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
rnercial Catarlnense.

Protesto do Uruguai à cerca do
torpedeamento do ({Montevidéu»
Montevidéu, 25 (R. - Alto fun

'cíonário do Ministério do Exterior
revelou' à "Reuters" que o protesto
do Uruguai contra o afundamento
do navio "Montevidéu", enviado ao

govêrno alemão, recapitula todas
as circunstâncias em que se verif'i
cou êsse atentado marítimo, para
firmar o princípio de que "a ação
foi levada a efeito por um submari
no alemão, violando todos os prin
cípios das leis internacionais".
Montevidéu, 25 (R. - Sabe-se

que, no seu protesto ao govêrno Londres, 2;') (H.) - L'm submarino aliado torpedeou um porta
nazista, o govêrno uruguáio consi- aviões japonês, de 27 mil toneladas, ao que se acredita, ao largo de

dera o afundamento do "Montevi- Bali - diz o correspondente especial cio "Daily Telegraph" em Pert,
déu" um ato de agressão não pro- na Austrália Ocidental.
vocada contra um Estado neutro. Acrescenta êsse periodisla que, baseando-se em afirmações do
Assim frisa a nota, o Uruguai re- comandante do submersível, o navio inimigo não soçobrou, ficando,
serva-se o direito de exigir repa- contudo, muito avariado.
ros pelos danos causados à pro- Anunciando uma operação que se registou à noile do dia 2 de
priedade nacional. marco, o comandante do submarino britânico declarou que, tendo
Montevidéu, 25 (R. - Informa-se sua "embarcacão subido à superfície, à luz da lua, avistára o porta

que a nota de protesto do govêr- aviões a cerca de 3 mil metros além, protegido por 3 destroyers. O
no uruguáio ao do Reich, eontra o submarino, imed iatamenle, fizera fogo, quatro vezes consecutivas,
afundamento do "Montevidéu", foi clescarregando torpedos e atingindo o alvo duas vezes. Subiram logo
enviada por intermédio da Suiça. elo navio inimigo línguas rubras de chamas.

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

Os náufragos do «Buarque» no Recife

,·1

degeneradosrica demonstram bem os senti- sem as suas idéias religiosas e vigilância pelos interêses na
mentos dos manifestantes pa- ou políticas, deixou jámais de ma natureza se verificaram 1 cionais. Ninguém concebe quera com o país onde nasceram. se identificar com a causa na- também nesta capital, sem que o erário público pague máusTodavia, são exemplos deplorá- cionaI. nenhum corretivo fôsse aplica- serviços à nação.veis d_: degradação de caráter Infelizmente os tempos mu- do ao., -rimíuosos. Em toda As expansões criminosas que
que nao se conhecem, feliz- daram. As expansões de dege- parte do mundo, qualquer pes- se repetem em vários pontosmente, em outr�s epocas.

sem-j
nerados e traidores por causa sôa investida de função

P.Úbli-
do território da República in

pr: que o BrasIl.tomava, ou- de torpedeamentos de navios

I
ca está obrigada, sobretudo em cidem em sanção legal.. O que

tr.or�, . �111 partido, nenhum brasileiros nã? se registaram situação perigosa par 1. o Esta- falta é vontade de puni-las.br asíleir o, quaisquer que fos- apenas no Ceara. Fatos da mes- do, a demonstrar pa rlottsmo (" Correio da !'Ianhã"� Ri9l� �

*RAUL LEITE*u M PRODUTO

Brasileiros
o secretário da Segurança

do Ceará mandou prender o se

cretário da Prefeitura de Joa
zeiro e outros indivíduos, por
se terem associado às mani
festações de regozijo dos ele-

. mentes nazistas da localidade
por motivo dos torpedeamen
tos de navios brasileiros. Fal
tam, porém, notícias quanto às

providências adotadas em rela
ção ao delegado de polícia de
Canindé, do mesmo Estado,
que, em companhia de outros
máus brasileiros, festejou o a

fundamento do Buarque e do
Ollnda.
Êsses tristes episódios da

fáse atual da nossa vida hístó-

Londres, 25 (R.) - O embaixa
dor alemão em Angora, sr. von Pa
pen, está viajando para Berlim, na
turalmente para receber novas ins
trucões de Hitler.
Â propósito da viagem de von

Papen, admite-se nos círculos tur
cos que Hitler espera ter os exér
citos búlgaros à sua disposição,
contra a Turquia, em qualquer e

ventu"alidade; mas, até agora, as

relaçoes turco-búlgaras mantêm-se
tanto quanto possível arrl.istosas.

Recife, 25 (A. N.) - O "Diário
de Pernambuco" comentou, através
de um editorial sob o título "Plano
sinistro", as manobras japonesas,
denunciadas em reportagem divul
g ada pela Agência Nacional, no

grande Estado bandeirante,
Depois de focalizar as descober

tas feitas no Rio Grande .lo Sul
pela polícia política do Interventor
Osvaldo Cordeiro de Farias, a que
le matutino diz textualmente:
"A perversa trama do imigrante

insidioso, que saltou em Santos,
em BI"I;m, ou em Man:Í'J.'" humilde
e serviçal, com um sorriso para
tudo, acaba de ser revelada em
toda a SU'" hediondez. Toda essa

gente veio para o nosso país com

o fim de nos apunhalar pelas cos

tas. O grupo nipo-nazi-fascista sem-

pre considerou a América do Sul
presa fácil de c-mquístar, Sabia
de nossa tolerância, de nossa bôa
fé, d,' nossa <i cspr eo cu nu da hospi
talidad« . Assrm, r.oderia ag ir mais
à ventado.

O que causa pasmo é que haja,
ainda, 'I" Brasil, quem raça causa
comum c ln, os inimigos do nosso

país: e fiam
é

les marchariar.1 com
o coraçâo lig"·.:o, contanto que
lhes Iosse dado ocupar o p oder ",
E finaliza com as seguintes pala

vras: "Hoje. o Brasil já sabe onde
estão os inimigos da pátri a. Não há
contemplação possível, nem com

estrangeiros nem com nacionais
traiçoeiros. Sôbre êles não deverá
caír apenas a maldição dos brasi
leiros; mas a repressão enérgica e

rigorosa do poder público".

'TOSSE � BRONCf1ITESC?• •

E-UMINA' FORTALECE'. .,

Havios dinamarqueses
incorporados ao Loide Hacional
Rio, 25 ("Estado"). - Os

navios dinamarqueses "Cali
fornia", "Nevada", "Herdis"
e "Egipciano Reefei", ao se

rem incorporados ao Lóide
Brasileiro, receberam respecti
vamente os seguintes nomes:
" Pira'lóide ", "Apaloide" ,

" Chuiloide" e Bauruloide",
como homenagem às cidades
de Piraí e Baurú e aos rios Apa
e Chuí.

e traidores!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOBILIZAÇÃO DA MULHER
Los Angeles, 24 (Havas) -

A sra. Eleanor Roosevelt decla
rou-se favorável ao registro
imediato das mulheres norte
americanas, afim de se deter
minar o coeficiente de poten
cial de trabalho feminino da
nação, mas afirmou não acre
ditar que a conscricção de mu
lheres 'seja aconselhável, no
momento atual.

Grécia-MártirIndicador 'dlllime IC Magôa profundamente o co

ração da humanidade, o teu
martírio, minha estremecida
Pátria, sob o domínio das í'o r
cas do mal!

.

Tu, que foste o berço da civi
lização européia, isto é, da ci
vilização universal; tu, que f'os
te a I1élade, de onde partiram
todas as luzes que iluminam u

esp írito humano; tu, que mere

ces a honra de relíquia da hu
manidade, - estás ferida pela
Ianca dos bárbaros!

