
Para se sublevarem no Brasil, os japoneses apenas aguardam ordens do seu imperador.
Provavelmente terão logo o apoio dos nazi-fascistas e dos quinta-colunistas.

Que tais as tropas
búlgaras!

Angora, 26 (Reuters) - Se
gundo os círculos técnicos lo
cais, as tropas búlgaras se ele
vam no máximo a 20 divisões,
das quais 16 são de infantaria
e 3 de cavalaria, havendo tam
bém uma de forcas blindadas.
Entretanto, a maior parte das
divisões búlgaras têm efetivos
reduzidos e o total dos homens,
que está lutando sob a bandei
ra dessa nação aliada dos na

zistas, não passa de um quar
to de milhão. Por outro lado, o

equipamento é máu e escasso,
assim sendo também a ali
mentação tomada aos france
ses, pelo Reich, com o fim de
aparelhar as tropas búlgaras.
Enlouqueceu de dor o cozinheiro

do «Iaubeté»
Rio, 26 (D. N.) - Segundo

entrevista concedida à impren
sa, pelo foguista do "Taubaté",
João Pereira, o cozinheiro da
quela nave de nossa frota mer

cante, metralhada há tempos
por aviões do "eixo", de nome

José Teodoro da Silva, havia
enlouquecido, por força dos
padecimentos sofridos.

A Bulgária chama
seus diplomatas

Estocolmo, 26 (Havas) - Os
jornais suecos divulgam um

despacho de Angora, anun

ciando de fonte britânica que
o govêrno búlgaro teria chama
do seus representantes diplo
máticos em Angora, Berlim,
Roma, Budapeste e Bucareste.
A convccacão seria motivada
por importante conferência,
que estaria para ser realizada
em Sofia.

Compramos continuamente
qualquer quantidade de crínu
e rabo de cavalo. Ofertas a
Firma «Javo». S, Paulo, Rua
Augusta, 938.

Preso o correspondente da
{{ Iransoceen» e vários

companheiros seus
Quito, 26 (D. P.) - Foram

presos o representante e cor

respondente da "Transocean",
Paulo Rozse, conjuntamente
com o falangista espanhol Va
lentim Fernandez Cuevas e os
nazistas Carl Hartwich, profes
sor do Colégio Alemão de Qui
to, Fredérico Shuldt e Otto
Helte, que, não obstante se a

charem legalmente no país, se
rão expulsos do território na

cional.

Ameaça nazista
Londres, 26 (United)

Fonte fidedigna informou que
a Suécia está mobilizando ao
máximo o seu poderio militar,
temendo a possibilidade de
uma invasão alemã, com o ob
jetivo de reforçar as guarni
ções nazistas no norte da No
ruega e Finlândia.

Ve lho lobo do mar
Reíkjavik, 26 (Reuters)

l:m jornal irlandês publica
uma entrev'sta com um capi
tão mercante norueguês de 77
anos de ídade, que fugiu da No
ruega em uni de seus próprios
navios, Novamente voltou à
sua terra natal, donde conse

guiu evadir-se com mais dois
navios. :
Em breve, 0 velho lobo da

mar fará 78 anos, e por isso,
lamenta não poder repetir es
sas aventuras, mas prometeu
estar na Noruega no dia da li
bertação. Apesar de sua avan

çada idade, o capitão .prestava
relevantes serviços à marinha.

Tropas canadenses
na Inglaterra

Londres, 26 (United) .- Sou
be-se que �!.1e;;aram à Grã-Bre
tanha, procedentes do Canadá,
novos contingentes de tropas
€: uma centena de aviadores.
Figuram também em suas fi
leiras poloneses e holandeses.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORES
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Agentes da «Gestapo» empregam bárbaros
instrumentos para supliciar os prisioneirosLondres, 26 (Beuters) - O arli- cionár los da "Gestapo" viravam-no norueguês traidor, teve que ficar
go sôbre as torturas praticadas pe- de costas para o assoalho e pu- de pé todo êssc tempo. Negou o de
los alemães na Noruégu e que mo- nham-se a pular sôbre o seu ventre, que a anisavam e foi, porisso, ali
tivou o confisco de 17 jornais sué- enquanto os outros lhe arrancavam rada em uma cela escura, onde, de
cos e hoje conhecido, nesta capital, os sapatos e lhe enfiavam, pela so- hora em hora, os carrascos do
onde tem tido larga, repercussão. la dos pés, pontas aguçadas de pu-. He ich lhe lançavam ao rosto um

O artigo, que é longo, contém nhais. Pregos em brasa lhe foram feixe violento de luz ao passo que
vários episódios, entre os quais ci- metidos pelas unhas das mãos, ao outro lhe dava bofetadas. Mais lar
taremos os seguintes: Uma teste- passo que o mais graduado do de, por se ter recusado a assinar
munha explicou que foi hrutalmen- grupo berrava: "Vamos! Diga a um documento em que se confessa
te empurrada para o interior de verdade!". ria culpada, foi detida num armá
uma sala, onde se encontravam 6 Outros casos citados pelas teste- rio de ferro que, aos poucos, ia
carrascos da "Gesla.po". Uma Úni-II11UnhaS oculares: O de um homem sendo aquecido, até que lhe oca
ca pergunta lhe foli feita à qual que, enquanto era interrogado, esta- sionasse a, perda dos sentidos. De
deu pronta resposta. Acharam-na va vendo, numa sala contigua, os pois foi levada a uma sala onde a

falsa, e, dois dos carrascos atira- carrascos esquentando ao fogo com- despiram à fôrça e onde, completa
ram-se contra êle a coronhadas, ao pridas varas de ferro. A êsse inf'e- mente nua, foi espancada sem pie
passo que outro lhe desfechava liz, apertaram, os funcionários da dade por carrascos munidos de bar
pauladas nas perdas, até fazê-lo "Gestapo", de tal modo o _pescoço, ras de ferro. Esta pobre mulher,
cair ao chão, onde conlinuou a que o sangue lhe jorrou das nari- dias depois, roi solta, Conseguiu Iu
ser esbordoado barbaramente. Duas nas; e uma mulher que, inlerrogada I gir para

a Suécia, onde se encontra,
vezes, êsse infeliz perdeu os senti- durante 8 horas, por 3 alemães e um ainda hoje, em tratamento num 110s-
elos. Quando os recobrava, os Iun- pital.

Ataque a Suez
Angora, 25 (R.) - Foi divul

gado autorizadamente que o
marechal von Rommel, visitou
o quartel general de Hitler, no
dia 26 de fevereiro último.

Os jornais turcos, a propósí
to dessa visita, dizem que, en
tre Hitler e von Rommel, ficou
resolvida uma próxima ofensí
va alemã contra Suez, antes do
ataque à Rússia.

sentinela ficouA aterrorizada
Londres, 26 (Reuters) - A agência telegráfica no

rueguesa comunica de Oslo que cinco sineiros noruegue
f!es se evadiram do campo de concentração de Ulleval,
junto com um prisioneiro alemão que devia ser fuzilado.
Quando a sentinela descobriu que o alemão tinha desa
parecido, foi tamanho o medo que dela se apoderou, que
também decidiu fugir.

Devolveu a' condecoração que
os nazistas Ibe ofertaram

4 livros em japonês

glu usln
Rio, 26 - Foi encontrado

boiando na Práia Santa Luzia
um embrulho contendo quatro Porto Alegre, (Pelo correio) - torpedeamentos dos nossos navios
livros manuscritos em japonês, Após a realização da exposição do mercantes, o sr. Teodomiro Porto

'I- com anotações em português.
1'I'aba1l1O Alemão, realizada em da Fonseca resolveu devolver aque-
1934 no vizinho município ele S. la condecoração, o que fez, ende-

}TrêS dêles eram escritos em Leopoldo, o respectivo prefeito, co- reçando-a com a seguinte carta ao
forma de diário e o último era ronel Teodomiro Porto da Fonse- ministro Osvaldo Aranha,

I
de correspondência expedida. ca, foi agraciado pela Cruz Verme- "Tomo a liberdade ele solicitar
O estranho achado foi encamí- lha de Berlim, com uma distinção ao eminenle amigo a fineza de de

especial do Reich pelo êxito da- volver às competentes autoridadesI nhado à polícia. qucle certame. alemãs, por intermédio das vias em

C Agora, em vista do rompimento uso no Ministério, que, com
� ornprai na C/ SA MISCE das relações diplomáticas do Bra- tanto tino pessoal e diplomático v.

