
A conduta do governo de Vichí
. para com os Estados Unidos

é satisfatória
Washington, 28 (Reuters) -

A recente visita de um subma
rino nazista à ilha de Martini
ca, para desembarcar um ma
rinheiro ferido, foi classificada
de "simples incidente" pelo
senador Connolly, presidente
da Comissão dos Negócios Es
trangeiros do Senado. Aludín
do ao "incidente", que provo
cou protesto dos Estados Uni
dos, o senador declarou: "Em
suma, penso que, nas círcuns
tâncias atuais, o govêrno de
Vichí está-se comportando pa
ra conosco de maneira bem sa
tisfatória. Estando sob o tacão
nazista o govêrno de Vichí po
deria agir de modo diverso".

A mulher e a aviação
Rio, 28 - o ministro Salga

do' Filho, despachando um re

querimento, declarou: "Dada
a situação atual, que reclama
a formação de pilotos de re
serva da aeronáutica, não pa
rece aconselhável a matrícula
subvencionada de senhoras e

senhoritas, nas escolas de ;�i-
lotagem.

.

Ca� P�D1RET���OS�A���D�!!S��R�S!�MENTRo�EI�FEU::�!!!�!N��T:'LAR-SE NAQUELA' ILHA UM CAMPO DE CONCENTRAÇÃO PARA OS SÚDITOS DO "EIXO" CUJAS ATIVIDADES SEJAM NOCIVAS ÀS INSTITUIÇÕES NACIONAIS. JÁ AMANHÃ SEGUIRÃO
PARA ALí 100 ALEMÃES, JAPONESES E ITALIANOS PRESOS DESDE O ROMPIMENTO DAS RELAÇÕES.

o Brasii Dóde contar
com o nordestino
Rio, 28 - Entrevistado pe

la imprensa, o interventor Ra
fael Fernandes declarou que
Natal é a sentinela avançada
da nossa integridade, possuin
do duas bases militares de
grande proporções, razão por
que respira, hoje, o ar da guer-Ira.
Adiantou que está sendo in

centivada alí a construção de
abrigos anti-aéreos, ministran
do-se instruções da defesa pas
siva anti-aérea à população.
Por fim, afirmou que o âni
mo do povo, apesar do flagelo
da seca, não se abalou, de mo
do que o Brasil pode contar
sempre com o nordestino.

Preso um oficial nipônico
Rio, 28 - Comunicam de

Belém que foi preso, à margem
da estrada de ferro Bragança,
um oficial da marinha japo
nesa em cuja bagagem foram
encontrados importantes do
cumentos. As autoridades pa
.raenses estão investigando a de
núncia contra os colonos [apo-
.rieses de Acará, que comemo
raram a tomada de Java com

grande banquete.
Choques entre húngaros e

rumenos
Angora, 27 (R.) - Informa

ções fidedignas aquí recebidas
adiantam que já se registaram
diversos choques armados en
tre as tropas húngaras e ru
menas

. destacadas na frontei .

ra rumeno-húngara.· Faltam
pormenores.

A polícia do Rio está vigilante
Rio, 28 - A convite do ca

pitão Felinto Müller, o minis
tro interino da Justiça esteve
na chefatura de polícia, exa
minando aparelhos de todas
as espécies e documentos a

preendidos em poder de súdi
tos do "eixo", como resultado
das recentes diligências, nas

quais foram detidos vários a

lemães, japoneses e italianos,
que agiam a serviço dos seus

respectivos govêrnos,

Preso um automóvel
misterioso

S. Paulo, 28 - A Superin
tendência da Ordem Política e

Social há dias procurava des
cobrir a identidade de um au

tomóvel misterioso, dirigido
por um japonês, cuja passa
gem fora assinalada em diver
sos lugares. Turmas de inspe
tores foram destacadas para
êsse fim, conseguindo localizar
o carro escondido em uma ga
rage improvizada, armada à
guiza de pequena palhoça, na

e-trada que conduz a Romanó
polis. Além do carro, a polícia
apreendeu grande quantidade
de combustível.

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

ANO XXVII N. 8501Florianópolis- Sábado, 28 de Março de 1942 I

Melbourne, 28 (United) - Os meios militares declaram que a forte
ofensiva aérea desencadeada pelos aliados conlra as possíveis bases de
invasão disseminadas pelas regiões ao norte da Austrália, desarliculou
os planos ele invasão japoneses, obrigando o inimigo a modificar seus
projetos de conquista. Ao que parece, o verdadeiro objetivo do cornan-

Rio, 28 - Informam de São Paulo que entre o ma- do nipônico, no que se refere a Port Moreshy, é simplesmente destruir
essa base, para que a mesma não possa ser utilizada pelos aliados, umaterial de propaganda apreendido, figura uma importan- vez que se haja abandonado o plano de empregá-la como ponto de apoio

tissima emissora de aparência simples, em mala portá- para o ataque a Austrália.
. . . Carnbcrra, 28 (United) - O exército japonês que marcha pelo valetIl. Ante o aspecto extenor da mala, as autondades pen- ele Markan, na Nova Guiné, deteve-se a uns 50 quilômetros de Lae, onde
saram tratar-se de um aparelho irradiador ou um sim-' existe excelente aeródromo.

. �" � Camberra, 28 (United) - O general Mac Arthur e o general Bcn-ples Instrumento de gravaçao de dISCOS. A Impressao "nclt prosseguem em suas deliberações com o Conselho de Guerra, afim
desvaneceu-se quando ao apertar-se o botão do lado de traçar, definitivamente, o plano de defesa da Austrália, simultanea-

.

'
, ,

,
, mente com o da ofensiva aliada contra o Japão.emergIU uma enorme antena automática, podendo-se I Washington, 28 (United) - Os círculos bem informados declara-

entrar em contacto imediato com qualquer emissora de rarn que a Austrália procura conseguir a revisão do programa de em-
. préstimos e arrendamentos, afim de que lhe possa ser enviada maiorBerlim. quantidade de material bélico norte-americano, O ministro do Exterior
O espião em cujo poder foi apreendida essa emisso- da Austrúlia, Herbert Evatt, manteve frequentes conferências com o,

, � . . diretor do programa de empréstimos e arrendamentos, Harry Hopkins,ra, confessou que a sua mIssao era Instalar emIssoras tendo declarado aos jornalistas que o abastecimento da frente austra-
clandestinas no Brasil e nos Estados Unidos. Trata-se de liana é de vital importância para os aliados.
um elemento de destaque das tropas nazistas. Apurou
se, também, que essa emissora foi a que informou as au
toridades de Berlim da chegada do "Queen Mary" ao Rio.

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
DO Dr, TULIO RAMOS

Santiago do Chile, 28 (Reuters) - Anunciou-se em

A f
·

d· A fcaráter não oficial que o govêrno alemão comunicou ao O enslva a primavera em 't rentes
embaixador chile,no em .BerliJ?' SE· Barrios Ortiz, que a Ottawa, 28 (United) _ Os circulos ofíciais declararam que�lemanha. paga::a un:� mde��zaçao pel? �fundamen�o I Hitler já distribuiu as suas fôrças de tal modo que poderá lançar
ao cargueiro chileno Tolten, se a cormssao naval ChI- sua anunciada ofensiva da primavera em todas ou pelo menos em

lena, que está investigando as causas do afundamento, quatro frentes. Embora não tenham sido feitas referências por
verificar ter sido um submarino alemão o responsável. menorizadas, deu-se a entender que os planos nazistas incluem:

um ataque contra a Rússia; uma rápida invasão do Cáucaso.par
tido da Criméia; uma investida contra o Canal de Suez, através
da Turquia; uma ofensiva geral, visando cortar as linhas bri
tânicas de comunicações, no Mediterrâneo.