O· heroísmo do teu povo, nun
ca desmentido, mais uma vez se

assinalou nos campos de, bata
lha da Albânia, conquistando a

admiração do mundo inteiro.
Tu, minha querida Pátria, en

quanto lutaste, sózinha, contra
um só adversário, não fizeste
outra coisa senão levá-lo de
vencida. "O Exército do Épiro
bateu-se numa luta de meio
ano, que o mundo nunca esque
cerá. Não há no mundo exem

plo mais glorioso de uma luta
contra forças tão superiores".
Assim se expresou, em tempo,

o "Daily 'I'elegraph " de Lon
dres, num artigo dedicado à
Grécia.
Mais uma página de martírio,

na tua gloriosa história. Mais
uma pedra preciosa, na Corôa
da tua glória e da tua honra.
Ninguem julgará possível que

o poder Divino abandone as

forças do bem pelas forças do
mal. Dia chegará em que o po
vo grego, com um simples car

regar de sobrecenho, verá su

bitamente desaparecer da sua
vista o pretendido dominador.
Assim, espero e confio ao

bom Deus dos Cristãos, que não
permitirá o domínio do barba
rismo.
E, finalmente: quanto mais

rigoroso o Inverno, mais agra
davel a Primavera!. ..

INSTiTUTO DE DIAGNOSTICO
úLlNIGO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]

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

lho genito-urtnarlo do homets
e da mulher

Assistente Técnico IDr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Otíníca com o I
dr. Manocl de Abreu Cam nanarlo
São Paulo). Espeeíalizado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
aidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
A.parêlho moderno SIEMENS para
dlagnóstícoa das doencas internas'
Coração, pulmões, vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias õssea« e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clínica

DIagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrícoa.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI! dltúrblos das
glândulas de secreção Interna)

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisloteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
t\xames de sangue para diagnóstico
da sUllis díagnéstíco do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para díagnõatlco
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquldo raquíano e

qualquer pesquíza para elucidação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
-

Telefone 1.195
s t ORTANOPOllS

�r. Arltôniq Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras,
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

IHESIDÊNCIA:
A v. Hercilio Luz, 189.

Telefone n. 751.

CASA
.

DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO ,SEBASTIAO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

Vende se uma, com casa e

gara]e, em local apraztvel,
com água corrente, luz elé
trica e esgôto, sita à Praia
do Meio (Ooquetros). Facili
ta-sé' metade do pagamento.
Informações com o sr. Zani
ni, rua Tiradentes, 8.

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

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

Assim se acabou
a greve•

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.DR. RICARDO

G�TTSMÂNM
Washington, 24 (United)

O presidente Roosevelt deter
minou que as autorídades to
mem conta da linha férrea To
ledo-Peoria Western, cujo per
curso é de 239 milhas, a qual
será agora explorada pelo go
vêrno. Com essa decisão, pôs-se
fim à greve mantida há três
meses pelo pessoal dessa vital
ferrovia, pela qual se faz o trá
fego transcontinental, sem ne
cessidade de atravessar por
Chicago.

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

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
__.____ NARIZ, GARGANTAEx-chefe de clJ

nica cio

Hospital de
Nueruberg

(Profs. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Cirurgia Geral t

I Alta cirurgia, gyne

I
eologta (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e op0rações

de plastíca,

tspecialista� assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Con!l:ultlls oi
Pela manhã, das 10 às 12

;11 g A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 o prazer da petizada,
E orgulho dos c onfeltetrcs,
São os doces trabalhados.
Coo bom Fermento Medeiros.Mons. JOÃO CHRYSSAKISDr. MADEIRA NEVES- médico especialish em

OLHOSDOENÇAS DOS �

mais •••Uns passos
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíca no RIo de Janeiro

Consultas diariamente Peia ta�d��h:�sd�� \� 1� l�IJ:'a°:as
Consultório: Rua João Pinto D. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

e.comprem mais barato!
N

A EXPOSIÇAO
Josephin8 Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)
.

Dra. FELIPE SCHMIDT, 3 8

Consultorto 6 rue Trela
no, 18 (des tO 6s 12, •
das 1 Õ és 16,M) Tele

phc ne - 1.286
GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS...................... _

'
.

Confecções para Senhoras

Almofadas - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas
Casaqu inhos - Colchas _- Toalhas - Penhoais

•

I
Resídeneía â rui. Es
teves Juníor I 20. -�.

Telepbone --- l.1jl
(ia. TELEFÔNICA

CATARINENSE
Acham-se à disposição dos srs.

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

A Diretoria

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

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

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 145ó

Ataque ao Oriente Próximo
, Londres, 24 (Reuters) - A emissora de Moscou divulgou

hoje a existência de sinais inequívocos de que as potências do
"eixo" aumentaram os preparativos nos Balcãs e nas ilhas do
mar Egêu, com a clara intenção de lançar um ataque contra
o Oriente Próximo. Acrescentou que é intensa a atividade das
fôrças navais e aéreas na Grécia, em Creta e no arquipélago
do Dodecaneso, aumentando continuamente.

I Dr. Remigío
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORia:
Rua Felipe Schmidt=-Edltl
cio Amélia Neto--Fone 1592?
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
-- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Camisas, Gravatas, Pijarnes,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS·
CELANEA. - Rua T"iano.

12.1Y��6��:O!i� Iem perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs·19

SAVAS LACERDADr.
Oculista do Centro de Sdúde 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 GI'RGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

---

Crédito MútuoPredla I
---------------- ------------------------

Proprietários: J. Moreír.a & (ia.
19 DE MARCO

Foi entregue aos pr estamísta Maria, Célio e Cerna
Nunes Lopes, residente em Florianopolis,

possuidores da caderneta D. 19 188 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs,

6:250$000
contemplada _ no sorteio de 18 de Março de 1942.

Perdida a esperançaBenditos exploradores da boa-fé I
las ondas em consequências do Apesar de beirando os quarenta Mor;tevidéu, 24 (United -

• I' d d Nos CIrculas autorizados con-
torpedeamento d� seus navIos!: anos, sera �o� ,o mesmo ar ,or �s firma-se que está quase com-
eu, adolescente .amda,. aum�ntell' 16 que .s�lr�1 as ruas pa.rai casti- pletamente desvanecida a es
com o meu entusiasmo juvenil o gar os mnmgos do Brasil, que, perança de que sejam encon

calor daqueles que, como hoje, hoje, não são apenas alemães, I trados os demais tripulantes
demonstraram de maneira con-' japoneses e italianos, mas tam- do "Montevidéu", torpedeado
tundente a sua revolta em face

I bém muito brasileiro indigno da I ao .largo da costa d?s Estados

d d
.

d 't i •

rd 'd I
Umdos e que nos CIrculas go- Ios atenta os pratica os con ra naciona I a e. vernamentais existiria a certe-

a soberania: de _país pelos mesmos yITOR DO ��Pí�ITO �A�TO za da perda de quatorze trípu
boches que hoje tanto mal espa- (DIretor da Agência MendlOnal) lantes desaparecidos.
lham por todo o mundo.

nã;�iv�9!!�es;�ad:e:;n:x;;:�:� Sociedade Anônima Comercial MOELLMANN
dores de minha fé para engros
sar as fileiras dos revoltados. Agí
espontaneamente, levado pelo
meu ardor patriótico. Por isso,
faço justiça aos moços de hoje,
que repetiram o mesmo gesto dos
jovens de 1918!
A mocidade brasileira não pre

cisa de insuíladores para agir
patrioticamente ..Ela! é espontânea
nas suas manifestações e justa na
sua cólera.