LANEA é saber economizar sil com as nações do eixo e dos excia. dirige, a inclusa condecora-
ção que me foi conferida em 22 de
outubro de 1935 pela Cruz Verme
lha de Berlim, assinada pelo seu
presidente príncipe de Saxe Co
burgo e Gotta, com a aprovação do
"Fuehrer" e Chanceler do Reich

O Japao nao pode contíauar.•. 1. Durban, 26 (Re�ters) -. Anuncia-se que o major Ad2fce�ti�i�r. orgulhoso, essa def'e-
general Artur Schmidt, antigo comandante da guarní- rência de um país, então amigo de

denciou que sua guerra-relâm- ção alemã m Bardia e o general von Ravanstein, que co- minha pátria, como expressão e

pago não lhe permite contí- símbolo de paz e fraternidade. Não
DUal' devorando, por tempo in- mandou diversas "panzerdivisionen" na Líbia encon- a posso, como brasileiro, conservar
definido, um país aoós outro. tram-se entre os prisioneiros recentemente chegados aos sem constrangimento d'alma, em

. - , meu poder, hoje, que os nazistas
Prosseguindo, disse: "Che- campos de concentraçao da Africa do Sul. ela Alemanha eliminam vidas e a-

gou O fim dos homens que pen- fundam navios brasileiros, numa

saram poder governar o mundo CASA MISCELANEA, distri- Senhora! Para as suas so guerra submarina traicoeira béli-

pela força, Nenhuma nação po-
ouidora dos Rádios R C.A. Vi- brern esas prefira o PUDIM carnente absurda e 11l0i:alme�te in-

derá proclamar sua vitória, até ctor, Vávulas e Discos. - Ruo MEDEIROS. Sabôres delicio- gl�;ia e mesquinha, . _

-"- .

T' 12' Teve v. excia. a antevisão, co-
oue haja sído firmado o armís- rarano. sos e diferentes.

I
mo estadista, e a coragem moral,

ticio. A Alemanha, Itália e o

O d H·'; d
corno homem livre, de denu-iciar

.Japão deveriam .dar-se conta I, uan O Irollo man ar
ao mundo as fôrças elo mal, ocul-

- tas sob as vestes e os processos d ode que estao muito longe de I ••• nazismo, contra a liberdade e a di.

pod,�r ditar as condições de São Paulo, 26 - A polícia de Itapetininga prendeu, gnidade humanas.
paz. há dias, o japonês Shigenkolp Niyakawa. FI'COU apurado, "Compreenderá, pois, as altas ra-

_ zões de conciência que me levam
agora, que Niyakawa é capitão do exército nipônico, ten- a repudiar uma distinção vinda de

do confessado que recebia quatro contos do consulado do Dgressores � vilipendiadores ,Je
nossos patr ic ios, de nossa propr io-

seu país, por mês. clade e de nosso glorioso Pavílhão
. Nacional.Adiantou conhecer outros oficiais japoneses no inte- "Esperando de v. excía. a mercê

rior de São Paulo, que entraram no Brasil como agrícul- solicitada e reafirmando a v. excia,
t F

. . .

dacuí
, a segurança de minha elevada esti-ares. nsou, mais, que os Japoneses aqui so se mani- ma e particular consideração, subs-

festarão contra o Brasil quando receberem instruções do crevo-me - De v. excia, amigo,
imperador. servidor e patrício (a.) Teodomiro

Porto da Fonseca".

Poderoso remédio para tratamento da
DIABETES.

À venda em todas as farmàcias.

Agente-representante:
Virgílio José Garcia

Melbourne, 26 (Umted)
O primeiro ministro Curtln a

pr-sentou, prova destacada do
otimismo das nações unidas
que lutam no Extremo Oriente,
quando, ao pronunciar o dis
curso da inauguração da con

ferência, que todos os anos ce

lebra a Liga dos Ex-Combaten
tes, declarou' "Pode-se dizer,
co-n plena certeza, que o ini
migo chegou II um ponto em
.rue o futuro sómente lhe re

'·;erva crescent es desenganos e
retiradas" .

Afirmou qUE. o Japão já não
póde continuar avançando
rara o sul com a rapidez mos

trada até agora, e qve se evi-

�ue se fará contra os amarelos 1Mensagemmediúnica
Pio, 26 -- Um matutíno pu

blica uma mensagem da "mé
díum" Maria de Lourdes da . Rio, 26 - Prosseguindo as, como fuzís automáticos, pen-
autoria de Clemenceau,'que S�laS repo.rt�g�ns sôbr!: as aF- I tes de munições ,etc.
constitue verdadeiro libelo. La- Yldades mp�mIcas em ;::,. Paulo�

I
.

Os estabelecJH1.entos bancá·
menta que não tivessemos evi- lll1l veSl1utI;n0 rev<::la que r�al .. nos Brata,c Nipo� Brasileiro,
tado o desenvolvimento da mente os Japoneses possUlam Toman e outros Importaram
5a coluna no Brasil' ataca' armamento. Recentemente em canhões anti-tanques como

os crimes de Hitler c�io� des- pt der dr.; pla1l1;q,dores de toma- materiais agrícolas e, apesar
m; ndos terminar5,� brévemen- tes as autoridades encontra- disso, continuam IUncionando
te. Tacha Pétain e seus auxl- [[,m armas m(;(if:Tníssimas, tais inexplicavelmente.
liares de "deploráveis traido
res", e prevê a invasão da '.í.'lI.l'
c.uia e da Suiça. Adianta :Hle a
Itália será invadida pelo R"'eich.
Para lutar e não para

casar ...
Briasbane, 26 (United)

"As tropas norte-americanas
que aquí se encontram vieram
para lutar e não para casar" -

declarou o arcebispo .católico
da Austrália,. concitando o go
,êlllO a proibir terminante
me.r.te os casamentos e!1.tre sol
dados dos Estados-Unidos e
mulheres australianas.

O v:';::pertin'J também alude
à Ribeira do Iguape e Rio Ita-
nhaem, que se subdivide em
dois braços do Rio Negl'o e

J3ranco, estando essas vias flu-
viais sob o domínio dos japone
ses, constituindo perigos4;si-
mas posições estratégicas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

II Muitas mulheres sofrem de moléstias que ra"m a vida um verda
deiro inferno.
Uma Calamidade!
Em certas doenças, até o Genio da Mulher pode ficar alterado e

ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, aborre- Icida, desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e zangando-se Ifacilmente pelas cousas mais insignificantes.
Um martirio!

Para tratar estes padecimentos, consequencias do mau funciona
mento dos orgãos útero-ovarianos. use Regulador Gesteira.

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

REGULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança para
tratar inflamação do útero, o Catarro do Útero causado pela
inflamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provo
cadas pelo mau funcionamento dos orgãos útero-ovarianos, a Pouca
Menstruação, as Dôres e Cólicas do útero e Ovarias, as Mens
truações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, as

Dôres da Menstruações e as irritações causadas pelo pêso do
útero congestionado.

Até O -Genio I
Uma Calamidade!

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira

..

Armas para o
Perú e Chile

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

Lima, 25 (R.) - O Ministé
rio da Guerra anunciou que es

tá chegando material bélico
dos Estados-Unidos, o qual é
enviado para diversos pontos
do terrrtório nacional.