Descoberta em São Paulo
A emissora que avisou Berlim
da chegada do «Queen Mary»

Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Alldrade» na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro; com curso de especialização e prática de ouvidos.
nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson. na Policlínica de Bo-

. tafogo - Rio de Janeiro.
Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e s ex
t as das 17 às 19 horas .

Este não quer ser apanhadO de surpresa «Democrata Clube»
Rio, 28 - O sr. Júlio Müller, interventor do Mato Grosso, De ordem do sr. Presidente,

convidou o sr. Alexandre Addor para exercer a chefia de polícia tenho o prazer de convidar, aos
daquele Estado. srs. associados e exmas. familias

Entrevistado pela imprensa, entre outras declarações o sr. para participarem de reunião,
Júlio Müller afirmou: "Residem no Mato Grosso cêrca de 10 que se realizará, hoje às 20 ho
mil japoneses, fixados, preferentemente, nas proximidades dos ras, a-fim-de comemorarmos a
leitos das estradas. A minha conduta para com êles será da má- fundação dêste Clube.
xírna vigilância. Jamais cochilarei, pois dos cochilos noutros pai- .Flcrianôpolis, 28 de Março de
ses deve-se o estado em que hoje vivem. O exército já prendeu 1942.
alguns súditos do "eixo" que transgrediram as ordens superio-j LOURIVAL LIMA LISBOA
res ". ' 1 o Secretário.

Desarticulados os planos
de invasão da Austrália

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

Organização de escritas-In-s
peções perlódícas.Yeríflcação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarinense.

Mensagem dos paranàenses
ao general Mac Arthur

Curitiba, 28 - Encabeçada
por membros do Instituto His
tórico e Geográfico e contendo
acima de 500 assinaturas de
figuras expressivas da íntele
ctualidade e da socíedade pa
ranaense, acaba de ser envia
da a Mac Arthur uma vibrante
mensagem de solidariedade e

aplausos.
Preso o japonês

das notas
Rio, 28 - Informam de Be

lo Horizonte que o japonês que
desapareceu, dia 25, do Hotel
Internacional, deixando um

envelope com 10 contos de réis
e algumas cédulas de 500$, a
caba de ser preso.

Outra emíssôra
clandestina

Rio, 28 - A polícia apreen
deu outra emíssona clandesti
na pertencente ao alemão
Hans Muth, instalada à rua
Almirante Alexandrino n. 8631.
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Repulsa ao
quintacolunismo

Jameston, 28 (United)
Mais de mil pessoas de nome

Anderson, residentes aquí, a

presentaram enérgico protesto
contra a empresa cinematográ
fica "Republic Picture", por
esta companhia, num de seus
filmes, ter dado aquele nome
a um personagem "quinta-co
lunista".

Mais uma promessa de Berlim

Uma ilh'ií" estrategica rodeada pornucleos nipônicosRIO, '28 - O COIUÁNDA.::S'TE ARllUNDO PINA, QUE REGRESSOU DE UltrA VIAGEllI DE INSPEÇÃO AO LITORAL, REVELOU A UM VESPERTINO QUE UMA
ILHA DE GRANDE IlUPORTA::S'CIA ESTRATÉGICA PARA A DEFESA DO RIO ESTA RODEADA POR 12 FEITORIAS DE PESCAS DE NúCLEOS JAPONESES. PINA CHAMOU
:Â A'fENÇÃO DO GRANDE PERIGO QUE ISSO REPUESENTA, ])ESTACANDO AS ,OBRAS QUE �E REALIZAM NA RESTINGA MARAMBAIA, QUlJ AFASTARÃO o PERIGO ATUA�

CANDIDATOS A DESERTORES
Angora, 28 (United) - Os

viajantes chegados de Sofía
declaram que, segundo se diz Rio, 28 - O Itamaratí foi in
abertamente na capital bÚlga-j formado, por intermédio da
ra, se forem enviadas tropas embaixada de Lisbôa, de que os

búlgaras para a frente orien- diplomátas brasileiros, no Ja
tal seus componentes serão to- pão, vêm recebendo tratamento
dos candidatos a desertores. mais brando, não mais existin-
O povo acusa os alemães de do o vexame em que se encon

pilhar o pais e manter o rei travam. O govêrno brasileiro,
prisioneiro. que, como medida de represá-
PQr outro lado os acréscí- lia, tomára sevéras providên

mos territoriais adquiridos por cias, resolveu, também, suaví
intermédio de Berlim, têm

coo,
zar o tratamento dispensado

mo resultado apenas novos 0- aos representantes nipônicos
nus para o erário búlgaro. no Brasil.

O trata.mento dispensado aos
nossos embaixadores

Obras de propaganda nazista
apreendidas em Hamônia
O sub-tenente Pedro Nogueira, delegado em Hamô

nia, fez nova apreensão de livros de propaganda nazista.
474 obras que pertenciam a biblioteca da Associação de
Caridade do Hospital de Hamônia, foram encontradas
na residência do médico Friederich Kroener.

Uma vela a Deus e outra ao Diabo
Angóra, 28 (Da AFI para a Reuters) - Segundo as últimas

informações procedentes de Sofia, o rei Boris tem ainda a es

perança de satisfazer a Hitler, propondo-lhe a organização de
uma legião búlgara anti-bolchevista e rompendo as relações di
plomáticas com a Rússia, O sistema assim considerado seria
parecido com o que é aplicado à Espanha, onde formações intei
ras do exército regular foram declaradas "voluntários". Entre
tanto, duvida-se, em Sofia, que os russos aceitem uma solução
dessa espécie, sem adotar medidas de represália, contrariamente
ao que espera o rei Boris.

A Espanha chegará a tanto 1
Nova Iorque, 28 (United) - A rádio de Tóquío anunciou que,

pelas declarações feitas pelo ministro do exterior da Espanha,
Serrano y Suner, o govêrno de Madrí está decidido a recuperar
Gibraltar e Tanger.

Segundo o mesmo locutor, Serano y Suner expressou "que a

Espanha se acha resolvida a aproveitar a situação mundial "pa
ra obter os privílégíos que lhe correspondem e para reconquistar
aqueles dois territórios".

Clínica médico-cirúrgica do

Dr, Si\ULO RAMOS
Especialista em moléstias de Senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA (ABDOMINAL: estômago, vesícula. útero. ovários. apendice.
tumores, etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO -' Hérnias. hidro -

ceie. varicocele" Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e
varizes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.

Opera nos Hospitais de Florianõpolis.
Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009

Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



H

fõr. Ar,tênio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

IHESIDÊNCIA:
AV. Hercílío Luz, 189.

Telefone n. 75l.

DR.. RICARDO
GOTTftl1

't lUA�lvlAiln
Ex ..-cheie de c/J

nica do

Hospital de
Nueruberg

(Prols. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista' em
tiru:rg-ia Geral»

I Alta cirurgia, gyne

I
cologla (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systems
nervoso e operações

de plastíca.
,

Consultorlo ti rue Trale
ao, 18 (das 10 és 12, •
da" t Ó 6� 16,50) Tele

phcne - 1.286

I
Besídencía A rua Es
teves Junior I 20. --

Telepbone _m_ 1.1jl

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Editi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

·RESIDENCIA·
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

.
o ESTADO- Sábado, 28 �e Marvo Oe 1942

I

médic
INSTITUTO DR DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prática nos hospitais europeus

I CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

Ibo genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radtología Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Camoanarlo
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
A.parêlho moderno SIEMENS para
díagnôatlcos das doeucas Internas'
coração, pulmões, vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clinica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI dltúrblos dali
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílla),
Gabinete de fisioteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
e:xames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do ímpaludla
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
ous, escarros, líquido raquíano e

qualquer pesqulza para etueídação
de diagnóstico.