Se, porém, houvesse ,.. � ...essi
dade de exploradores para que ela
tivesse ocasião rlé se manifesta,r
da maneira ,or que o fez, eu se
ria de bom' pado um explorador.

Rio, março - Afirmou-se, em

nota divulgada na imprensa, de
todo o país, que as demonstra
ções populares levadas a efeito
nesta capital tinham sido provo
cadas pelos exploradores da bôa
fé do povo ..

Não tomei parte em tais de
monstrações, por um motivo úni
co: quando elas se realizaram era

intenso o trabalho na redação e

eu não o poderia abandonar. Só
por isso deixei de formar entre

aqueles, que, possuidos da mais
justa cólera, sairam para as ruas

da cidade, afim de c�stigarem,
física e materialmente, os nazis
tas, que, comendo o nosso pão,
gozando o nosso clima, abusaram
e abusam da nossa hospitalidade,
trabalhando contra os interêsses
do Brasil, festejando, como vitó
rias conseguidas pelos seus corre

ligionários, o afundamento dos
nossos navios e o sacrifício de vi
das tão c;;:(ras de nossos patrí
CIOS.

Há pouco mais de vinte anos,
quando o Brasil viu alguns de
seus filhos morrerem tragados pe-

6 DE ABRIL
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 6 de Abril (seguuda-Ielra)

com prêmios no valor de
'

6:250$000
Não vacile adq-uira já a sua caderneta na sede da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto na 13.

.

---...

ConvocaçãoPara a assembléia geral ordinária que se realizará
no escritório da séde da sociedade, em Florianópolis, à
rua João Pinto ri? 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

guin te ordem do dia:

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANÓPOLIS -

Eleição da Diretorià
De acôrdo com a alínea (a) do artigo 11 dos Estatutos, convoco os

srs. associados para a sessão de Assembléia Geral Ordinária, que se rea

lizará na séde social, à rua Trajano, 13, sobrado, no próximo dia 5 de
abril, domingo, às 9 horas da manhã, para o fim exclusivo de se proce
der à eleição da nova Diretoria.

Caso não haja, àquela hora, número suficiente de eleitores, far-se-á
nova convocação para meia hora mais tarde, quando se realizará, então,
a eleição, com qualquer número de associados p resentes.,

Florianópolis, 25 de março de ] 942.
LOURIVAL ALMEIDA - Secretário

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 na 2627, de 26 de setembro
de 1940,

&&3L2' ., tE' "MM 01·

J
-�

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de agentes e re
presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.
_.= .4

o

21liZS&GU •Ma&tiC.l"' 1 FiI$
Florian6polis, 21 de março de 1942

Alberto MoelJmann, Diretor preaidan te,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO�QDarfa feira, 2� de \lario �e 1042
M«G� er n-

Banco de Crédito Popular e
Agrícola de Santa.Catarina

Distribuícão de Dividendo
o BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRÍCOLA DE

SANTA CATARINA, avisa a seus; acionistas, que está pa
gando, em sua séde, à rua 'I'r-o.jnn.o 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

A VANGUARDA JAPONESA
Convidado uma vez a jantar na embaixada japonesa, onde

a hospitalidade era correta e mesmo írrepreensível, sucedeu-me
pertar a mão a .um criado pensando fazê-lo ao embaixador.

A princípio, o engano aborreceu-me, ainda que eu de mim
para mim o justificasse com a perfeita semelhança do tipo ja
ponês, que a casaca, naquele jantar de cerimônia, tornava mais
uniforme, nivelando o empregado ao dono da casa, ambos meti
dos na mesma indumentária. Por fim, dei-me um consôlo: aper
tando a mão ao criado, estaria talvez a cumprimentar um capi
tão de estado-maior em serviço no estrangeiro. E não pensei
mais no caso, que me vem agora à lembrança com a soma já
considerável de lavradores japoneses, entre os existentes no

Brasil, em cuja bagagem a polícia tem encontrado implementos
vários, inclusive a farda.

Era, pois, exato que os japoneses alimentavam intenções
sinistras a nosso respeito, e para isso despachavam-nos, sob a

fórma pacifica de agricultores, e até mesmo de um bispo, como
apuraram as autoridades de São Paulo, a fina flôr de sua quinta
coluna, quero dizer de sua vanguarda invisível, destinada a

transmudar-se em vanguarda de choque, no momento adequado.
Isso é o que descobrimos, depois que a situação internacio

nal colocou o Brasil no mesmo plano moral dos beligerantes
que lutam contra o Japão, a Alemanha e a Itália. Mas isso não
é senão o que adivinhámos em anos seguidos de estudos, e pro
clamamos no cenário da segunda Constituinte republicana, on
de Miguel Couto levantou a questão dos. imigrantes japoneses,
centralizando um movimento de opinião igualmente sustentado
por Carlota de Queiroz, Artur Neiva, Xavier de Oliveira, Pa
checo e Silva, Teixeira Leite e Monteiro de Barros.

Dêsse movimento resultou o dispositvo constitucional es
tabelecendo para a imigração uma quota bastante reduzida, na
proporção das entradas anteriores, em determinado prazo, de

.

imigrantes da mesma nacionalidade. O dispositivo, embora de
ordem, geral, destinava-se, na prática de sua aplicação, a mode
rar a entrada de japoneses. O embaixador japonês acreditado no

Brasil, quando a Constituinte o aprovou, retirou-se para o Ja
pão, e al', cumprindo o rito nipônico, suicidou-se, por não ha
ver podido evitar a aprovação do texto.

Mas o fato é que a rigidez do dispositivo não impediu a en

trada clandestina de um grande número de japoneses, que, afir
ma o antigo deputado Xavier de Oliveira, chegavam como tri
pulantes dos navios japoneses da linha regular para a América
do Sul e conseguiam desembarcar fraudulentamente.

Na hora atual, já não vale apurar nada disso. Muito mais
importante que a responsabilidade ou a omissão dos agentes do
poder pvbllco, não evitando ou não surpreendendo a fraude, é a

gora o dever da vigilância sôbre os nvcleps de japoneses, e nês
te sentido a contribuição do próprio Xavier de Oleivira me pa
rece bastante valiosa. Êle mostra, em recente trabalho, que os

lavradores japoneses não são em verdade localizados, porém
em última análise, escalonados, isto é, dispostos em ordem mili
tar para uma operação prevista. Assim em Mato Grosso, assim
no Paraná, assim em São Paulo, assim em Minas Gerais, assim
no Estado do Rio, onde se distribuem, fóra do sentido estrito
das possibilidades econômicas na exploração da terra, mas

dentro do sentido estratégico da mobilização, no domínio dos
vales e desfiladeiros, na posse das alturas, na incorporação dos
acessos.

Estas coisas, escritas assim a granel, são puras advertên
cias. Examinadas, porém, nas cartas geográficas e interpreta
das pela comparação dos dados, ou seja dos pontos onde de pre
ferência se fixam os japoneses, são grito de alarma, tanto mais
impressionantes quanto, em consequência das medidas impos
tas por nossa condição quase de beligerante, estamos na pista
da organização da espionagem nipônica. Trouxe-nos a guerra
êsse beneficio, que alguns anos mais de tranquilidade e ilusões
nos impediriam de alcançar, tão provável seria que, deslocados
os acontecimentos para mais tarde, encontrássemos, em lugar
apenas da quinta, todas as demais colunas da infiltração japo
nesa.