O referido material está sen

do trazido sob a direção de ofi
ciais norte-americanos, que fi
carão no Perú, até que tenha
sido completado o treino do
pessoal que fará uso do apare
lhamento.
Igualmente, divulgam do

Chile que chegaram a Sanhago
modernas baterias de defesas
de costa, tanques, carros blin
dados e metralhadoras, para
cooperar na defesa do Chile.
Do mesmo modo, chegaram
com êsse material artilheiros
americanos, que vão instalar
bases anti-aéreas em Antofo
gasta, Chanaral, Santo Antô
nio e Tocopila, para a defesa
das águas continentais. Tudo
isso faz parte - assegura-se-
do plano conjunto de defesa
das Américas.

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

médicIndicador
I�r.

DR. RICARDO
GITTSMANM

Cousultorlc ii nUI Trll)a
DO, 18 (des 10 ás 12, •
dM 1 Ó á� 16,M) Tele

pho ne - 1.286

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

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

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

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

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

fspecialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Con.ult.olll.' Pela manhã,·das 10 às 12'
i:> u A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática DO Rio de Janeiro

( I dieri Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas íertemente à tarde: das 15 às 18 horas

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

Dra. Josephi:1a S(hweidson
MEDICA

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

Hua F. Schmidt. 39 (sob.)

ImSTITUTO DR DIAGNOSTICO
GLINIUO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prática nos hospitais europeus

I Clínica médica em geral, pediatria,
doenças' do sistema nervoso, apare

lho genito-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radk.Iogia Olínlca com o
dr. Manoel de Abreu Camoanl1flo
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pars
díagnõstícos das do rncas internal]!
Coração, pulmões, vesícula blllar.

estômagos, etc
RadiografIas ósseas e radíogratlas

dentárias
Electrocardiografia clinica

Diagnóstico preciso das molástías
cardíacas por n.eío de traçados

elétrícos. )
Metabolismo basal

(Determinação doe dítúrbíos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
C:xames de sangue para diagnóstico
ia síntís diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
BtC. Exame de urina, (reação de
Ascheln Zondeck, para dlaguóstlco
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano r

qualquer pesqulza para elueldaçã-
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, ti
Telefone 1.195

fLORIANOPOllS

. , _
' .

• n a_,CllMM .-ce...

Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

IHESIDÊNCIA:
AV. Hercilio Luz, 189.

Telefone D. 75l. .

Ex-chefe de ett
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Prots. L. Bursnard!
e B. Kreuter)

Especialista em

Lirurg'ia Geral ..

I Alta cirurgia, gyne
cologta (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plaatíca.

I
Resldencla â rua Es
teves Juníor I 20. _••

Telephone •• - 1.1jl

COM BRASILEIROS
FORTES o BRASIL SERÁ AINDA MAIS FORTE!

COM essa mensagem ao civ ismo e à saúde dos brasileiros,
os Laboratórios Silva Araujo-Roussel S. A. oferecem ao

público um interessnnte opúsculo sôbre o nosso Exército,
aprovado pelo Ministério da Guerra. Vibrante de patrio
tismo, essa luxuosa publicação cm 8 côrcs contem indica
ções detalhadas sôbrc os atuuis uniformes militares, as

insígnia-, de oficiais, as divisas de praças, as côres e os
distintivos das armas e serviços. O "Nosso Exército" é
apresentado sob os auspícios do Vinho Reconstituinte Silva
Araujo, o tônico brasileiro recomendado pelos nossos maiores
médicos aos fracos e esgotados.

CO�:��Np��I�D� I L;;O;AT�RI;-S s:v;A;;'_U�O--;OU�SE�.';'
O SEU

EXEM:ri�: l-AAA _ C�IXA P�STA�
2923 - RIO

I!/(A11i71 ���le:::: ::::::: .:'. :::::UI I Cidade Eslado ..

/

Cia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à dispOSição dos srs.

Acionistas, no escritorio desta
Companhia, os documentos de

_ (Assistente do prof. ôanson) que trata o art. 99 do deere-
ACOMODAÇOES PARA DEOSCANÇO _DOS OPERbA�DOS to-lei n. 2.627, de 26 de

se-IConsultas 20$000 -

peraçoes a com iner I
lembro de 1940.

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1456 A Diretoria
������==�============�

I

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Oovidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

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

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

NARIZ e GARGANTA
CODS: Vitor Meireles, 28.-Das '16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

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

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edili
cio Amélia Neto-vf'one 1592
Y .is 12 e 14 ás 17 horas.

RESlDENC1A'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Camisas, Gravatas, Pijarnes,
Meias das melhores, pelos me"
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA. - Rua Traiano. 12.

VENDE-SE
um automóvel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-20

A
.

ARMA SECRETA
No começo da conflagração atual e até 1940, chegou-se a

ter a impressão de que a máquina militar alemã era realmente
invencivel As operações de guerra começaram segundo méto
dos inteiramente novos, tendo papel preponderante as forças
blindadas e as aéreas A Alemanha teria acumulado tamanha
quantidade de tanques e aviões que seria impossível deter-se
a marcha dos seus exércitos por onde êles em barafustassem.
Essa impressão era tanto mais forte, quanto se tornára certo
que os contendores do Reich, no choque que êle cuidadosamen
te preparára, não se apresentaram nos campos da luta tão
poderosamente aparelhados para enfrentar a situação.

A Polônia, dentre todos os países invadidos pelas tropas
nazistas, foi o que mais resistiu, mesmo pondo-se do lado a
beleza épica do episódio empolgante da Westerplatte. As ou
tras nações - aparte a campanha dos Balcans, que teve outra
feição - cairam facilmente em poder do invasor. E porque a

Polônia demorou mais em render-se e os outros tiveram as
suas defesas mais prontamente desorganizadas, principalmen
te a França, que era uma potência de primeira classe? É fá
cil explicar-se. No solo polonês, a quintacoluna não passava
das comunidades germânicas, afinal bem numerosas, enquan
to que nas demais nações, a praga do racismo, copiada do pro
grama nazi e por instigação nazista, preparou a confusão in
terna destinada a desarticular todos os sistemas defensivos
na hora em que as hordas invasoras dos hunos irrompessem
pelas fronteiras'.

Vejamos onde a invencibilidade alemã falhou. Falhou na

Grã-Bretanha e na Rússia, países que tiveram infinitos e efi
cientes cuidados com a preparação germânica da "guerra de
dentro para fóra". E os próprios ingleses, que fizeram a lim
peza interna das suas ilhas, por não a terem podido fazer em

Hong-Kong e na Malaca, como os holandeses também nas Ín
dias, sofreram as consequências da "arma secreta" axial,
que não é mais do que a colaboração entre a espionagem e a

miséria dos naturais traidores em favor dos atacantes.
Hitler bem que alimentou o desejo de invadir a Inglater

ra. Aímentou-o e fez as primeiras e violentissimas investidas
aéreas, fazendo do sólo inglês cemitério de milhares de apa
relhos da orgulhosa Luítwaífe. Também imaginou desarticu
lar os russos no prazo de seis semanas. Faltou-lhe a quinta
eouna. Faltou-lhe tudo.

Isto que dizemos é o que ressalta das ocorrências que
vêm fazendo a mais tremenda comoção no mundo, desde o

outono de 1939. Isto é o que devemos ter em mente, nós os

brasileiros, nesta nossa hora em que os perigos se avizinham.
A nossa quinta-coluna está aí, ainda articulada, menos no Rio
Grande do Sul, com os infalíveis elementos da sua torpe com

posição: os espiões estrangeiros, que se contam por centenas
de milhares, e o ignóbil racismo nacional.

Não devemos perder o tempo com que contamos para a

eliminação da "arma secreta". Façamo-lo já, se não quisermos
ter a sorte a que sómente escaparam aqueles que viram as

coisas como as côres reais que elas deviam ter.
("Correio da Manhã")

AVISO AO POVO CATARINENSE ILinha direta Porto Alegr�-. Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 1r> !_lE NOVEMBRO

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.
° referido Decreto, que tem o número 546, foi pu

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Seleções do Reader's Digest"-em PORTUGUÊsl
"Felicito fi direção do 'Reader's
Digest' pela i ni cio tina de uma

edição em poruuguês, Ampliar
se-õo por unI ,nundo novo de
leitores os benefícios culturais
que essa revista derranla".