Rua Fernando' Machado. II
Telefone 1.195

PL ORJANOPOllS

Indicador
I 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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

, _., _.
_, .
r • 'di rCM'M. _ c· ....

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

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
_r_.____ NARIZ, GARGANTA
I:specialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

Consultas: Pela manhã, das 10 às 12
A' tarde, das 3 às 6

Cia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

Acham-se à disposição dos srs.

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

A Diretoria
Camisas, Gravatas, Pijames,

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

VENDE-SE
um automóvel (limousine) Iem perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-22

Vende-se casa G J t T
I

!���:�:��:n::!�:;�:�;� uerra·ue· nervos con ra a urqUl8para o mar, medindo 11 me- Angora, 27 (U. P.) - Descri vol- tu ando uma ofensiva suhsidi ár ia nu- concenlruçõcs de barcaças com car

tros de frente, por 80 de ve-se na Turquia violenta guerra de ma frente de importância secundá- regamentc de cimento e outras uni-

fundos. Tratar no local. nervos provocada pelo "eixo" e ria, como seja a Líbia, dades do "eixo" nos portos gregos.

159 10vs-8 acompanhada por váric�s boa Los
.

se- A guerra de nervos se assenta 110S 3 - Os boatos sôhre o aumento,
gundo os quais os alemaes planejam ;·(·gumtes pontos: em grande escala, de remessas de

______________
1 invadir Chipre, partindo as fôrças 1 - A viagem que realizaram iuu-! material bélico à Grécia, pela estra-
aéreas gcrrnânicas de Creta e Ro- los o rei Boris, da Bulgária, e o em- da de ferro que atravessa o vale de
des. haixador alemão, sr. von Papen, a- Vardar.
Ao que parece, procura-se dissi- fi�l1 de conforcuciarcm com Hitler. 4 - A designação de von Runds-

mular a verdadeira necessidade que 2 - As notícias, não confirmadas, tedt para um novo comando, ao que
a Alemanha e as nações satclircs sôbrc a chegada a, Creta de cem 3,- parece ao sudoeste da Europa.
têm de concentrar toda a sua fôrça viões alemães de transportes, bem 5 - Os inexplicáveis despachos
para reiniciar a sua, ofensiva na como nas imediações, e também ::JS de Londres e de Moscou aceitando
frente oriental, na primavera, cíe- notícias não confirmadas sôbre as como autorizadas as informações

segundo as quais foram sensível
Ir. ente reforçadas as guarnições Jo

: Dodecaneso e das ilhas do Mar E-

(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
12-v82 AAMMe!e'P'§�� 'iPIIlIo_�""'i '.iSWWZ\iP.&&2lk�_ 11_

fi)

FOTO-IDEAL
.de

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

I ço industrial, revelação I
e cópias de filmes Fóto
para docum�nto, am

pliações a crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

Chácara

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

geu.

\fIVA A BÔA COSINHA
BRASILEIRA! f-Mesmo para os f/'"_

estômagos mais
delicados

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em
.

DOENÇAS DOS OLHOS

6 - A íncurrâo aérea e naval
britânica contra Rodes, realizada
há dez dias.
Nos círculo, militares bem infor

mados desta cidade predomina a

convicção de que os alemães estão
muito atarefados na Rússia para
pensarem de abrir nova frente, in
dicando-se que, durante os ÚHÍJHOS
meses, foram retirados os contigen
tes da Grécia e da Bulgária é! que
até Ioram enviadas tropas húngar-as
á Salonica, importante cenlro greg·)
de cOlllunicações.
Frisa.-se �,inda que Chipre eslá

demasiado longe de Creta, lllas I1<lS
esféras autorizarias se diz que, cm
bóra não exista nenhuma inru!"ma
ção concreta denunciando -as Ilu%i
bilidades de UiTI ata,que de surpr,'sa
a, Chipre li: à Siria, não se deve con
fiar em fil e os alemães não estejam
cr'gitando de uma ação dessa Ilalu
reza.

As receitas de casinha sâo
ricas e variadas. Todavia
certos pratos com môlhos um

pouco pesados, condimentados
generosamente, sobrecarregam
o estômago e provocam um

excesso de acidez que se ca

racteriza por incómodos dolo
rosas: flatulência, azedumes,
ardores. Faz todavia mal em
hesitar perante uma farta e

suculenta refeição pôis que
meia colher de chá de
Magnesia Bisura da em pó ou

alguns tabletas neutralizarão

instantaneamente êsse excesso

de acidez. causa da maior
parte das do ênças de estômago
e svi tar-Ihe-ão sempre as flatu
Iências ácidas, os pesadumes
e outras desagradá veis com

plicações duma digestão de
masiado laboriosa. Coma por
tanto , vontade, mas faça um

"seguro de bôa digestão" utili
zando após cada refeição a

i\Iagnesia Bisurada que presta
as suas proy�s ha já um quarto
de século. A venda em todas
as farmacias em pó ou em

tabletes.

I

\
.

1;"

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no .Rlo de Janeiro

Consultas diariamente pe!a t:dae�h:�sd�� 1� 1� l�!)�aO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

DIGESTÃO ASSEGUR�DA
com

MAGNESIA BISURADA

Abundante material de propaganda
nazista apreendido pela políciaJuiz de Fóra, (F. M.) - Dando ram ter à casa de Eduardo Peter

cumprimento a ordens do delegado mann. l�ste, depois ele ter aquiesci
João Luiz Alves Valadâo, os inv,es- do na entrada dos policiais em sua

tigadores Dorigatti e Preteslato ru- residência, recebendo ordens de a

maram para a Colônia de S. Pedro, brtr determinado móvel, revoltou
recanto onde residem numerosas se, após dizer que a chave não se

famílias germânicas e de origem encontrava ali, Enraivecido, gritou
germânica e que, em determinados para os policiais que não abriria o

dias da semana, nunca em dias cer- móvel, e que era brasileiro e não
tos, se reuniam na Igreja Evangéli- linha nenhum crime.
ca Alemã e ali ouviam, do pastor
Victor Schwaner, verdadeiros dis
cursos sôbre política.
Ali, auxiliados pelo inspetor po

Iicial, sr. Hafael Vargas, entraram
a rebuscar várias casas de alemães
e brasileiros descendentes de ale
mães, tendo apreendido abundante
material de propaganda nazista,
todo êlc redigido em alemão.
Também uma regular quantidade

de armas e munições foi apreendi
da, sendo tudo levado para a De
legacia Cbtral.
Apenas um fato desagradável o

correu por ocasião das buscas ver i
ficadas. Depois de terem estado em

mais de dez residências, os inves
tigadores Dorigatti e Pretestato e o

inspetor de quarteirão Vargas to-

Diante disso ,os policiais assumi
ram atitude mais enérgica, tendo
Pelermann cedido. No interior do
referido móvel oncontruram os po
liciais vários boletins de propagan
da nazisl a e livros ofensivos ao Bra
sil. Esse o motivo pelo qual não
queria PeLermann, que é filho de a

lemães, abrir a gaveta.
Também foram visitadas as resi

dências de Domingos Goliarth e Jo
sé Laval, ambos brasileiros, netos
de alemães. Esses dois, a exemplo
de Eduardo Pcterrnarm, são adeptos
do "eixo" e mui especialmente da
Alemanha. Devido à sua atitude fo
ram intimados a comparecer, [un
lamente com Petermann, à Delega
cia Central.

Josephin8 Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA D�S MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-GargaiIta-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 1456

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

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

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

----------------�------,---

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Elegância I

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

. Rua Trajano, n- 13
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o cansaço, indisposição, mal estar, que tanto
perturbam aos que trabalham, são muitas ve

zes, resultado do mau funcionamento do Fí
gado. Em casos tais ha um remédio cuja efici
ência é mundialmente conhecida: as Pilulas
de Vida do Dr. Ross, que descongestionam

o Fígado e garantem o bom funcio
namento de todo o aparêlho digestivo.