COSTA UEGO

Farmácia «Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS

. , Hcje e amanhã será a sua preFerida
Orog;, nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumarias.--Artigos de bcrrachs.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoepcke),

I FONE 1.642
------_"

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

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

"'�ROYADOS PEbQ O·N'S·P' soa t-jll 569 9E 193� ,/

�, .... -. ,-,

•

:•••
'••••••••••••••••••••••••••••••••: INegócio à venda

• • Vende-se a casa de negó-
• • cio no largo General Osório-

• • 40 (Casa Chicão). Bom ponto

• •
e bem afreguesada. Vende-

•
se, também, o mesmo pré .

• dio. Tratar no local.
• •

•

30v-19
• •
• •

: Sociedade Anonima ••• Companhia Nacional para Favorecer a Enonomia
Aut!Jrizada e Fiscalizada pelo Governo Federal Capital (Realizado) •

• 3.000:000$000 •
• __ ....... _ Séde Social: Rua da Alfandega 41 - Esq, Quitanda-Rio de •
• Janeiro Sucursal: Rua 15 de Novembro-Esq. Da- R. Anchieta •(EdiL Sulacap) São Paulo
• FORAM AMORTIZADOS �ELO SORTEIO DE 28 DE FEVEREIRO DE I91t2 •

i 121 TlTULOS AMORTIZADOS POR 1.405 CONTOS !• •
• com as seguintes combinações: •

! ALB 5Z1 UVR F5C AYP CHU !• •
• Amortizados com 100 contos •
• •
• Snr. ANTONIO CONDE FILHO, propr. da farmácia Xavier, •
• R. Engenheiro Penido, 656 _,. Cruzeiro S PAULO •

: Amortizados com 25 contos :• Snr. OSMAR SOARES LOPES, comerciante, R. Floriano Peixoto, •172 - Fortaleza Ceará
• Snr. DR. FRANCISCO IVO CAVALCANTI, advogado, Av. Rio •
• Branco - Natal R. G. Norte •
• Snra. BEATRIZ SANTIAGO MONTENEGRO, esposa do Sr. Con- •1m rado Montenegro, chefe do Laboratorio Montenegro, R. Impe- •• ratriz, 279 - Recife Pernambuco
• 1 - Snr. AGOSTINHO GONÇALVES, sócio da tirma Gonçalves •
• & Cia. - Propr iá Sergipe •
• Snr. dr. A. NOVIS FILHO, médico - Salvador Baía.

Snr. MANOEL JOSÉ IZIDORO DA SIL VA, comerciante, Rua •• Pereira Nunes, 371 Cap. Federal •• Snr. GABRIEL LEPELTIER, industrial estab. c/ tábrica de pa-
• peis para cigarros, Rua Timbiras, 56 S. PAULO •
• Snr. NICOLA ZAMBRANO, comerciante, Rua D. Pedro,85 •
• São Carlos SÃO PAULO •
I A mortizados com 10 contos: •
• 109 títulos no valor de 1.090 contos •
• Amortizados com 5 contos (Premio Unico) :• 12 - Snr. CeI. Sylvestre Azevedo Junqueira Ferraz, capitalista -

• Maria da Fé Minas Gerais •
• 12 - Snr. CeI. Sylvestre Azevedo Junqueira Ferraz, capitalista - .•
• Maria da Fé Minas Gerais •
• Snr. Dr. A. Meirelles Leite, secretàrio de Obras Publicas -P. Alegre Rio G. do Sul •
.

� .Até Fevereiro p/passado [à foram amortizados 95.925 contos de réis.
• Solicitai a relação completa dos títulos amortizados, na Sé de Social ou ao •
• Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Hua Felippe Schmidt •
• (Edifício Amélia Neto) da •

: Su,1 América Capitalização :
I •
I) o próximo sorteio de amortiz ação será re aliz ado em.31 de Março •
• de 1942, às!4 horas •
• •
• 1) Este portador jà teve mais 2 títulos amortizados, um pelo sorteio 11/40, e outro •pelo sorteio de 1/4l. •• 12) Este portador teve dois títulos amortizados neste sorteio. que fazem parte da Ro- Quarto• da FSA e FSZ e foram emitidos em 12/38; jà teve mais 3 títulos amortizados, 2 em • Quarto grande, para casal
• 12/40 e outro em 1/41. • disponível na PENSA0 SUI-
•. • ÇA. rua Esteves Júnior' 135.

••••••••••••••••••• 5i•••••�_._._._._._._._._•....::........=._a_" 6v-=-s-3
Curso Catarinense de Madureza :•••••••••••••••••••••••:
Matr'lcula ��;�idabt:rstaao�urZ;oa�:����Ol,a�: :SANGTJENDL :acordo com o Decreto n. 21.241. • •
O diretor do Curso tem diploma registrado, e todos os

• Contém oito elementos tônicos •demais pro�essores são, também, diplomados, com prá- •tica de ensmo. • F' f C' I
-

V d tOs interessados serão atendidos, diariamente, das 6 • OS oro, a CIO, ana a o, •
às 17 horas, na séde provisoria do Curso, à rua Salda- • Arseniato. etc. •

I nha Marinho, 3. V.-ll • •
• Os Pálidos, Depauperados, -.-.
• Esgotados. Anêmicos, •Magros, Mães Que Criam,
• Crtunças Raquíticas rece- •
• berão a tonificação geral •
• do organismo com o •
• •
• •
• •
• •
•••••••••1•••••••••••••••

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.ix. po,t.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente, no. princip."

muncípio, do E.t.do.
t7P.

eólicos
das criancas.

* Quando seus filhinhos
tiverem cólicas, evite

purgantes violentos e noci
vos. Dê-lhes o Leite deMag-
nesia de Phillips, de efeito
suave. É um laxativo brando
mas eficiente, que neutra

liza os ácidos do estômago,
estimula a digestão e auxilia
a descarga do organismo. O
Lei te deMagnesia dePhillips
é indicado para 08 delicado.
órgãos infantis.

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

COM

rfjg_e� ,

'��������m ��!
nrodato da:

'PERFUMARIA SANTA CATARIf'iÁ --------------------------

Representantes Inspe'Íores e AgentesImportante Ciso Nacional, fiscalizada e autorizada
pelo Governo Federal, precisa de agentes, inspetores e
representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
íuturo. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Oía
Nacional».

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

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA - Gladíator 5 valv, 530$
DJATORL�\V/i.. 7 valv. 59D$, para pilhas 500$, paraGLA � � acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Oon
sertos, peça orçamento,

Produtos CATEDRAL
ávendanaFARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.642

(Defronte à casa Hcepckel

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De I' a 30 de Março:
Grandes vendas de artigos de Verão

$\I008LAa
Conforme praxe, s6 fazemos duas liquidações ao ano: dos artigos de yerão, 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 Ã 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$ por
Blusões «sport» a

135$000
155$000
16$000

LINHOS INGLESES
TROPICAIS DE ALTO GOSTO, TUSSORS

VENDEMOS COM GRANDE DESCONTO
14$500

_ 34$000

47$500
43$000

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

de receber grande variedade.

Recebemos ARIIGOS PARA ENXOVAIS:.
L'inhos para lenç6is
Guarnições de mesa da Ilha da Madeira
Guarnições de cama, .bordo.dc.s.
Jogos de roupa branca de finisàima Lingerie

CRETONES Tipo linho em todas as côres.