Dr. Mauricio
de Medeiros

Proeminente escritor e jornalista.

"Folgo com êsse triunfo, por
que sou um 'velho "fan" da
revista em ap rêço, Ela agrada,
instrue e principalmente educa.
Tão cômoda que se pode guar
dar no bolso; tão útil que jamais
se li tira ao cesto de papéis".

Padre Dr. J.
de Castro Nery

da Academia Paulista
de Letras.

"Num livro ou revista fico con

tente, se há uma página a reter;
numa página, uma frase. Em um

número do "Reader's Digest" há
dezenas dessas páginas. Porisso,
creio ser, em data o primeiro dos
assinantes das "Seleções". Preciso
dizer mais alguma cousa?"

'Dr. Afranio Peixoto
Eminente escritor e Membro da Academia

Brasileira de Letras.

*
A PRIMEIRA EDIÇÃO BATEU

TODOS OS RECORDES DE �VENDA!

Já está à venda o número de MARCO.,

REPETINDO o grande sucesso

das edições em Inglês e Es

panhol, "Reader's Digest" - ago
ra em Português - alcançou um

êxito sem par, no Brasi}, com o

primeiro número de "Seleções"_.
Milhares de brasileiros se uniram

aos 15.000.000 de leitores, de tôdas
as ,partes do mundo, que por nada
querem perder um único exemplar
desta interessante e util revista. Se
você quizesse comprar todos os livros

,

e revistas que foram usados para a

edição de Março de "Seleções", teria
que elispcnder mais de 300$000, ao

passo que "Header's Digest.", agora
em Português, custa apenas 2$000.
Adquira hoje mesmo o seu

exemplar ele "Seleções".

Os Melhores
Artigos tirados
de -500 revistas I
o número de
Março já saiu I

* Para assinaluras diri
gir-se unicamenie aos agen-

_------_. " les autorizados abaixo:

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CU.• - Rua Felipe Schmidt, 8 * Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55-A - 2.0 andar - Rio

5 ReparadorO Segredo do ono
.

p McEvoy ensina
O famo o autor jo. Você po-
uma fórmula sim���ir�reeocupaçõesderá seguir par a tranquilo, que
e assegurar um sono

rgias perdidas.repara as ene

do Cemitério
O fanta�'::osa "cou·

(1'Qual foi a mlS
o tímido

sa" que aga:r�� à meia r
mi teOO, • ---

Ivan no ce
do depoIs /--', largannoite, so o

t? Ignora-se �da sua mor �or desta fan° �
o nome do au. a menos
tástica hist6na -orde dêle.

Você se rec
que

o general Inverno e o general Primavera EDITAL DE �RA.
Washington, - março (Ser- nem de retórica: o general Ja- rios - nunca serão apanhados ÇA E LEILAO

viço especial da Inter-Ameri- pão. os russos. Se ninguem, de an- O Doutor Osmundo Wanderley
cana) - O "Fuehrer" do povo Os nipônicos, nesta altura temão, pode assegurar um tri- I da Nóbrega, Juiz de Direito da 1"-.
alemão e de todos os traidores definitiva para a mar ;ha da unfo, não é aventurado, porém, �ara da Comarca de Elorianópo
não alemães que pelo mundo guerra, substituiram a sua re- predizer possibilidades de re- I.IS,. Estado de Santa Catarina, na
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dl-I ça de desgaste de suma Impor- tal de leilão com o prazo de vinte

pontando-o impiedosamente à plomata deposto um cargo de tância para o desfecho da luta. d.ias virem, ou d�le conheciment?
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quem, na sua impericia ecm- am a nao 01 reve a o, e puse- çoe� eI as aos jorna IS as, p�e- fício do Palácio da Justiça, à Pra-
ca e na sua deslealdade sem Iam no seu posto um tal sr. cornza uma nova frente de dIS- ça Pereira Oliveira, o porteiro dos
nome, se antecipou ao tempo, Takewa, partidário fanático da tração para as fôrças nazistas. auditór-ios _dêste Ju�z.?, trará a pú
fazendo sossobrar o mito da expansão continental do Im- Uma segunda frente de dístra- b!ICO. pregao de. leIl�o e arremata·
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ínexpugnabilída e

.

as orças peno o
_

o ascen e.. S ja- çao, para �s . orças mp�n�cas ço oferecer, o seguinte r'<-, Uma par-
motorizadas do Reich, escor- poneses nao querem agir - a- sera constituída pela proxima ti! da casa edificada à rua Presiden

raçando-as das portas de Mos- firma-se nos meios autorizados contra-ofensiva no Pacífico, a- �e Taunay,_;lesta capital, constru.ida
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.... ras ocidentais do detestado 1.0· c.lmen o exa o a po �nCla e- ma!s au onzados das Naço�s diversos compartimentos, edificada
losso eslavo. E isso com grande líca dos russos. O diplomata Umdas. Tudo leva a crer, pOIS, em um ter-reno que mede 43m,60 de
surpresa do "Fuehrer", que é" chamado a Tóquio deve ter da- que essa frente não lhes falta- frente, por �:7 met_ros <10 sul qU0
como toda a gente sabe, um su- do sôbre êsse aspecto as iníor- rá, o que bem pode evitar o a- e:,-�rema com herdeiros do dr. Her-
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Ih _". _.-, I t
. "". cílio Luz, confrontando pelo norte,

persticíoso, Seus as rologos maçoe.s que e 101 possive c�- aque japones a RUSSIa, capaz, onde mede 46 metros com terras
não têm mãos a medir no fa- lher E de supor que outras ti- ,por seu turno, de distrair fôr- do desembargador MiJetJ Tavares,
brico de novos alentos para a vessem sido furtadas á sua cu- I ças russas da frente alemã. I ex�rell1ando aos fundos com pro-

construção dessa obra ingente, riosidade... Quanto á frente preconizada priedade de quem d� �ireito,. onde
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do, que se chama o Grande sideral' o processo cscar.·ro;;;o e Washmgton a-fini-de consti- réis \25'000$000) e a Iarte acima
Reich Alemão. Até aquí, a trai- terrivel do nascimento, forma- tuir uma distração direta para em t�l�l (onto t:�senhl� e doze mil

ção foi a grande aliada' alí ção e consolidação do atual re- os exércitos nazistas que com- � qmuhentos reI� (1 :312-500). :este
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1l11Ovel (parte, fOI penhorado a La
onde a tralçao falhou,. sobre- gIme da RUSSIa, que converteu a em na ren e onental da disláu Romanowski eo sua mulher
veiu a derrocada dos deuses. aquela vaga irrealidade de so- Europa, bem pode ser essa á na ação executiva, cambial que lh�
Demitido da confiança do nho da alma eslava num fautor surpresa que o general Prima- move d. Ana Nicolich do Livramen·
"Fuehrer" O general Inverno permanente de susni.cacias e vera
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OS astrologos de camara lança- prevençoes, contra o g.u�l se rans enn 0- e as suas �spe- ;Jresenle edital que ser:'t afixado no
ram á sua esperança o gene- despedaçam todas as dlSSlmu- ranças para o general Verao, o lllf ar de costume. e publica!l,) lia

ral Primavera. E segredaram- lações. O general Japão já tem qual, uma vez falhado, dará f?rma da lei, fi.cando por. êstc meio
lhe ao ouvido: "ainda há nas fronteiras russo-asiáticas passagem ao general Outono. clta�a � P�efeltura MUlllCJpal de
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o as as. espera!lç�s �ao
\ cidade de Florianópolis, aos vinte

Outono e o general Verao ,.ao ImportancIa se desconhecem, ! posslvels. DepOIS - nao mcor-
'

e um dias do mês de março <:Ir;
que Hitler assentiu com este mas bem preparado para o :,eu ramos nas fanfarronadas do alI? de mil no_vecent?s � quarenta e

monossílabo categórico: "Yii!" acolhimento; e, em pleno cora- grande mistificador _ será o dO.IS:.. Eu, Hygrno L�llZ honzaga,. Es-
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I' d DEUS' CriVa0, o subscrevI. Selos a fUlal
Ate la, para que esammar. E çao a US�Ia, para a em o� que qUIser. .