NÃO SEI COMO POSSO
TRABALHAR, SENTINDO
ME TÃO M.AL! DEVE SE:R »<,
MEU FIGADOl ",

I
-_

"

SI É ESTE SEU
CASO, POR QUE NÃO
EXPERIMENTA AS
PlLULA5 DE VIDA?

PllUtaS
DE VIDA DO DR. ROSS

A _.oali4a40
Não é preciso pôr mais na pontos de interêsse estratégico.

carta. Já está provado à sacie- Multiplicaram-se em núcleos
dade com que fins e propósí- que eram mais fortes nos en
tos os govêrnos japoneses - troncamentos ferroviários e
mais precisamente a política em torno dos grandes centros
militarista do Japão - anima- indústriais, como das fábricas
ram a saida de fortes corren- isoladas de utilidade bélicas.
tes da sua massa humana (?) Cercaram tudo, ocuparam tu
para as Américas, especial- do, certos, e não errados, de
mente para o Brasil. Agora, que dormiamos enquanto êles
estamos diante da comprova-I se achavam despertos, o que
ção do mais espantoso blui] explicavam com a referência,
colonizador de todos os tem- em maldoso double sens, à si
pos, e note-se que não diremos tuação que temos de antipo
"do mais surpreendente blut!", das do Japão. E foi enquanto
porque para grande número o sol, de vinte e quatro em
dos homens de mentalidade do vinte em quatro horas, ilumi
país, tão desdenhados pelos nava o lado de lá, trazendo
monopolizadores da mentali- nos a noite escura povoada de
dade e do patriotismo, tal coi- belos sonhos de inocência e
sa não foi recebida com SUT- boa fé, que os duendes de olhos
presa. de amendoa e sorrisos osseos

Os trabalhadores nipões vie- dos dentes para .fóra fizeram
ram para a nossa terra sob o a infiltração e importaram ma

pretexto de cooperar eonosco. terial bélico sob disfarce, e
A lavoura era o seu destino. até sem disfarce algum, por
Encheram São Paulo Enche- enseadas sem fiscalização.
ram a Amazônia. Formaram Mas já não interessa per
nessas regiões comunidades a- der tempo com os detalhes do
parte. Cultivadores de arroz, que passou, sob denúncias que
não suplantaram, felizmente, se perdiam no meio da mudez
a produção gaúcha; mas no li-I descrente de muitos que nos
toral paulista lançaram se- fazem lembrar o lavar de rou
mentes daqueles cereais e fi- I pa suja que vai pelo tribunal
zeram nascer... esplanadas de I de Riom, parte do melodrama
cimento armado em alguns' francês de Vichí. O que con-

que sempre deixa ressaibos, nas
más digestões, o "Sal de Fructa"
Eno age imediatamente, fazendo
voltar o bem estar, preparando-o
para outra' farra ...
Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructc".

vém agora é que cuidemos da
realidade visivel, que caiamos
a fundo contra os hospedes pe
rigosos postos dentro da nossa
casa como os quarenta ladrões
de Assam, guardados nos qua
renta odres de azeite. São sem
conta os nossos patrícios que,
como a criada Morgana, de
nunciaram o embuste japo

AUTORIZADA A FUNCCIONAR E F'lSCAUZADA PELO GOVERNO FEDERAL
SÉDE NO RIO DE JANEIRO

Capital: 2.000:000$000 Realizado: 800:000$000
Titulos contemplados nos meses de Dezembro 'tI, Janeiro e Fevereiro de 't2

NOMES
._

L O C A L I D A D E S

Cel. Horácio Pinto - Rua Conselheiro Dantas, 32, 10 .

Arrnín MueJler ..

Zilda Arleo Barbosa - R. D. Pedro II n. 9 .

Augusto V. Andrade - Av. Góis Calmon n. 2 .

Enzo Edmundo de Farriconi - R. Prudente de Moraes, 236
Hermann Müller .

Julia Leão Ribeiro - Rua Miguel Pereira .

José Xavier Ribeiro - Rua Miguel Pereira .

João von der Hayda - Rua Prof. Araujo n, 52 .

José Francisco Cardoso .

Maria Cleophas de Souza .

Petronila Pereira Ramos - Tr. São Benedito n. ] .

Wilhelm Georg Friedrich - Rua 25 de Março n, 1205 .

Kurt Fiedler .

Tte. CeI. Alfredo Simas Enéas - Av. Pedro II, n. 302 .

João Keidel - R. Rosário 116, 4° andar .

Afonso Canetieri Filho .

Maria Lyêda Leite .

Antônia Vieira l\Iatos ..
Antônia Avila Braun - Av. Duque Caxias, 915 .

Pedro lIIalheiros .

Amadeu Cerquetti Casali - Rua das Palmeiras, 147, 3° andar
Antonieta Souza (menor) .

José V. Cardoso .

João T. Alvares .

Traudi Berg .

Manoel Silva - Rua Piumi (Bom Sucesso) .

Manoel Arruda Sampaio .

Antônio Jabor _ .

João Heiden .

Antônio Sousa Lima . .

CeI. Antônio Augusto ele Carvalho Campos .

José da Costa Veloso .

Laurita B. Lisboa .

Sebastião Batista .

José F. Peixoto .

Dulce Monte . ... . . . . .. .. . .

Eline ele Sousa Lima - R. 7 de Setembro n. 1.472 .

Willy Folter .

Eunice Rocha Noleto .

presa como o de Pearl Harbour Francisco Xavier Filho - Ráelio Ipanema - Av. R. Bco., 109
�_ ,

.

Arací Silva - R. Barão Mesquita n. 348 .

Nao ha tempo a perder com I Manoel Rosenelo Oliveira - Av. 24 ele Outubro .

.pequenas peças da máquina Jo�é Fiori - Av: São João 1997 .
Joao Manoel Marmho .

InVaSOra. Porque o que con- Carlos Sergio ela Silveira - R. Barão de Mesquita, 992 .

, ,.. _ Dr. Manoel Alvaro Lopes da Cruz :
.

vem, o que e inadíavel e nao Jorge D. Kostecki - Light & PoWer .

Pode nem deve ser retardado Semiramis Ney da Rocha - Casa Farol .

J Mar tíns Sobrmho . .

é a ação pronta e segura que Rudolf Sclheicher -:- Casa Bayer c ••

,. ,. Manoel J'oaquírn DIas :
.

desmonte a propna maquIna. José Silva Peixoto - R. Jacome Calhetros n. 19 .

("Correio da Manhã") Lil?ania Lopes. Ferreira
.

Joao A. Mayer .

Zely Germano Sigaud :
.

Joaquim P. Ribeiro - R. Conde Bonfim n. 513 .

Ana Pereira Costa - Far-mácia Çesar Santos .

Nilce Pires Rebouças - Praça GOlS Calmon .

Alfredo Muenkenberger , "

.

Henrique Hilbercht - R. LIbero Badaro, 39 .

Max Ost .

João Gunther . .

Olavo E. Araujo - R. Joaquim Tavora, 2.474 .

João Garbo '" .

Bandeira L. Dias .

Pde. Firmino Schmidt .

Pde. Cromacio Leão - R. da Matriz .