SEl)AS
A nesse 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, 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 tentar! Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !
-o ESTADO�
DURIO VESPERTINO

Redação e Otlc1nas à Rua
João Pinto n, 13

Tel1922 - ex. postal 139
.... . ,"

", ASSINATURAS
. Na CapitaIs
Ano •••••••••.. 50$000
Semestre . • • • • • 25$000
Trimestre ..•.•. 15$000
Mêa ••. .•••••••• 5$000

No Interiora
Ano ..••.••••••• Il'i$OOO
Sem estre ...•.•. 10$000
Trimestre ..•••. ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabl

�Iliza
pelos conceitos emitidos

-"b nos artigos assinados
'151 �

Chá'cara'
Vende-se uma chácara com
fundos para o mar, na �stra
da geral dos Barreiros.
Informações na Redação do
»Estado». 20vS-IO

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
dJ Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar í Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda das lotes.

I

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

......... rebeldes e6ç; ........ Da� .....
... •• slmple� grippea. Criacles.� ......_
_0....... sangulnoos, do _ peHe .... cestas. _o�
o treqaeza geral, faata .. appetfto. fetwo, o CONTRATOSIII
•• "naedl. absoluto, herolco. ,,_ 11M , Etftcach.' •
... t.... do. tuborc...... to....do • cea .
CO.TRATOSSE Já rocttbou mais 24000 ...
tIIu!1I5roa. Tenha .. cuidado! �Ná dobr � 'allll.
...... CONTRATOSSE. quo Io __
.. .., .......

' 7 T_h••._ II .m _ ....

••111.
.!II..

OSA
fi
fi
•
•
eeee

•
•
•
•
•
•

Oasa
Díáríamente recebemos novidades

Rua Felipe Scbmidt, 54--Fone 1514

nense.

S a nu uonol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALeIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálido.. Depauperado"
Esgotados, Anêmicos, Mães
que criam Magros, Criança,
raquíticas, receberão • toni-
ficação geral do organÍlmo

com o

Sangue n 01
Llc. DN S.P. n- 199, da 1921

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trelano 0.° 16 - Sêde própria

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

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

FLORIANOPOLIS
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 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"iso Prévio 6%
C/C PtaEO Fixo 70/0

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Reparti9ões Federais, Estaduais e Municipais.

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

Companhia c Aliança da. Baia»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Morítímoa

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de _

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) ,

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
, 54.700:000$000
, n.929.719;000$000
, 28.358:717$970
, 85.964:965$032

7.323:826$800
22 354:000$000

I
Diretores:

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

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

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

Caixa postal 19- Teleohond083-l!nd. Tel.• ALL/ANÇA,

Sub-Agente em Laguna, 'Tubarão. Itaiai,

IBlumenau e Laqes ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'\ IVENDE-SE o atentado era uma vingança Curso de defesa antí-aérea em Porto Alegre
Pôrto Alegre, 24 (D. N.) - A Este curso terá como corpo tos da cidade.

filial desta capital da Cruz Ver- docente os oficiais do CPOR e da A Cruz Vermelha dará inicio,
melha Brasileira está organizando 3a Formação Sanitária. As au- no próximo mês de abril, às aulas
um curso de monitores, para mi- las serão ministradas, inicialmen- do curso de enfermeiras e sama

nistrar ao povo os ensinamentos te, a um grupo de educadoras ::;a� ritanas. Para êsses cursos a matrí
de defesa anti-aérea e passiva, co- nitárias, as quais constituirão um cula, ainda está aberta, devendo
mo dispõe o recente decreto-lei corpo de monitoras, que levarão ser encerrada no próximo dia 25,
do govêrno federal: os ensinamentos a todos os recan- do corrente.

Istambul, 24 (Associated Press) - Um elemento aliado
bem informado revelou o seguinte: "O homem que conduzia a

bomba, que explodiu recentemente à pequena distância do em

baixador von Papen, tinha um irmão que fôra torturado e en

forcado, pelos nazistas, na Jugoslávia, no ano passado. Daí a

suposição do informante de que o frustrado golpe contra o em

baixador nazista tenha tido motivo na vingança pessoal. Mas
o embaixador von Papen protestára energicamente, e os tur
cos acabaram prendendo dois cidadãos russos como tendo sido
autores de um atentado político.

Material para completa
instalação de luz elétrica,
sendo uma turbina «Pelton»,
dínamo, 80 mts. de canos

de ferro fundido de 6 pole
gadas e 4 metros de com

primento, 2 ampéres, 1 vol
tímetro, 1 regulador de en

trada d'água para a turbi
na, 36 quilos de arame de
cobre n. 8, isoladores, etc.;
2 cabos de arame de aço de
3/4 de polegadas de grossu
ra e 12 metros de compri
mento: 1 cabo de 3/8 de
grossura e 15 mts. de com

primen to ; 4 mancais para
transmissão, etc. etc. - In
formações na redação do
ESTADO. 15vs-6

O japonês é perigoso
em qualquer ramo

Rio, 24 (Meridional) - A
propósito do despacho do mi
nistro da Fazenda, indeferindo
a pretensão de alguns japone
ses, que queriam explorar o co

mércio de pedras preciosas, o

"Diário da Noite" publica a se

guinte nota: "A presença de
japoneses em qualquer ramo
de negócio representa perigo
para a nossa segurança, apesar
de seu sorriso amável. É sabida
que a imigração japonesa tem
sempre sentido político. A ex
clusão imediata, de qualquer
ramo de negócio, dos japone
ses, é coisa que se impõe, pois
não deve haver dúvida nem to
lerância para com êsses inimi
gos. Ninguem mais poderá ter
dúvidas quanto ao atrevimento
e audácia com que êles agem
dentro do país, propondo ne-

-gócios dos quais tirarão ama
nhã matéria para nos trair".

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

Assembléia Geral Ordinária
Convido os senhores associados desta Caixa C1

comparecerem. à Sessão de Assembléia Geral Ordi
nária, dia 25, às .19.30 horas, em nossa séde social,
à rua Felipe Schmidt esquina Álvaro 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. - 2190

Dr. Bulcao Vianna
�4ISSA A Família Bul�ão Vianna co�vida os

pr.. parentes e o rruqos para a rrusso que
manda celebrar no altar do Coração de Jesús, na.

Catedral Metropolitana, às 8 horas da manhã, do
dia 26 de março corrente, pelo transcurso do 2.°
aniversário de falecimento do saudoso e inesquecível
marido, pai, sôgro e avô Dr. Bulcão Vianna, agra
decendo, sensibilizada, desde j á, a todos quantos
comparecerem a êsse ato religioso, num preito de
justa saudade à sua memória.
--------------------------_.

Associação Comercial de Florianópolis
AVISO AOS ASSOCIADOS

A Associação Comercial de Florianópolis chama a

atenção dos seus associados para o novo Decreto do
Govêrno do Estado relativo ao imposto de vendas e con

signações, que entrará em vigor a 11 de abril próximo.
O referido Decreto, que tem o número 546, foi pu

blicado no Diário Oficial de 12 do corrente e será
transcrito em nosso Boletim de Abril.

Juizo de Direito da Arrastando a Bulgária à guerra
Comarca de T.el·uCaS Istambul, 24 (Reuters) - Os alemães não poupam esfor-

ços para arrastar a Bulgária à guerra contra a Rússia. Foi ob
O Doutor Marcilio João na servada, ultimamente, rápida mudança na atitude da imprensa

S lva Medeiros, Juiz de Di- daquele país, que ataca a Rússia, porque esta apoia a Sérvia,
reito da Comarca de Tijucas, inimiga hereditária da Bulgária.