. (as.) Osmundo Wanderley Nóbrega:
lógico supor que no g2ncral Montes UraIs, começou a sur- Juiz de Direito da lã. Vara.
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Primavera nem tudo seja pre- gir aquí há anos uma forte N E t -t
E&tá conforme.

._

visão de astrólogo, especial- produção industrial, de rendi- O S rei O 'H . 0L �scGnvao, 1 t· I l' I ygl<l10 UIZ onzagamente para os russos, r/ue úc- men o mca cu ave que ,com o
.,'

vem ter considerado convento auxílio, cada vez mais intenso, Vende-se um Café, comple
entemente as reiteradas pre- das potências anglo-saxônicas, tamente aparelhado, por pre-

.Ivenções do comandante em forma uma capacidade de re- ço de ocasião. No ponto de
chefe dos exércitos alemães. sistência capaz de suportar to·· parada dos ônibus. Motivo da Compra·se um saxofone·
Mas pode ainda surgir outro dos os choques e todas as sur- venda: viagem. Tratar com o cachimbo Mi-B. Tratar com

General, que já não é precisa- presas. Por surpresa - fautor proprietário Valdir L08S0, no I o baleeiro do carro n° 9, à
mente figura de superstição, principal dos triunfos totalitá� mesmo Café. 20v-68 Prg.ga Ouin�e, 5vs.5

SAXOFONE

Molé stias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rios e do coração ãmpa a

bexiga, os rins, as nefrite.. areias, có lIcas renais: aumenta as
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropeías, falta de
ar, 'Palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arf ê ,-Ia-esclerose.

ReméJio das senhoras
E' o tônico útero-ovárío 8.EDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flOres brancas.
regulador das visItas, das doenças do útero, ovArlos, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do Coração e asma
Use li CACTUSGENOL espectüco

contra hldropslas; pés inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e artêríaa, bronquite asméttea,

slíllls e reumatismo, lesões, cansaço, urinas escassas e dÔres
no coração, pontadas nos rins e Inchações.

A os fracos e convalesoentes
Devem usar o STENOLINO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
eoas anêmicas, Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas traoas,
'íngua suja. Para a neurastenia, o desântmo e a dispepsia, a
convalescença 6 raplda.

Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue. sUiIls,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações. terí
das, CAncros, escrófulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogarias de Silo Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em SUCI tolh tte intlma.somente o MEIGYPAN, de

grande poder higlenlco, contra moléslias contagiosas
� uspellss, Irrlt8çõe. ngloals. corrimento8, mo]é"
tiS& utero·võginals, mehites e toda sorte de doenças
I Jcais e irêode presernflYo. Drogaria Ps checo, Rio.

APROVADOS PELO D·N·5·P· SOB N� 569 DE 19.350

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes lIe estudo8. Mensalidade mínima. freclso de agentes e re

presentantes em todas 88 cidadell Escreva à Caixa POfõltal. 3717 -S.Paulo.
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Vingou o filhinho •

Iiq,udanClo cinco
Japoneses

Uberlânura, Minas (V. A.) - Um
jornal desta cidade publica a se

gu.i nte noticia:
"Anáporis, - Notícias não c�n·

firmadas vmdas de Inhumas, m

formam que em dias da semana fin
da, um japonês surpreendera em

sua roça uma criança de dez anos
de idade, aproximadamente, a co

lher frutas. Indignado com o In

truso o perverso nípão, conseguin
do p;encter a indefesa criança, fi
lha de pobre camponês, apos mal
tratá-Ia, com o auxilio de outros
patrícios seus, patenteando a selva
geria rancorosa que sempre .lhe fOI
peculiar, invalidara essa criança e

a escorrançara de sua propriedade.
Essa notícia causou espécie nes

ta cidade e, embora despida de de
talhes e não confirmada até o

momento mantém em suspenso a

respiração de quantos a ouviram,
Não bostante a incerteza que rema

quanto à veracidade do fato em to
dos os seus detalhes, tal a perver
sidade posta à prova, a população
local, reprovando o monstruoso
crime, aguarda ansiosamente os es

clarecimentos a respeito da ocor
rência.

Os informes em apreço adian
tam que o pai da criança, apesar
da sua humildade de camponês po
bre, não se contendo diante daque
la monstruosidade nipônica, procu
rou o agressor desalmado. E, en

contrando-o em companhia de mais
quatro japoneses, vingou ri �esgra
ça do filho, matando-os a tir-os de
carabina.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• Sociedade. Anonima •
• Companhia Nacional para Favorecer a Enonomia •.
•

Au'!)rizada e Fiscalizada pelo Governo Federal Capital (Realizado)
•r� 3.000:000$000 .

• _...A.�' Séde Social: Rua da Alfandega 41 - Esq, Quitanda-Rio de •
• Janeiro Sucursal: Rua 15 de Novembro-Esq. Da R. Anchieta •(Edif. Sulacap) São Paulo

: FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 28 DE FEVEREIRO DE 191t2 :
: 121 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.405 CONTOS :• •
• com as seguintes combinações: •

! ALB SZI·UVR FSC 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· •101 rado Montenegro, chefe do Laboratorio Montenegro, R. Impe-: ••• ratriz, 279 - Recife Pernambuco •1 - Snr. AGOSTINHO GONÇALVES, sócio da firma Gonçalves

.

• & Cia. - Propriá 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 LEPELTIE.R., industrial estab. c/ fábrica de pa- •• peis para cigarros, Rua Timbiras, 56 S. PAULO •• Snr. NICOLA ZAMBRANO, comerciante, Rua D. Pedro,85
• São Carlos SÃO PAULO •
•• •\ Amortlzados com 10 contos: •• J09 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 jà foram amortizados 95.925 contos de réis. •• Solicitai a relação completa dos titulos amortizados, na Séde Social ou ao .....

• Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Rua Felippe Schmidt •
• (Edifício Amélia Neto) da •

: Sul América Capitalização :
• •
• .

o próximo sorteio de amortização será realizado em 31 de Març i •
• de 1942, às 14 horas •

� 1) E�e pmtador jà�ve mais 2 ti��s amort�ados, um pclo �rteio liMo, e outro : ;o�r:g:a:n;iz:a:ç:a;-0�d:e�e:s:c=r�i:��s�7ID:_:s���������������������.������Ipelo sorteio de 1/41. • peções períódlcas.Yerttícação•• 12) Este portador teve dois títulos amortizados neste sorteio, que fazem parte da Ro-
• de balanços (e atestado) AS· Cola e outros prOdutosda FSA e FSZ e foram emitidos em 12/38; ià teve mais 3 títulos amortizados, 2 em

• sistência contábil em geral.• 12/40 e outro em 1/41.
I Procure a Organização Co.• • I mercial Catarinense .

•••••••••••�••••••• n••••••••••••••••• .. CARLOS ALEXANDRE
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-

� .A •

ft r� ft- �- U!rrl DI �Dl[i

11M,
é facil aprender a costurar pelo siste

ma Singer, e com uma Singer. Leve, ve
loz, demanejo facílimo, a máquina Singer

permite a cada mulher fazer os seus pr6prios ves

tidos, segundo os melhores figurinos. Economize
no feitio, para empregar a diferença na fazenda e

nos enfeites. Para maiores esclarecimentos, pro
cure o Centro de Costura Singer mais pr6ximo.

..