•••

nês ...
Não nos contentemos, pois,

com a descoberta de um "co>
ordenador" dessas fôrças ínva
soras, quando o coordenador
dos gentios é o próprio Mica
do, com a cooperação do esta
do-maior do seu Exército. Não
cuidemos apenas dos bispos e
dos generais descobertos ao a
caso. Façamos a investida di
reta sôbre a organização mili
tar já conhecida. Desarticule
mo-la, tal qual ela pretendeu
desarticular a nossa resistên
cia contando multiplicar no

solo brasileiro os golpes de sur-

(

ENO ''SMi � fud:ct
/I

------------------------------.--------------------------------------�--------------------

A América prepara-se para a guerra 'lotai
"Washington, 27 (R.) -- Desde I que o plano bienal do presidente ras .de guerra. O sistem� hl'l.�â!1lcO

que a guerra começou, nunca os

'I
Hoosevelt possa ser completado de ele impedir os lucro? ate o f'irn da

críticos do programa britânico de acôrdo com o estipulado. junta- guerra está sendo Igualmente es

guerra mostraram-se tão silenciosos mente com os 55 mil canhões e tudado.
como agora. Os norte-amer+canos outras armas. Nesse esforço i nten- Outras leis em projeto são a do
estão aprendendo o que significa a sivo, torna-se cada vez mais claro registo de todas as mulheres, a

guerra total, como já os britânicos que os norte-americanos estão-se qual foi planejada após um demo
tambem "acordaram" para a aproveitando intensamente da ex- rado estudo ele sua atuação !las fá
"blitz", quando os alemães invadi- pcriência britânica. ao prepaara- bricas britânicas, e a que VIsa au
ram a França. rem a nação para a guerra total, mental' o número de horas de tra-
Dentro e fora do Congresso, os numa escala sem preccndentes. halho.

seus representantes acham-se, ho- Está sendo agora estudada, pelo O professor Frank Hutchinson,
[e, sob a influência do clamor crcs- conselho de Assuntos Navais, do da Universidade de Rutgere, de
cente, pedindo uma produção má- Senado, uma lei para a formação Nova Jersey, chegou a pedir ao go
xima. Sob a cupola elo grande Ca- de um grande exército fcminino, vêrno norte-amer ic-ruo que siga o

pitolio Branco, há apenas um obje- baseado no modelo britânico. Es- exemplo britânico e faça uso de
tivo -- ação. Senadores e repre- tá sendo, outrossim, considerada anúncios afim de aumentar o sen
sentantes são igualmente assedia-j uma legislação com o objetivo de timento nacional referente à ur
dos com pedidos de ação, afim de diminuir os lucros das manufatu- gência e ao dever.

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

I saDA.$ !• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
• encontradas nos balcões da ;
• •

i Casa SANIA ROSA i
: Diariamente recebemos novidades :
• •

: Rua Felipe Scbnlidt, 54--Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

Mens., Prêmios

I pgs. Recebidos

Salvador - Baía .

Curitiba - Paraná .

Jequié - Baía ,.

Santa Inês - Baía .

Distrito Federal _ .

São Paulo (Capital .

Russas - Ceará .

Russas - Ceará .

�elotas
- R. Grande, do Sul , .

ur ití Lopes - Ptauí .

Periperi - Piauí .

Fortaleza - Ceará .

S. Paulo (Capital) .

Hamônia - Santa Catarina .

Distrito Federal .

Distrito Federal .

Juiz de Fóra - M. Gerais .

Crato - Ceará .

Tamburi - Baía .

Fortaleza - Ceará .

Vargern Alta - Esp. Santo .

São Paulo (Capital .

Itagí - Baía .

Bragança - Pará .

Goiania - Goiaz .

Hamôn ía - Santa Catarina .

Soure - Ceará .

Distrito Federal .

Bom Jesus Norte - E. Santo .

Blumenau - Santa Catrina .

S. Francisco Sul - Santa Catarina .

Barbacena - M. Gerais .

Terezina - Piauí .

Itajubá - M. Gerais .

Rincão - São Paulo .

Ittuverava - São Paulo .

Trezina - Piauí .

Manaus - Amazonas .

Mogi Cruzes - S. Paulo .

F'Ioratno - Piauí .

Distrito Federal .

Distrito Federal .

São Paulo (Capital) .

Saão Paulo (Capital) .

Ribeirão Preto - S. Paulo .

Distrito Federal .

Distrito Federal .

São Paulo (Capital) .

Manaus - Amazonas .

Sobral - Ceará .

Porto Alegre - Rio Granele do Sul .

Quixeré - Ceará .

Penedo - Alagoas .

Anápolis - Goiaz .

Santiago - Rio Grande do Sul .

Guaratinguetá - S. Paulo .

Distrito Federal .

Belém - Pará .

Mutuípe - Baía .

Blumenau - Santa Catarina .

São Paulo (Capital) .

S. J. Petrópolis - E. Santo '" .' " .

Cariob a- São Paulo .

Fortaleza - Ceará .

Carioba - São Paulo .

Caçapava - S. Paulo .

Cafelãndia - S. Paulo .

Recife - Pernambuco .

QuAsi meio século de.�ex1.
tênc1a é o melhor reclame
da pretêrencta • IUYUHJ!Jf
IlWNDRf para limpar, for
tificar o rej U 'i' e n e s c e r 08

C1Lbeloa. Elimina a caspa.
fu eessar lt qu

é

d a dos
cabelos e voltar a cõr
prhultlv80 os cabelos
brancos. sem OP tingir;
d'-lhe.' vigor ,. mocidade.
Nio contem sais de prata.
UBa-8e como loçAa.

ORATli
POça-1I01 Impreslol .� OI cei
dadol do. caberol e � m&Jllor UIO
de ••••••••• A••••••I'••

VIdro _ l1OOO _.
"'0 óu ..., cie.

400
R E IS

TOTAL RS . ! 515:800�OOG
I

.

17 10:·!QOSOOO
6 10:000$000

52 5:800$000
52 5.800$000
45 5:600$000
91 6:400$000
39 5:600$000
39 • 5:600$000
16 2:600$000
7 2:500$000
2 10:000$000

41 5:600$000
7 5:000$000

18 5:200$000
98 6:600$000
98 6:600$000
17 5:200$000
12 10:000$000
1 10:000$000

21 10:400$000
39 5:600$000
22 5:200$000
67 12:000$000
23 5:200$000
8 25:000$000

19 5:200$000
15 5:200$000
5 5:000$000
3 5:000$000
46 11:200$000
22 5:200$000
6 25:000$000

33 5:400$000
64 6:000$000
2 5:000$000
2 5:000$000

92 6:400$000
69 12:000$000
58 11:600$000
17 5:200$000
30 5:400$000
21 5:200$000
13 10:400$000
5 5:000$000
8 5:000$000
1 5:000$000
1 5:000$000

68 6:000$000
56 5:800$000
28 5:4008000
17 5:200$000
3 10:000$000

27 5:600$000
34 10:800$000
8 5:000$000

12 25:000$000
93 6:400$000
68 6:000$000
4 10:000$000
50 5:800$000
32 5:400$000
14 5 :200$000
80 6:200$000
55 5:800$000
20 7:800$000
40 5:600$000
18 5:200$000
21 10:400$000

Não esqueçam o pagamento das mensalidades! Em caso de interrupção rehabilitem imediatamente
os seus titulos. E' suficiente pagar uma MENSALIDADE para revigorar o mesmo e evitar a

perda do direito sobre os sorteios e salvar as suas economias.

O próximo sorteio realizar·se·á em 31 de Marco de 1942
A Companhia Internacional de Capitalização é a única que tem SORTEIOS

PROGRESSIVOS, aumentando cada ano o valor do reembolso.

Agentes Gerais: LIVONIUS & CO. -- Blumenau

NOVA MARCA

, .-

LII••numa UUI ·1JU,J
I.. daw.." tÍt .>

.

.,-,_;
-,- ,�

------------------------------------------------------�Jl�.__

Representantes Inspetores e AgentesImportante Cia. 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
futuro. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Ciltr
NacloDal••

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.ix. pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÚPOLlS
Sub-.gente. nOI princip.h

muncípiol do EIt.do.
17P.