.

na forma da lei, etc. Os observadores neutros informam que novos contingen
Edital de praça com prazo tes de tropas alemãs chegaram à Bulgária, constituindo prín-

de vinte dias cipalmente tropas do serviço de transmissão, sem contar as
Faz sa ber aos que o pre- "blitzmaedel", moças telegrafistas uniformizadas, que traba

sente edital da pr�eira pra- lham com o exército alemão.
ça, com o prazo

-

de vinte �" .. , -------------------------

dias virem, ou dêle conheci N 0""\ TAmento tiverem, que no dia �
15 de abril próximo, às 10
horas, o oficial de justiça
deste Juizo, sr. José Carlos
de Abreu, trará a público, DO
ediflcio da Prefeitura Muni
cipal desta cidade. pregão
de venda e arremats ção. pa
ra pagamento de custas e
demais despesas do Inventá
rio de LlDIA LEOPOLDINA
DA ROSA, os seguintes bem:
Um terreno sito nesta cidade
à rua 3 de maio, 'com doze
metros e três decímetros de
terras de frente a Oeste, na
referida rua, por cincoenta
ditos de fundos com herdei
ros de Manoel Ol!mpio de
Bastos a Leste; extremando
ao Norte e Sul com Raul
Bastos, com a área ae seis'
centos e quinze metros qua
drados (615 m .q.), cujo ter
reno foi adquirido pela in
ventariada de Júlio Severino
da Rosa, cujo documento es

tá registrado sob o número
4425. Valor: quatrocentos mil
réis (400$000). E, para que
chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa ale
gar Ignorancía, mandei expe
dír o presente edital de pra
ça que será publicado de
acordo com a Lei e afixado
no lugar de costume. Dado
e passado nesta cidade de
'I'Ijucas, 80S vinte e ctnco
dias do mês de março do
ano de mil novecentos e qua
renta e d ois. Eu' Abel A vila
Santos - E, c ri vão que da til o -

.::.�;;.::=========:::====;:;;===;;;;;;;:;;;;;;;;;;=;;;;;;_;;;;;;;,;;; _

grafei e subscrevo.

IM���f:�:,1��� lea��:i�O AVISO AO POVO CATARINEMSE

MAI�CA
EpOCQ

400
R E L 5

Linha direta Porto Alegre - Florianópolis
Madeiras de

Pinho
Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
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,

sacados e domingos

I Aqente em Pleríanenalís : MARIO MOURA
PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

30v·18 ;,_ -------- _
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QuAsi meio século deo/lo exls
tência é o melhor reclame
ela prefêrencla • fUVE!!ií.lD(
I1W.oRE para limpar, for
tificar. r e j u v e n e s c e r os

cabelos, Ellrnlna. a c a sp a ,

faz cessar lA q u
é

d a dos
cabelos e voltar â c!,r

p ri:.!ll t 1 v fi os cabelos

I bra IlCOS, sem O� tingir;
d/ -Ines vigor r mocidade.
Não contem saía de prata e

118&-8e como loç4o.
ORATli

Peça-noa Impresaos ,of)re OI COI
daclos doa "beloa • O meJbor uso
da 1 r••

Vidro ""-'� 8'� ..
".1. OU ..... lIedaraclo,

• 'J

LIli. iOYUtlJlI. Iw••au '"L
RR d.II_IIII.. tOl .> ... Aft,..

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

EDITAL DE PRA
ÇA E LEILÃO

O Doutor Osmundo Wanderley
da Nóbrega, Juiz de Direito da la
Vara da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na for
ma da lei,etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal de primeira praça com o prazo
de vinte (20) dias virem, ou dêle
conhecimento tiverem que, no dia
oito (8) de abril próximo vindouro,
às 14 horas, à frente do edifício do
Palácio da Justiça à Praça Pereira.
Oliveira, o porteiro dos auditórios
dêste Juizo, trará a público pregão
de venda e arren1atação à queli1
mais der e maior lanço oferecer,
sobre a respectiva avaliação' o se

guinte: N. 1 - O hiate a motor "Li
li", construido de madeira em 1925,
no município de Blumenau, deste
Estado, tendo vinte sete (27) me

tros de comprimento, quatro me
tros e setenta centímetros (4m;70)
de boca, um metro e quarenta cen
tímetros (lm,40) de pontal, com

capacidade bruta de oitenta (80)
toneladas, equipado com um motor,
de cincoenta (50) H. P., avaliado por
oitenta (80) contos de réis. + Esta
embarcação, que se acha ancorada
no logar Prainha, desta cidade, é
levada em leilão em virtude de
uma carta precatória vinda da Co
marca de T'ijucas; pertence a An
tônio Batista da Silva, da cidade de
Laguna dêste Estado e acha-se se

gurada na Companhia Aliança. da
Baía, com agência nesta capitaL E,
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 elo
ano ele mil novecentos e quarenta
e dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga,
Escrivão, o subscrevi. Selos a finaL
Florianópolis, 17 de março de 19,12.
(As.) Osmundo Wanderley da No
brega, Juiz de Direito da laVara.
Está conforme. O Escrivão, Hygt
no Luiz Gonzaga.

fOTO-IDEAL
de

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

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

pliações a crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIA:t;lÓPOLIS.

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

proprietário Valdir Losso, no
mesmo Café. 20v-67

SAXOFONE
Cornpru- se um saxofone

cachimbo Mi-B. Tratar com

o boleeiro do carro n° 9, à
Praça Quin2le, 5vs-S

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR
'I,.' " ,- 0'.

I
Elegância!

Perfeicão!

I

SeÜ figado deve derramar, diariamente.
DO estomago, um litro de bílis. Se a bílis não
corre livremente, os alíme.rtos não são
digeridos e a podrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevém a prisão de ventre..

Voei serree-se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é um martvrío;
Uma simples evacuação não tocará a

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

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Fígado. Não acceita Imita�.
'P!'eÇ9 3$000

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13·

Divisões siberianas
entrarãobreve na luta

-

em
Moscou, 24 (Associated suprimentos militares do int-

Press) - Dezenas de "bem migo. Segundo essa fonte, os
treinadas divisões", exercitadas guerrilheiros russos aniquila
e equipadas nas planícies da ram 4.327 soldados e oficiais a

Sibéria, aguardam a ordem que [lemães, além de destruir 15
as enviará ao "front", afim de trens com tropas.
juntar-se às tropas que efe- Os alemães concentraram
tuam implacável avanço nos fôrças em determinado setor
setores do norte, centro e sul. da Staraya Russa e lançaram
Segundo despacho procedente dez contra-ataques sendo to-
da Sibéria, essas tropas estão dos repelidos.

'

sendo retiradas das reservas
soviéticas até agora não utili-
zadas.

Os russos visam agora OreI,
fortemente sustentado pelos a

lemães, duzentas milhas ao
I sul e ligeiramente a oeste de
Moscou.