Modelo Slnger de
P.dal - 7 gavetas.
Um dos magníficos
modelos Singer. Pode
ser adquirido lambem
com motor elétrico
Singer.
Todas as agulhas e
peças Slnger legí
timas trazem a
marca registrada
SIMANCO ..

VENDE-SE
otíma casa, própria para re
sidência e ccmérclo, no cen
tro urbano. No andar supe
rior tem sala de visitas, va
randa, copa, cozrnha, 4 quar
tos e otímas instalações sani
tárias; todos os comparti
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Informações na

redação do ESTADO.
194 v.-2

Negó.cio 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-20
...... f" "' "'_ __ __ .

M- 7
Um belíssimo IIvreto SINGER, GRATISI
Emne- nos este coupon e receberá um magnífico manual
ilustrado, contendo interessantes sugestões sobre a AR TE DE

COSER e DECORAÇ'AO DO LAR.
SINGER SEWING MACHINE CO.

Caixa Postal, 2967 - S. Paulo

7

NOME ..

RUA .
.AIRRO .

CIDADE ESTADO .

Gratifica-se 8. quem achar
e entregar à redação do ES·
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercílio Luz ao Posto de Con
trõle Policial de Arlrtú.

15v.- 2

---------------------------,.------------------------

Representantes Inspetores e AgentesImportante Cia. Nacional, fiscalizada e eutortzada � 'l..
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 - «Cia
Nacional».

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

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 prô
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.

BANCO DO BRASIL
fiscàlização Bancária

Afim de darmos cumprimento ao disposto no art.O
4.°, do Dacrato-Leí , n.v 4166, de A

11 de mprço corrente

(CUJO PRAZO TERMINA A 27 DESTE MES), pedimos
aos nossos depositantes de dinheiro ou de valores em

custódiaa de nacionalidade alemã, italiana ou japonesa,
pessoas físicas ou [unídtcna, o obséquio de nos declarar
COM URGENCIA, a sua nacionalidade, evitando, assim,
as sanções estabelecidas pelo mesmo Decreto-Lei.

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

Ant.o Dias dos Sa.ntos Jr. José Pedro Gil
GERENTE CONTADOR

197 3 v. - 2

MALAS PERDIDAS

Washington, 25 (U. P.) -- A

I
vias causarão entorpecimentos "Aruna", foi afundado.Outros mente afundados outros 6 e

frota de guerra nipônica é ain- correspondentes nas usinas de dois foram avariados. avariados mais 9.
da apesar das importantes per- aço, que ja estao trabalhando Cruzadores - Os nipônicos Submarinos - Tinham 67,
das sofridas durante 3 meses e com capacidade máxima afim tinham 46 dos quais 18 pesa- dos quais cêrca de 20 providos
meio de guerra. Os aliados em- de cobrir o programa de cons- dos. Os aliados anunciaram o de hidro-aviões.Não são inclui
pregaram principalmente a tá- truções e outras necessidades afundamento de 5 cruzadores dos neste número os submarí
tica de ataques isolados e de urgentes. e o provável afundamento de nos anões que tomaram parte
surprêsa, conseguindo castigar Ao estalarem as hostilidades outros 5, além de serem ava- 11,0 ataque contra a base de
bastante aquela frota. De acôr- a potência conhecida da frota riados outros 18, pelo menos. Pearl Harbour. Vários foram
do com os cálculos baseados nipônica era de 287 navios de: Isto indica que foi afetada afundados, 1 provavelmente a
nos comunicados oficiais alia- guerra em serviço, porém, ês- j metade dos cruzadores

nipô-I
fundado e outro avariado. Em

dos, foram provavelmente a- ses dados eram de um ano atrás! nicos, porém, algumas autori- alguns círculos se estima que
fundados ou avariados 86 na- motivo por que os peritos na- dades navais acreditam que os a potência japonesa em sub ..

vios de guerra nipônicos ou se- vaís são de opinião que a fro- japoneses entraram em guer-t marinas se aproxima de 125,
ja quase um terço da potência ta japonesa era bastante maior ra possuindo cêrca de 10 cru- em cujo número devem es
naval nipônica um ano antes uma vez que durante o ano an- zadores. tal' incluidos vários de grande
de estalar a guerra no Pací- terior à guerra, foi considera- Porta-aviões - Os nipônicos ráio de ação.
fico. velmente apressada a constru- contavam com 12, dois dos Além do mais, tem-se como
Contudo, sómente 31 unida- ção de novas unidades.' Por quais se acredita foram ter- certo que os japoneses estão

des de superfície e submarinos conseguinte, é difícil saber a minados em 1941. A estatística construindo 5 encouraçados de
foram dadas como afundadas potência atual da frota nlpôní- não inclue os 6 navios de hi- bolso de 15 a 20 mil toneladas
positivamente nos comunica- ea, uma vez que também é ím- dro-avíões nem os navios mer- os quais possivelmente ficarão
dos navais aliados. Os assina- possível saber quantos dos na- cantes transformados em por- terminados êste ano. Muitos
lados oomo provavelmente a- vãos dados como provavelmen- ta-aviões. Foi anunciado o a· encouraçados japoneses são
fundados são 13 e os avaria- te afundados o foram realmen- fundamento' de um dos navios antigos, entre os quais 8 en
dos são 42. te e que alguns dos navios da- transformados,' da classe do traram em serviço antes de ..

Os peritos navais estimam dos como avariados poderiam "Yamata". Dá-se como prova- 1920. - Por Sauder S. Klein,
que as perdas sofridas pela ma- ter sido reparados até esta velmente afundado outro por- correspondente.
rinha mercante nipônica os- data. ta-aviões e foram avariados
cila entre 400 e 500 mil tonela- Os danos ocasionados pelos outros dois.
das inclusive 52 navios trans- aliados às fôrças navais íní- Destroyers - Os nipomcos
portes e 27 de abastecimento, migas, por categoria, são os possuiam 137, dos quais 29 de
afundados 'ou avariados. O ci- seguintes: tipo antiquado, alguns deles
tado número representa a ca- Encouraçados - Os japone- construidos antes da primeira
pacidade anual de construção ses tinham 13 inclusive 2 de .. guerra .mundial. Os norte-ame
dos estaleiros. japoneses e se 45.000 toneladas, que foram ricanos anunciaram o afunda
assinala também que a substí- terminados, segundo se acre- mente de 10, os holandeses de
tuíção ou reparação d�sseB na- .dita, em 194':': Um dêetes, o 5, Foram. dados corno provavet ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a 30 de lar�o:
Grandes vendas de artigos deVerão

•

A . ,
•

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$880
9$500

Artigos de homens
Ternos de cc.rod "Fischer" super elegantes, de

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

135$000
155$(i)00
16$000

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

CAPAS DUPLAS, para chuva e f!,io, 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 nesses sedas !

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

CALÇÕES »
- Blusas - Tailleurs -

VESTIDOS
Blusas de seda, Jersey, a 14$500
Blusas "Esge" alta novidade, de 50$ por 34$000
Sweters de veludo de Jersey, medernissimas,

de 75$ por 47$500
TAILLEURS, acabamento perfeito e elegante a 43$000
VESTIDOS de seda, modelos de alto gosto,

liquidamos a - 115$000 !

Preços de tentar! Preços de convencer! Preços que deixarão saudades !
@o ESTADOtJb
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139
" -

ASSINATURAS

Na Capitah
Ano ..•••.••••. 5O$OOG
Semestre .••••• 25$000
Trimestre .••.•• 15$000
Mês •••• •••• •••• 5$000

No Interlorr
Ano ..•••••••••• 15$000
Semestre ...•••. 30$000
Trimestre ..•.•. ZO$ooo

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabl-

lliza
pelos conceitos emitidos

nos artigos assinados
� �

Chácara,
Vende-se uma chácara, com
fundos para o mar, na estra
da geral dos Barreiros.
Informações na Redação do
»Estado». 20vs 10

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

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

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

5 $8DA-$ i· � .