MALAS PERDIDAS
Gratifica-se li quem achar

e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercilio Luz ao Posto de Coo
trõle Policial de Aririú.

15v.-4
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10 Mucus do
: Asma Dissol
vido em Um Dia
Os ataques desesperadores e violentos da

asma envenenam o organismo, minam a

energia, arruínam a saúde e debilitam .o co
ração. Em 3 minutos, Me n d (I c o, receita de
um famoso médico, começa a circular no
sangue. dominando rapidamente os ataques.
Desde ° primeiro dia começa a desapa
recer a diíiculdade em respirar e volta °
sono reparador. Não é preciso continuar
usando drogas, cigarros ou injeções. Tudo
o que se faz necessário é tomar 2 tabletes
de Mend(lco às rereíções e íícará comple
tamente livre da asma. A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de casos rebel
ues e antigos. Mend(lco (em tido tanto êxito
que se oferece com a garantia de dar ao

paciente respiração livre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com a asma
em R ilips. ou devolução do dinheiro. ao ser
restitui do o pacote vazio. Peça Mendaco em
qualquer farmácia. Nossa garantia o protege.

M endaeo A:a:::::.m

C·ola e outros' produtos
CARLOS ALEXANDRE

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

da Cunha Mello

_..r

A ilha da UecepcaoLondres, 27 (R) - Curiosa in
formação procedente da América do
Sul, onlcm - escreve o comentaris
Ia diplomático do "Times" - anun
ciava que a Argentina havia ocupa
do a i l ha da Decepção, pertencente
ii Inglaterra, e situada a SOO quilô
metr-os a sudeste do Cabo Horn. O
correspondente da, agência alemã
"Transocean" regozijou-se com a

notícia, e comentou-a à maneira a,
lemã.
A ilha da Decepção pertence <lu

ran te grundc parte do ano apenas
às focas, aos pinguins c aos alba
n-ozes. E Ulll lugar eleserlo e monta
nhoso, que tt'm apenas um pouco
de Iiquem e de musgos durante o

pequeno espaço de tempo em que a
neve não a cobre inteiramen te.
Nos úllimos anos. tem-se traba-

lhado na ilha, durante nlgumas se

manas do ano, na pesca da baleia,
acreditando-se que, com êsse fim,
um navio argentino esteve na ilha,
há algumas semanas, durante pouco
tempo.

O governador das ilhas Falcland
es tú ])rocedendo a rigoroso il"l:qué
ri to, afim ele apurar o fato. As Ilhas
Chctland elo Sul, grupo do qual fa.z
parte a ilha da Decepção, c�nst.l
ruem atualmente uma dependência
administrativa das ilhas Falcland
e foram descobertas e hatizadas em

1S99 por William Smith, que delas
tomou posse para a Inglaterra,..
Por diversas vezes, a Argentina

têm demonstrado, amistosamente,
as suas pretensões naquele arqui
pclago

"
.

Rio, 27 - O auditor Roquele Vaz,da 2" Auditoria, de Guerra, expediu
ontem, para serem cumpridos hoje,
os alvarás de soltura de Leônidas
Silva, José Soares de Souza e João
Corrêa Cabral. os três acusados do
célebre processo dos certificados
falsos de reservistas que cumpriram
integralmente a pena de oito meses
de prisão que lhes foi aplicada peloConselho ele Justiça Especial daquela Auditoria e confirmada pelo Su
premo Tribunal Militar.

O advogado Edgar Pinto Lima,
patrono do conhecido jogador de
football Leónidas, não se confor
mou com o pronunciamento da Jus
tiça Militar, já estando recolhendo
elementos para tentar o último re
curso, que é o de revisão, afim de
apagar completamente a. falta prati
cada pelo seu constituinte.

MIGALHAS
No dia 1 de abril será realiza-

do no campo do Amrica, no Rio,sob a luz dos refletores, um en
contro amistoso entre as íurmas

Iprofissionais do Vasco e do fla
mengo. O choque deverá agradar,
pois os dois conjuntos se encon
tram em boa forma, dado o trei
namento minislrado pelos seus pre- Iparadores. O rubro-negro disputou
o Torneio Rio-S. Paulo e o Vasco
varias pelejas amistosas. A prelí
minar constará de um embate en
Ire as turmas aspirantes dos dois
clubes. O Vasco irá propor a esco
lha ele Múrio Viana para dirigir O
choque elos dois campeões dc ter-
ra e mar, procurando, assim, so
lucionar o impasse existente entrc
o Flamengo e o referido juiz. No
ano passado o Vasco conseguiu
derrolar o rubro negro por 3 a 1

*

No estúdio elo Vasco da Gama,
escolhido pela Fed eruçào Metropo
litana, esta entidade fará realizar
na tarde ele domingo o seu torneio
início de profissionais, com o con
curso de todos os dez filiados: os
jogos serão realizados na seguinte
ordem: 1° jogo: Bousureso vs. Can
ft, do IUo; 2° , São Cr ;,; to vão vs.

América; 3°, Bangu vs. 'Vasco da
Gama ; 4°, Botaf'ogo vs. Madureira;
5°, Flamengo vs. vencedor da pri
meira partida; 6°, Flnrn i ncnse YS.
vencedor do 2° jogo; 7", vencedor
elo 3° jogo v s. vencedor d.i iío jn.
"O' SO vencc+ores do ,P logo e 90Jogo: 'final � Ve .cedor doe 7° jo
go vs. vencedor !�o SO jogo.
Na noite de terca-feira terú lu

gar em São Paulo 'a segunda nele
ja da série de melhor de três en
tre cariocas c paulistas, em dispu
ta da taca "Ministro Gustavo Ca
pancma ". A delegação carioca se

guirá domingo à noite, para a ea
p ital bandeirante;
Na Federação Metropolitana ele

Futebol foram regatados três con
tratos de profissionaís : Zarzur,
pelo Vasco da Gama; Clodoaldo,
pelo Bonsucesso, e Murilinho, pe
lo Madureira,

:Madeiras de
Pinho'

Vendem-se para
construções e
serrarias

Tratar à Rua João Pinto
n. 5 (sob.)

FLORIANÓPOLIS
30v-19

Farmácia «Esperança»do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

PREÇOS
Garante se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642

R.

CASPA A QUEDA
COMBATA A

CABELOS BRANCO.s[ o!>
COM

tfjg.c:-� ,

'rr������O� ��!
flf:<Od.u1o etc:

-PERFUMARIA SANTA CATARII'iÁ

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

merciais, com ótima organização de vendas. -

Compra à vista ou vende a produção à base de
comissão, assumindo o deI credere. - Aceita tom
bem a representação, à comissão ou por conta pró
pria, de outros produtos, de firmas de primeira
ordem. Oferece amplas referências comerciais, ban-
cárias e morais. Cartas, possivelmente com amos-

ED11AL DE PRA. I��t�r�a�s�,�p�r�e�ç�o�s�e�d�e�m�a�l�'s�c�o�n�d�iç��o-�e�s�a�o�e�n�d�e�r�e�ç�o�a�c�im�a�.�
ÇA E LEILÃO João