Os russos admitiram o au
mento da resistência dos rema
nescentes do décimo sexto
exército nazista da Staraya
Russa. O alto comando alemão
diz que prosseguem os conti
nuados esforços para trazer suo
primentos pelo ar para as divi
sões que se acham bloqueadas.
Todavia, segundo certa fonte,
os aviões e artilharia soviéticos
estão cobrando alto tributo por
êsses transportes abatendo,
por vezes, diariamente, seis a-

parelhos inimigos.
Informa-se que a atividade

de guerrilhas está castigando

Ia retirada nazista num setor Dr. ALDO DA.LUZem torno de Bryansk, outra
"âncora" da linha de inverno
alemã a oitenta milhas a oeste
de OreI. Segundo o rádio de
Moscou, os guerrilheiros pene
traram numa estação ferroviá
ria e puseram fogo em todos os

�
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DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos- E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo

ADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLIS
:Atende das 9 às 12 horas

_______ ; 2 q 3M Ma

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO �5 ae Março de 1942

Washington, 25 (H. T. M.) -

CO-j1l1en. tando
as sensacionais informa- cresceram c prosperaram. Entre

ções relativas a gigantesca 5a colu- tanto, o Brasil se ia desiludindo
na japonesa do Brasil, o "Evening

I
gradativamente. Os japoneses se

Star " escreve: recusaram a adaptar-se ao conceito
"O Brasil é o país onde a igual- brasileiro da raça. Por Loda a parte

dade racial é um ideal c os primei- permaneciam à distância, tcrnan
ros emigrantes japoneses foarm ali cio-se elemento visivelmente pre
recebidos com amizade e aprecia- judicial à vida nacional, pela sua

ção de suas qualidades de trabalho agressividade e costumes. IH al
c realização. Encantados com essa guns anos atrás, o govêrno hrasi
recepção, os nipões iniciaram a irni Ieiro resolveu sustar o afluxo nipô
gração em larga escala. Foi ela em- nico, com o estabelecimento de me

preendida amplamente pelas C0111- dirlas rigorosas de imigração, "ape
panh ias de colonização, que adqui- SaI' dos vigorosos protestos de 1'0-
riram lotes de terra e forneciam quio ".
imigranLes especialmente treinados As aluais revelacões mostram
para os mesmos, A partir de 1908 que o Brasil bem avisado andou.
e até depois da última guerra, qua- O elemento nipônico, inclusive o
se :WO,OOO japoneses se estabelece- Nisei, membro do bloco racial jn
rarn no Brasil e suas propriedades

�#J_.�"A �i�antesc8 quinta-coluna amarela
poriês, nascido em país eslrangeiro
- deve elevar-se hoje até pelo me
nos 25,000 pessoas estratégica
men te colocadas para causar o má
ximo de perturbações ao país. PÓ
de ser que o Brasil tenha de seguir
o nosso exemplo na costa do Pací
fico c remover os japoneses para
outros locais, em que não possam
causar prejuízos, O perigo poten
cial é demasiado sério para ser ne

gligenciado" .

Depois de acentuar que os planos
japoneses no Brasil parecem ter o

mesmo cunho, o jornal assevera:
"Em todas as partes onde aparecem
os japoneses são êlcs elemento r e

fr-atár io e desleal, intrmnentos ap·
Los do imper ial isrno insaciável
que planeja lnteralmenle a domina·
(;ão do mundo".

Por motivo

o maior bombardeio de
todos os tempos

da aproxima�ão do Inverno

A CASA TRÊS IRMÃOS
resolveu liquidar

TROPICAIS, LINHOS

, Para que a nossa

uma vis Ita

artigos

Igual

Vida Social
o PENSAMENTO DO DIA
"A santidade fingida só faz

mal ao que a usa" - Cervantes.
·

A ANEDOTA DO DIA
O COVEIRO: - Tudo aca

bado, minha linda senhora. Seu
marido ficou sepultado na cova

247.
A _VIUVA: - Ora, graças a

Deus! Até que afinal sei onde
êle passa as noites!

·

o PRATO DO DIA
ARROZ COM MARISCOS

- Ferva em bastante água com

sal, 1 porção de mariscos e logo
que abrirem, retire-os de dentro
das cascas e deite-os num bom
guizado, feito com manteiga, ce
bola ralada, tomates sem péles e

salsa picada. Junte 4 chícaras
de água, deixe-a ferver e adicione
2 chícaras de arroz, Ferva lenta
mente com a panela bem coberta.
Depois de seco o arroz, junte 6
ovos cozidos e picados e 1 boa
colher de manteiga.·

Fazem anos hoje:
O sr, professor João B. Bonas

sis, figura mui estimada em

nosso meio;
- a exma, sra. viúva Etel

vina da Luz Mohr, residente em

Curitiba;
- o sr. Milton Batista da

Cunha, músico do 14.° B, C. e

pessoa mui estimada em sua

corporação;
- a srita, prof. Amaaonina

Gastão.
•

Falecimentos:
Em sua residência, à rua Del

minda Silveira, nesta capital,
faleceu a exma, sra, d. Eulália
Farias. Seu enterramento efe
tuou-se ontem, no Cemitério
Público.

- Em sua residência, à rua

Saldanha Marinho, faleceu, on

tem, o nosso prezado conterrâneo
sr, Felix Marques Brandão. alto
funcionário do Departamento
Administrativo do Estado.
Apreciador das belas artes,

curioso da nossa história regio
nal, sempre se esmerou em anotar

todos seu de SEDAS,

Ecos e Notícias

stock
(irlandeses e

o

nacionais ),

�IDADE
SI deseja apresen

tar um sorriso j o
vem e attrahente,
limpe seus dentes com
Kolynos todos os dias. Kolynos
conserva jovens os sorrisos, re
movendo a camada escura e as

manchas que tornam os dentes
feios, parecendo velhos,
E a deliciosa sensação de fres

c
ô
r que sentirá após usar

Kolynos, fará com que se sinta
mais jovem.
Experimente Kolynos - e veja quão

jovem seu sorriso pode ser.

fiscalizacão Bancária
°

Afim de darmos cu:nprimento ao disposto no art.O
4., do Decreto-Lei, n.> 4166, de 11 de março corrente
(CUJO PRAZq TERMINA A 27DÊSTE MÊS), pedimos
aos nossos depositantes de dinheiro ou de valores em
custódia" �e naci0z:"al�d�de alemã, italiana ou japonesa,
pessoas hSlcas ou Jundlcas, o obséquio de nos declararCOM U�GENCIA, a.sua nacionalidade, evitando, assim,
as sançoes estabelecldas pelo mesmo Decreto-Lei.

Florianópolis, 25 de março de 1942.
Pelo BANCO DO BRASIL - Florian6polis

Ant.o Dias dos Santos Jr. Jos6 Pedro Gil �����������������
1_97__G_ER_E_N--:TE--:-__� C_0_N_TA_D:_30���1 �'CINEREXD<XXmmC1NE ÕD�EON�I� IMPE'RI liruxmx>
tudo o que fosse do interesse VENDE.'SE

- FONE 1581 -
- FONE 1602 - FONE 1581

de nosso Estado, desde os mais A's 7,30 horas A's 7,30 horas A's 51/2 e 7 1/2 horas
insignificantes fatos, formando,
com isso, não temos dúvida
uma fonte

-

preciosa de infor
mações. Dedicou-se, também, ao
teatro, tendo ensaiado diversas
peças de sucesso, em ltajaí e

nesta capital.
O extinto nascera na cidade

de ltajaí. Seu passamento causou

profundo pesar, pois seu círculo
de relações era ilimitado.

Seu enterramento efetuar-se-á
hoje, às 14 horas, no Cemitério
Público.

por preços jamais vistos I

A Diretoria dêste Clube cornu-

'" I nica aos seus associados e fre-

Solicitou inscrição na Ordem I quentad?res que, em s,essão, de

dos Advogados deste Estado o I a�semblela - geral, real.lzada. no

sr. Hélio Amaral Camargo. dia 20 d� �orrente, foi extinta,
* por unammidade de votos, a sua

Ficou definitivamente as- secção esportiva: pelo que, pss

sentado, pela diretoria do Cen- sou a denominar-se CLUBE
tro Espírita Amor e Humilda-I RECREATIV� _

LIMOENSE.
de do Apóstolo, que a instala- Saco dos Limões, 23 de Mar-

ção elo "Berço de Jesús" as- ço de 1942,

sociação que se destina a' ror- GESSE' FIALHO, 1.°-secr.

necer o respectivo enxoval pa-
5 v,-l

ra as crianças pobres recém
nascidas desta Capital, seja fei
ta, naquele Centro, no dia de
hoje.
Já foram eleitas a diretoria,

a comissão de distribuição de
roupas, composta esta de 30 se
nhoras e, bem assim, a comis
são central. Todas as senhoras
eleitas para os diversos cargos
tomarão posse também hoje.