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas' do país, são
Im

• encontradas nos balcões da•
•
•
XXJO

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

Vende-se casa

0:=

SANTA BOSA
•
•
•
•CIIDl
•
•
•
•
•
•

o 'CONTRATOSSE'E' DE EFFEITO SENSACIONAL
, ' er." ,

iIIc- ple� grippea. ,.•••ld6 .._.�!
"OM'TO. saagulneos, do _ peite a cestas. "';;;11.......-z. ger� talt a a CONTllA '
•• ,..adlo .bae ho 1EIIIo••18. '

•
......0 do. tuborctl..... • •
COIITRATOSSE Já rec 24000 .
...... 1 ..... Tenha. culd.doJ�N.. _ �_b-AI • �
..... - CONTRATOUE, quo ".. li,........... Ir. T_h...... a- _

'

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

Companhia • Aliança �a Haia.

Casa
Diáriamente recebemos novidades

Rua Felipe Scbmidt, 54--Fone 1514
Fundada em 1870 Séde: BÁIA

Seguros Terrestres e MarítimoBSINDICA.LIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari-

PUDIM MEDEIROS, 8 SO
bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Vende-se à Rua Bocaiuva,
125, uma casa de moradia,
com terreno dando fundos
para o mar, medindo 11 me
tros de frente, por 80 de
fundos. - Tratar no local.
159 10vs-8

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. 9.000:0\10$000
• 54.700:000$OC>0
• il.929.719:000$000
, 28.358:717$970
, B3.964:965$032
, 7.323:826$800
, 22 354:000$000

nense.

I
Diretores:

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarina � _ .

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

cipais cidades da América, Europa e África.
-----

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

Rua Treleno n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oerttllcado

. n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
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
ftepresentante 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 AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais, Estaduais e Muntcípats.

SanuuenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALeIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
OI Pálidol. D,paupe,.dol,
Esgotado., Anêmicos, Mãe.
que criam Magrol, Criança.
r.quílicu, receberão I toni-
ficação gerei do organismo

com o

Sa nuue n 01
Llc. D.N S.P. n' 199, da 1921

RUA FELIPE SCHMIDT N 39
Catx« postal 19- TelephoneI083-l!nd. Tel.•ALL/ANCA.

SUb-Agen,le em Laguna, Tubarão_ Itaiaí,

IBlumenau e Laqes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Social.
o PENSAlUENTO DO DIA
" A inveja consome o invejoso,

como a ferrugem ao ferro"
Fr. Luiz de Sousa.

A ANEDOTA DO DIA
ZE': - Minha esposa está

ouvindo muito pouco.
PAFÚNCIO: - Estará, por

ventura, ficando surda, com

padre?
ZE': - Não. Quando palestra

não deixa mais ninguém falar,
e você sabe, compadre, ela fala
o dia inteiro ...

o PRATO DO DIA
CAMARÕES FRITOS -Lim

pe bem 1/2 quilo de camarões e

cozinhe-os em água e sal.
Descasque-os, retire o fio es

curo que tem na parte superior
e deite-os na seguinte massa:

Bata 2 ovos, junte 1 colher, de
chá, de azeite, 1 colher, de sopa,
de farinha de trigo, sal, coentro
picado e 1/2 chicara de leite.

Passe-os nessa massa, em fari
nha de rosca (ovos batidos nova

mente em farinha) e frite-os.
-

Fazem anos hoje:
O sr. João Baptista d'Alascio,

sócio da firma Brando & Cia.:
- a srita. prof. Odair Mar-

tinelli;
- a srita. Léa Cunha;
- a sra. Maria Evangelista;
- a srita. Dulcinéia Silva;
- o sr. Bráulio Lima;
- a srita. Zulma Guimarães;
- a srita. Arací Rosa.

Gentilezas:
Do sr. Patrício Borba, acatado

comerciante nesta praça, 'rece
bemos agradecimentos pela nota
de seu natalício.

Nascimentos:
O lar do sr. Salomão Pala

twick, conceituado comerciante,
de sua exma. esposa, sra. "Frida
Palatwick, foi enriquecido pelo
nascimento de sua filhinha Lília.

- Pelo nascimento de sua

filhinha Eliane, está em festas
o lar do sr. Antônio B. Abrêu,
funcionário da LO.E., e de sua

exma. esposa, sra. Maria Lopes
Abrêu.

Habilitações:
Estão-se habilitando' para casar

o sr. Lúcio Veriano de Sousa e

a srita. Maria Isabel Costa.

. .J m�7E m CF ttifEiTZWM .ex

ingleses usam os próprios canhões
italianos contra as forças do eixo.

Os

A's 7,30 horas

Serenata prateada HUGH HERBERT, em

Esse Howitzer italiano, de 149 milimetros, capturado nas vizinhanças de Tobruk,
está sendo empregado pelos ingleses para bombardear as próprias forças do Eixo.
No entanto, 'apesar da abundância de munição capturada juntamente com a

peça, êsse Howitzer tem também os seus" ataques-de·nervos" ,de vez em quando.
Nessas ocasiões, o seu disparo é feito com o auxílio de uma corda de cerca de
11 metros de comprimento, cuja ponta é levada até um ponto suficientemente

seguro, por detrás dos rochedos. (Foto de British News Service).

Mataram-se ao pé do templo
i

Rio, 26 - Um jovem casal subiu, vagarosamente, a
escadaria de uma igreja de Nova Iguassú. Em dado 1X10-

menta ambos afastaram-se para o pátio ao lado, toman
do ao mesmo tempo violento tóxico e morrendo abraça
dos. Trata-se do cadete da Escola Militar Orlando Gui
marães Pacheco, de 19 anos e Milena Sbateke, de 20 a
nos. A família desconhece os motivos do suicídio.

Ecos e Notícias
Realizou-se ontem, com nurne

rosa assistência, no Cen tro Espí
rita "Amor e Humildade do
Apóstolo", a solenidade da posse
da primeira diretoria do "Berço
de Jesús", instituição pia, de
ássistência infantil, recem·criada.
Usaram da palavra o jornalista
Osvaldo Melo, o sr. Clito de
Sousa Dias, o iam. Gustavo
Neves e a exma. sra. d. Ida
Moura Coelho.

Matou uma loba com
uma muleta

Enguias, (Beira Baixa), (V. A.)
- Na quinta do Tapadâo, do lugar
de Hevelhos, ocorreu uma noile
destas I1Ill cuso de certo modo
curioso. Manuel de Matos, que des
cansava elas íúd igas do dia, percc
beu que no lapada próx imo se

passava algo de anormal. Era gran
de ° reboliço, que êle não sabia .a

que alribuir. Apesar de coxo, tra
vou da muleta c correu quanto
pôde para o si íio ele onele vinha
o ruirlo estranho. Chegando lá, de
parou com enorme loba a devorar
uma ovelha. Sem olhar ao perigo,
vibrou com a muleta fortes panca
das no focinho e na caber-a da fé
r-a, que, denlro em pouco, deixando
a sua vitima, caía inanimada. De
pois, com sucessivas pancadas, a
cabou de abatê-la. Têm sido muito
elogiada a coragem do Matos.

Relógio de platina
Perdeu-se um, pulseira, para

moça, cravejado de pedras pre
ciosas. Gratifica-se à pessoa que,
em o achando, entregá-lo nesta
redação. 3 v.-l

QUARTOS
Alugam se quartos para

solteiros, em casa de família.
Ver e tratar à Rua Trajano,
n. 7 - Sobrado. 5 v,-l

Reunir-se-á no Uruguai o Comité para
. a Defesa do Hemisfério

Montevidéu, 26 (United) - O chanceler Guani en
viou mensagem aos governos do Brasil, Argentina, Chile,
Estados Unidos, México e Venezuéla, convidando-os para
a sessão inaugural do Comité de Emergência para a De
fesa do Continente, a realizar-se em Montevidéu, no dia
15 de abril, com a participação dos representantes da
queles países e do Uruguai. O referido Comité foi criado
pela Conferência do Rio de Janeiro, afim de estudar c

coordenar as medidas necessárias, entre as 21 Repúbli
cas americanas, para a segurança do hemisfério.