, f

_..-

Crédito Mútuo Predial
--------------- -------------------- ------- -

Proprietários: J. Moreira & (ia.
O Doutor Osmundo Wanderley

da Nóbrega, Juiz de Direito da la. MISSA DE SETIMO DIAVara da Comarca de Florianópo- Humberto de Farias Nobre, esposa elis, Estado de Santa Catarina, na
Iorrna da lei, etc. filhos, Almerinda da Cunha Mello (au-Faz saber aos que o presente edi- sente), Dr. Antônio Moreira de Men-tal de leilão com o prazo de vinte donça, esposa e filha (ausentes) con-dias virem, ou dele conhecimento vidam os seus colegas e amigos para ativerem que, no dia 15 de abril CONVITEpróximo vindouro, ii frente do edi- missa pelo eterno descanso da alma de
í'ício do Palácio da Justiça, à Pra- seu sogro, pai, avô e esposo, João da
ça Pereira Oliveira, o porteiro dos Cunha Mello, falecido em "BELEM DO PARA', a 23 doauditórios dêste Juizo, trará a pú- expirante, que fazem celebrar às 7,30 damanhã de 30 doblico pregão de leilão e arremata- \
çâo, à quem mais dér e maior Ian- corrente, na Catedral Metropolitana. Desde jà antecipam
ço oferecer, o seguinte: - Uma par- agradecimentos. 2 v.-2
te da casa edificada à rua Prcsiden -------------------
te Tauuav, nesta capital, construída
de alvcnária, coberta. de telhas,for
rada, assoalhada e envidraçada.com
di versos conipartímentos, =dificada
em um lerreno que mede 43m,60 de
f'ren í

e, por �:i metros ;(0 sul que
extrema com herdeiros do dr. I-ler
cílio Luz, confrontando pelo norte,
onde mede 46 metros, com terras
do desembargador Mileto Tavares,
extremando aos fundos com pro
priedade de quem de direito, onde
mede 34m5. Todo o imóvel foi ava
liado por 1 inte e cinr:o contos de
réis ,2[.-(JOtlBílOO) e a I arte acima
em um conto tresentos e doze mil
c quinhentos réis (1 :312-500). Bste
imóvel (parte, foi penhorado a La
disláu Rornanowski e sua mulher,
na ação executiva, cambial que lhe
move d. Ana Nicolich do Livramen
to. E, para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou expedir o

�)resenle edital que será afixado no

Iuç ar de costume e publicado na
fórma da lei, ficando por êste meio
c.itada a Prefeitura Municipal de
Florianópolis. Dado e passado nesta
cidade de Florianópolis, aos vinte
e um dias do mês de março de
ano de mil novecentos e quarenta e
dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Es
crivão, o subscrevi. Selos a final.
(as.) Osmundo Wander-ley Nóbrega"
Juiz de Direito da lã, Vara.
Está conforme.

, O Escrivão
Hygilllo Luiz Gonzaga

19 DE MARCO
Foi entregue aos prestamíeta Maria, Célio e Celina

Nunes Lopes. residente em Ftoriauopolis,
possuidores da caderneta n. 19188 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

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

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a 8Ua. caderneta na sede

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

da

Produtos CATEDRAL
Rua Conselheiro

{Defronte

QUARTOS
I Alugam-se quartos para

I solteiros,
em casa de família.

Ver e tratar à Rua Trajano,
l;t. 7 - Sobrado. 5 v,-2

Negócio 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-21

I Dr.. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLIS I _..... '-"

,Atenda das'9 às 12 horas

;. ....

á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Mofra. 4 e 5 - FONE 1.6'-2
à casa Hcepckel

I '

'1-,

,
-

,�
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ESTADOq}
DURIO :VESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel .1022 - Cx, postal 139

ic.
� :ASSINATURAS
Na Capital:

Ano ... � ...•••.
Semestre •..••.

Trimestre .••.••

Mês ••.•••••••••

50$000
25$000
15$000
5$000

NO Interior:
Ano .......•••••
Semestre ...••..

Trimestre ...••.

15$000
30$000
ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

J<l>
nos artigos assinados

'W �

S a nu nenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperados,
EICJotados, Anêmicos, Mãls
que criam Magro" Criançal
requíticu, reclberão • toni-
ficação gl,.1 do organilmo

com o

S8 nuue n DI
Llc. DN S.P. n: 199, da 1921

flW

VENDE-SE
otíma casa, própria para re
sidência e cemércio, no cen
tro urbano. No andar supe
rior tem sala de visitas, va

randa, copa, cozinha, 4 quar
tos e otimas instalações sani
tárias; todos os comparti
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Informações na

redação do ESTADO.
194 v.-4

Chácara
Vende-se uma chácara, com
fundos para u mar, na estra
da geral dos Barreiros.
Informações na Redação do
»Estado». 20vs 12

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 dos lotes.

No Estreito

CACADORES DE CABECAS, ,

Uma das consequências da
luta que ora se trava na cos

ta norte da Nova Guiné, vem

relatada em telegrama que os

jornais do dia 21 do corrente
inseriram com certo destaque.
Segundo tais informações, re
gistou-se na zona do rio Sepic,
alí, um levantamento de nati
vos. Estes podem ser conside
rados como os mais selvagens
do mundo. Com a retirada das
autoridades civis e os "contí
nuos bombardeios nipônicos" .

voltaram à prática do caniba
lismo, convertendo-se nova

mente em caçadores de cabe
ças.

Os civilizados que consegui
ram fugir daquele inferno -

pois a região é formada de pes
tilentos pantanos e bosques im
penetráveis - asseguram ·que
todos os pacientes esforços
realizados durante mais de 30
anos para civilizar os canibais
ficaram reduzidos ao nada.Que
dedução extrair dêsse fato? A
mais triste e desalentadora de
todas. Enquanto missionários
de diversos credos cristãos per
sistentemente se vinham es

forçando por modificar a men

talidade das tribus da Nova
Guiné, a ferocidade de um po
vo asiático, que não assimilou
a nossa civilização senão no

que tem de peor - o máu em

prêgo da técnica, pondo-a a

serviço do imperialismo mili
tar - contribue, ao contrário,
para o retorno aos costumes
ancestrais, que em parte perde
ram, graças à abnegação de
homens do Ocidente que ti
nham suficiente desprezo pela
vida cosmopolita das metrópo
les européias para abandoná
las e se internarem naquelas
distantes regiões do Pacífíco
meridional.
Espelha-se nesse singelo e ti-

pico exemplo uma das más re

percussões - má é adjetivo
ainda fraco no caso - do ter
rível conflito que na hora que
passa destrói vida e bens numa
proporção de tal maneira gi
gantesca que vai além de qual
quer presunção ou cálculo.Uma
lição, pelo menos, fica, e com

a lição uma experiência dolo
rosa. Quando ocorre assimila
ção incompleta dos dados de
uma determinada cultura, a

tendência é para o desajusta
mento de grupos e pessoas.Com
o desajustamento vem a insa
tisfação, com esta outros ma

les. A opressão que todos os vi
sitantes do século XIX e do
atual observaram no Japão,
produto de uma cultura intei
ramente oposta à nossa, que
levou as classes superiores 10-1cais - máu grado a ostentação
de Universidades e Escolas -

a oprimir as classes inferiores,
cujos salários são sabidamente
irrisórios, de onde a concorrên
cia comercial nos mercados
mundiais - deu em resultado
depois de séculos de estratifi
cação, a perda, para os japo
neses, das suas faculdades de
racíocínio, entregue à casta mi
litar, única que alí domina sem

restrições de espécie alguma.
De tais causas só se pode

riam esperar os efeitos que
diariamente os jornais nos

contam através do seu serviço
telegráfico. As manifestações
do fanatismo nipônico se alas
tram e por elas podemos ajui
zar da verdade que nos di
zem. O entrevero, para usar
um termo gaucho, vai aceso.
Nossa atitude é de desassom
bro e altivez. Cabe, porém, es

tar alerta, incansavelmente,
para que não nos apanhem
desprevenidos.

("Estado de S. Paulo")

Rua Tralano n.O 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertllicado

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

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os cnunens das auéllces 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'fiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber �ncimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais e Municipais.