O dia de hoje é consagrado
à Criança, Será, pois, solene
mente comemorado, por todos
os educandários do país. Em
nosso Estado, os estabelecimen
tos de ensino farão realizar fes
tas internas, no período da ma

nhã. A tarde, os cinemas da
capital exibirão filmes para a

petizada, por gentileza da em

preza dos Cines Coroados e em
combinação com os diretores dos
estabelecimentos de ensino.

811

trução de planadores. O sr. Sal
gado Filho exarou o seguinte
despacho: - "Apresente a supli.
cante a relação dos SOCIOS que
a compõem, precisando a nacio
nalidade e origem de cada um

deles" .

Moradores da Travessa Urus
sanga, pedem-nos, registemos,
aquí, Suas reclamações no sen
tido de que sejam feitos vários
reparos no leito da rua, que se
encontra em péssimas condi
ções.
As águas que descem do al

to da rua Major Costa cavaram

grandes buracos, que, além de
impedirem o trânsito, oferecem
sério perigo aos que al '

passa -

_

sam, principalmente à noite,
devido à péssima iluminação
do local.

aos

amável freguesia se

nossos balcões,

Foram nomeados os srs, Rei
naldo . Heinen e Heleodoro AL \
gaus para os cargos de juiz
de-paz do distrito de Itapíran
ga, município de Xapecó, e da
comarca de Mafra, respectiva
mente.

*

O sr. Presidente da República
despachou ultimamente um re

querimento em que um funcioná
rio público pedia a transferên
cia de repartição em que tra
balha, por incompatibilidade com

o seu chefe. Depois de historiar
longamente o seu caso, mos

trando os motivos da incom
patibilidade, terminava o referido
funcionário por solicitar a trans
ferência para outra qualquer
repartição, onde tais "motivos
não lhe dificultassem o exercício
do cargo que tinha. O Presi
dente Getúlio Vargas, tomando
conhecimento do aludido reque
rimento, deu ao mesmo o seguin
te despacho: "Cumprindo cada
um o seu dever no Serviço Pu
blico, não há incompatibilidades".

*

Decreto recente da Intcrven
toria Federal suspendeu, pro
visoriamente, nesta capital, o
tabelamento de gêneros ali
mentícios de primeira necessi
dade organizado pela Comissão
de Tabelamento, criado pelo
decr. nv, 69, de 28 de junho de
1941, continuando, porém, vi
gentes, as tabelas baixadas pe
la Prefeitura de FlorianópoUs,
para vigorar dentro ou fóra do
mercado municipal.

*

Recebemos o balancete do
Grupo Escolar Arquidiocesano
" S. José", com respeito à sua

Caixa Escolar e referente ao

mês de fevereiro findo. Nêle
vimos, na parte - Receita - que
a arrecadação da taxa de matrí
cula foi de 1 :246$000 e as men

salidades, de 399$700, acusando
um saldo de 1:645$700,

ii>

No requerimento que dirigiu
ao ministro da Aeronáutica, a

firma Bronberg & Cia., do Rio,
solicitava a necessária licença
para anexar a suas oficinas de
São Paulo uma seção de cons-
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Compramos continuamente
qualquer quantidade de crina
e rabo de cavalo. Ofertas a
Firma «Javo». S, Paulo, Rua
Augusta, 938,

possa certificar,
onde encontrará

remarcados aos mínimos preços I

Clube R.' Limoense

HUGH HERBERT, na

gnzadisslma comedia

VIDA APERTADA
Complemento nacional D.F.B.

Preços: 1$500 e 1$100

Móveis catarinenses para
as escolas gaúchas

. P. Alegre, V. A. - Contí
nuando a executar com tírrne
za o seu progr-una de desenvol
vimento dos estabelecimentos
de ensino do Estado e visando
prover, com o devido mobiliá
rio, não só o grande número de
novas unidades 1 e.centements
criadas come também comple
tar e renovar o dos Grupos Es
colares e Escolas Isoladas j6.
existentes, a Secretaria da E
c:-,r'ação acaba de aprovar uma
importante concorrência para
fornecimento de móveis escola
res que vão ser construidos pe
la Cía. M. Zípperer, do Rio Ne
i"::nho, em SRnJél. Catarina e,
pela firma Aloisio Bríxner des
ta capital, no total de Rs.' ....
520: 230$000.
São os seguintes os móveis a

serem fornecidos,
4.000 ca�teiras bí-pessoais;

3.000 carteiras individuais, ..

1.�00 cadeiras simples, 200 ar
marios de porta de correr, 200

FUNDADO EM 6-11-931
SACO DOS LIMÕES

Representantes:
MACHADO & Cia.

Submarino alemão destruido
no Atlântico

Washington, 25 (R.) - O Depar
tamento ela Marinha anunciou que
foi torpedeado outro cargueiro
norte-americano de tonelagem mé
dia, ao largo da costa do Atlântico.
Eleva-se, pois, a 3 o número de na
vios mercantes afundados no dia 22
no Atlântico,
Foi também confirmado oficial

mente que um bombardeador ame
ricano destroçou um submarino
inimigo, na costa oriental dos Es
tados Unidos, no fim da semana
passada.
Acredita-se que não houve um só

sobrevivente do submarino do "eí
x o ". A superfície das águas ficou
coberta do óleo e destroços do sub
mersível afundado. O avião ameri
cano logrou atingir em cheio a na
ve inimiga, com quatro bombas de
profundidade.

� Comprai na CP SA MISCE
LANEA é saber economizar'

Livre de Censura

MALAS PERDIDAS-
Gratifica-se li quem achar

e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto' da Ponte
Hercllio Luz ao Posto de Con
trôle Policial de Arírfú.
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Cartazes do

o amor que não
morreu

COM NORMA SHEARER,
FREDRIC MARCH E
LESLIE HOWARD

No Programa:
Com plem ento nacion al D.F B

Atualidades R. K. O.
.

Preço único 1$500
Livre de Censura

dia

Uma noite de aperto
o seriado

A VOLTA DO BEZOURO VERDE
Com WARREM HULL

11/12° Eptsodíos,
Complemento nacional D,F,B.

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 14 anos.

mesas tipo E, Normal, 50 bu
reaux, 50 armários-bibliotéca,
50 cadeiras giratorias, 40 qua
dros negros e 30 porta-cha
péus,

É preciso frisar que a maior
parte desta encomenda, inclu
sive as 4.000 carteiras bi-pes
soais e as 3.000 individuais, se
rão construidas de imbuia, o
que dará aos móveis, além de
ótimo aspecto, plena garantia
de solidez e durabilidade,

N. R.. - A proposta dos mó
veis catarinenses do Rio' Ne
grinho foi apresentada pela
firma H, Soncini, de Pôrto A
legre, à frente da qual se acha
o nosso prezado amigo sr, Ca
ralambos Comninos.

BANCO DO BRASIL

o.ti�a casa, própria para r e
stdêncta e ccmércia, no cen
t�o urbano. No andar superior tem sala de visitas, va
randa, .cvpa,.cozioba, 4 quar
tos. e oumas Instalações saní
tártas: todos os compartimentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo
amplo salão. Informações n�redap.ão do ESTADO
194
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