Filho de Blumenau contra o nazismo

Cartazes doViajantes:
Encontra-se nesta capital o

nosso colega de imprensa jorn,
José de Diniz, alto funcionário
do Instituto do Mate, em Join
vilIe.

dia
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HOJE 5a.·feira HOJE

�CIN€REi�cINE�õDEõNl�iMPmUAL.�- FONE 1587 -

_ FONE 1602 _ I - FONE 1587 -

A's 5, 7,1/4 e 9,1/2" horas A's 7,30 horas

Machado & (ia.
Agências e

Representações
(.ix. pOlt.1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.sent•• no. principlh

.

muncípio. do Eatldo.
17P.

Com IRENE DUNNE e

GARY GRANT VIDA APERTADA
Uma noite de aperto'

11/120 Episódios.
do se: lado

A VOLTA ne BEZOURO VERDE
Com WARREN HULL

Nacional D.F.B.

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

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tufli Amin &: Irmão
Rna Con!. Mafra, 54 -- Caixa postal, 111

Fugindo aos horrores nazis
Rio, 24 - Em trânsito para Santos passou por esta

capital o alemão Pareto Fabian, que fugiu da Alemanha
visto manifestar ódio ao nazismo. A fuga revestiu-se de
aspectos rocambolescos, conseguindo, a muito custo, es
capar da "Gestapo".

ai &-iR <t!j§f "i9ni""

Ineditorial
Aos meus patrícios:

Dias atrás, o diario "A Notí
cia", que se publica neste Esta
do, estampou uma fotografia
de um grupo de elementos liga
dos ao partido nazista.
Surpreendeu, por certo, aos

que privam de minha convivên
cia, o constatarem que, nêsse,
me encontrava, dando, assim,
uma impressão de que me acha
va ligado à doutrina política
seguida pelos seus elementos.

O que, entretanto, não foi
objeto de cogitação, nos pre
cipitados comentários com que
fui alvejado são os fatos que
se seguem:
a) Na fotografia encontra-se

meu velho e saudoso pái, cujo
estado de saude me obrigava a

servir-lhe de companhia por
forma constante, para onde
quer que se dirigisse;
b) Não estava eu com farda

nazista, nem siquér distintivo
que todos os demais apresenta
vam;
c) A fotografia data de fins

de 1933, época em que ainda
era de menor idade;
d) Jamais julguei que a vai

dade de tomar parte em um

gI'U()O fotografado onde se en-v

contravam, além de meu pai,
persoua lidades que, embora a

situação que se lhes apresenta,
mereceram na vida privada mi
nha admiração, muito embora
suas idéias políticas viesse
crear um ambiente desagrada
vel que quasi chega a pôr em

dúvida meus sentimentos de
brasileiro que se honra com tal
condição. Sempre, por meus

atos, na minha vida, na minha
convivencia diaria com patrí
cios e- colegas meus, traduzi,
estou seguramente certo, com

lealdade e nobresa meu amor

à minha Pátria e o desejo de
sempre bem a servir.
Esta publicação não é uma

retratação, mas sim, um escla
recimento, pois nada tenho de
que me retratar, porquanto, ja
mais por atos ou palavras, agi
contra os legítimos direitos de
minha Pátria.
Confiante aguardo a oportu

nidade para demonstrar por
forma real e prática, o meu
verdadeiro sentimento de brasi
leiro que assim se considera
porque é um - justo direito que
lhe assiste, direito que a mim
pertence e do qual em nenhu
ma ocasião abrirei mão dele.
Florianópolis, 23 de março de

1942.
JOSÉ RUHLAND JUNIOR

fOTO-IDEAL
de

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

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

pliações a crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

- o nosso jovem conterrâneo
Valter Lange Jor., filho do sr.

A B I
' -

I tara t R
' fi

Valter Lange, figura conhecida U garIa u ara con ra a ussia
e estimada nos círculos despor-
tivos catarinenses. Angora, 26 (United) - Afirma-se que von Papen .e o

- a galante menina Ana-Ma- rei Boris discutirão com Hitler as perspectivas de que a

ria, filha do sr. Lourival Sch- Bulgária lute diretamente contra a Rússia. Ao que CODS
midt, estimado funcionário da ta, a Bulgária enviou mais duas divisões militares para
"W:erstern Telegraph", nesta, a Jugoslávia e um contingente de reforço para a Grécia,capital, f' de uue o Rei h ti t .;J" I

_ o menino Armândo, filho do a l,m e que o eic possa re Irar suas rapas caque es

sr. hrí Santos Pereira. paISes.

Rio, 26 - Regressou da Alemanha, onde passou 4
anos estudando química industrial, o sr. Ronald Martin
Muller, filho de alemães residentes em Blumenau. Fa
lando à reportagem manifestou-se revoltado diante dos

Visitas: ataques nazistas à navegação brasileira, declarando ha-
Esteve ontem em nossa reda- ver deixado a Bavária dois dias depois do rompimento

ção, em amável visita, acom-. das relações diplomáticas do Brasil com o "eixo". Acres
panhada do nosso conterrâneo centou que os 4 anos que viveu na Alemanha transcor-
sr. José Aurino Bruno, de- I t' t I b RAF ti

,

dicado funcionário da D.R.C.T., r�ram re � rvamen e ca mos, en:_ ora a rvesse va-

a prendada senhorita Maria nas vezes Jogado bombas na regIao onde mor�va.
Eugênia P�rre, fino ornamento
dos meios artisticos cariocas.

Nacional D. F. B.

VAMOS-Des. Colorido Complemento nacional O.F.B.

Preços: 1 $500 e 1 $100

Clube R. Limoense
FUNDADO EM 6-11-931
SACO DOS LIMÕES

A Diretoria dêste Clube comu
nica aos seus associados e fre
quentadores que, em sessão, de
assembléia geral, realizada no
dia 20 do corrente, foi extinta,
por unanimidade de votos, a sua

secção esportiva, pelo que, pas
sou a denominar-se CLUBE
RECREATIVO LIMOENSE.

Saco dos Limões, 23 de Mar
ço de 1942.
GESSE' FIALHO, 1.°-secr.

5 v.-2

I u [in.:uI.
É MAIS QPE UlII

NOME, E UM
SIMBOLOI

Remoção de vidros
Londres; 26 (Reuters) - O

ministro dos serviços nacionais
de emergência Heffon decla
rou que, depois do dia 6 de a
bril, determinará a remocâo de
todos os vidros exte-nos não
protegidos das vitrinas.

SALOMÃO PALATH!(K e --Ipart�::::mP:����I��ren-
.

tes e pessoas amigas o

I
nascimento de sua
filhinha LÍLIA.
Fpolis.. 22-3-91t2

5 v.-2

Provavel ataque à
Suécia

Angora, 25 (R.) -- Os jor
nais turcos divulgam que Hi
tler ultima os preparativos de
invnsão da Suécia, que anteci
pará a ofensiva da ·primavera
na frente da Rússia.

IDADE"��VIBGE
de WETZEL

rccornmeuda-ge tanto para
& eIA .--JOINVILLE
roupa fina como para

. 9

EstA. trtate, me. am&r T
TenD bronqa1te? E.U. eom tone'
a lei de N0••0 SenhoI'l
86 te lain o CONTBATOSS••

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANóPOLIS
Eleição da Diretoria

De a�ôrdo 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-â
nova convocação para meia hora mais tarde, quando se realizará então
a eleição, com qualquer número de associados presentes.

' ,

Florianópolis, 25 de março de 1942.
LOURIVAL ALMEIDA - Secretário

Marca registrada

roupa commum •

A VOZ DO MUNDO

Preços: 2$000 e" 1$5()0
Livre de Censura

Livre de Censura

C)t.eÃ� .�'�C(,.,• •
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o sabão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