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
A�ente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

•

Vende-se um Café, comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ccasíão. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da

I
' venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdir Losso, DO
mesmo Café. 25V·J7 ....__- ..._-----........- _

5

o que há de meihor em 500 revistas
aparece em "Seleções do Reader's
Digest" em ·português. Se o Sr. fosse com

prar os livros e magazines que contribuíram
para a edição de Março, teria que díspender

* ESTES SÃO APENAS alguns dos fascinantes artigos que
oparecem. no nú.mero de Março de "Seleções". Reurui-se
aos 15.0000.000 de pessôas, em tõdas as partes do nvurulo
- o rn.aior número de leitores já consignados por uma

revista -

que por nada deixarão de adquirir o seu exemplar
dessa notável e interessante revista que é "Seleções".

300$ ... mas

I/SELECÕESI/,

custa apenas

2$* Para assina.turas dirigir-se
unicamente aos agentes abaixo:

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Representante Geral no Brasil, }'ERNANOO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55-A _ 2.0 andar - Rio

BAIXAS CHAMADA DOS CIDADÃOS POLONÊSES AO
REGISTRO

VENDE SE Sociedade Cooperat�v� de Responsabilidades
- Limitada

- Banco de Crédito Popular e Agr ícolaMaterial para completa
instalação de luz elétrica, de S.::.lnta (atiirin�sendo uma turbina «Pelton», Oi U U

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
�rossura e 15 mts. de com

primento; 4 mancais -

para
transmissão, etc. etc. - In
formações na redação do
ESTADO. 15vs-5

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

Os interessados devem apresentar-se pessoalmente, munidos de
todos os seus documentos. As pessôas domiciliadas no interior poderão
registrar-se por escrito, dando exatamente o nome e sobrenome, ano
e a localidade do seu nascimento e o seu atual endereço. •

O registro efetua-se todos os dias úteis, das 9 às 12 horas, no Con-
março.

I
sulado Geral da Polônia, em Curitiba, à rua André de Barros, 534.

Declara a Rádio Emissora' O Consulado Geral acentúa que todos os registros ou inscrições ano

"Entre 26 de fevereiro e 3 de teri?res, efetuados neste Consulado Geral, não isenta do dever do
_ registro atual.

março, 40.000 alemaes foram O prazo para êsse registro expira em 15 de maio de 1942 para resí-
mortos no setor central. Entre dentes nas zonas urbanas, e em 15 de junho de 1942 para residentes no
22 de fevereiro e 10 de março interior.
14.000 alemães foram mortos CONSULADO GERAL DA POLôNIA, EM CURITIBA.
no setor noroeste. Entre 7 e 12 Curitiba, 6 de março de 1942.
de março, cêrca de 10.000 ale-
mães foram mortos nos setores
sul e sudoeste".
Foi irradiado hoje um bole

tim anunciando, que entre os
dias 9 e 22 dêste mês, os ale
mães tiveram, só no "front"
de Leningrado, mais de " _ ...

16.000 mortos.

A EDIÇÃO
DE MARÇO

PESADAS ALEMÃS

,
.,

Moscou,27 (A. P.) - Anun
cia-se que os Exércitos ale
mães perderam mais de ....

140.000 homens, em mortos,
desde o dia 5 de fevereiro, ve
rificando-se o maior número
de mortos na frente de Kali
nin, onde os invasores sofre-
61.700 baixas até o dia 21 de

Clube R. Limoeuse

MEU AM \úO, PR R� TOS&(5 co

�CONS(lHO UM t\E.t'.)�Dlo.
o

FUN DADO 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-

Iço
de 1942.
GESSE' FIALHO, Lv-secr.

5 v.-4

•

SO

f .EXCELENTE TONlca DOJ PUL�1Õ[� ,)
�,�---------------------------------- 1���·

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 Tserci
traneerito em nosso Boletim de Abril.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IltOVO
e .robusto

•

9 carros de série, na sensacional Prova de
Flórida, EE. UU., após rodarem um total
de 1.600.000 Krus., demonstraram que a pe
lícula lubrificante do Novo Atlantic Motor
Oil é 4 vezes mais resistente, conservando
se sempre uniforme e constante. Foi ainda
provado, nessa árdua carreira, que o Novo
Atlantic Motor Oil reduz - ao mínimo pos
sível - o desgaste nos pistões, nos cilindros
e a abertura dos aneis. Não foi trocada uma

única peça. E não foi só. Depois de correr

1.600.000 Kms., foi constatado que cada
carro consumiu apenas 1 litro de óleo em cada
1.300 Kms., provando assim, que o Novo
Atlantic Motor Oil é muito mais econômico.

O Sr. poderá obter êstes mesmos resultados no

seu próprio carro. Faça uma experiência d�
rante 3 meses com o Novo e Robusto Atlantic
Motor Oil - e nunca mais o dispensará.

MUITO MAIS RESISTENTE •••

E AQUI ESTÃO AS PROVAS!

Atlaatlc .motor oil

.(

GAZOLINA E LUBRIFICAÇÃO

•

; (

•

�---_ .........

Despediu o empregad'i) s� porque 1"
...

---------1 F liX Marques Brandãoêste comperttlhave dos senti- I

EN'
, e 1

mentes de seus irmãos brasileiros I cos e otícías Celina Vieira Brandão, Comandante Apoliná-
Existe, na cielade de Blumenau, rio Marques Brandão e família (ausentes),

um estabelecimento farmacêutico, I José Marques Brandão (ausente) e filhos, Os-
- a "Farmácia Orion", - elepra-I.. valdo dos Passos Machado e família e demais
priedade elo sr. 'Walter Haufer, ele I VaI ser reorganizada a Dele-jorigem alemã e nascido naquela I gacia de Ordem Política e So- parentes, agradecem de coração as provas de
zona de nosso Estado. Nessa far- cial com a instituição de novos confôrto recebidas pelo falecimento de seu

macia trabalha há seis anos o sr. � drni
.

A r. inesquecível espôso, irmão, tio, _ cunhado e
Renato Melo, farmacêutico diPIO-1 o�g�os a mImstratIV?s. _

p ? ."

primo FELIX MARQUES BRANDAO, e con-
mado, e brasileiro compenetrado posito dessa reorgamzaçao, CUJO d' d.

h vidam os parentes (! amigos para a missa e setimo iaele seus deveres cívicos, E, por isso, I projeto de decreto-lei se ac a
o sr. Walter nunca o mirou com

l no D. A. E., o sr. Interventor que farão celebrar, no dia 30 do corrente, às 7 horas, no
bo.ns olhos, parecendo o Sl�. Haufer Federal enviou àquele orgão altar do Sagrado Coração de Jesús, na Catedral Metro-
cair de amores pela serem totalI-l .. . politana.tária e alimentar a ilusão ele uma administrativo uma nota ao pa- .. . _

Alemanha Antártica. Tudo êle fez recer em apreço e da qual ex-

I
c

I de.
11 •

para alijar o sr. Renato de seu es- traímos o seguinte tópico: "O OSII-lu O OS OmerClarlOSt�helec�mento, am:nentando a pres ..

doloroso testemunho de fatos
sao apos o rompimento das rela: _

. ,

eões diplomáticas do Brasil com as. ocorridos em outros paises de AVISOnações do "eixo". alta densidade imigratória, acon-
Pura t-c�1ica _9uinta-colunista I selha que nos armemos de todos
_Mas ... ele nao descans�u, corno os cuidados rara evitarmos e

nao descansam os que vivem a '_
trair sua pátria na "corrida da g�ó- reprimirmos a açao nefasta da
ria passageira": como não descan- quinta-coluna, que'[é

'

a mancha
sarn os verdadeiros nacionalistas do Século".
na defesa de nossa soberania.
Um dia, êle exultou. Encontrá ..

1'21 o "motivo". O sr. Renato havia
dado seu nome para funcionar, le
galmente, a "Farmácia União", de
Itoupava Seca, naquele munjeípáo.
Era o seu "leit-motif"I A lei,. ao
que parecia, estava de seu lado -

-:- "�enh,un� farmacê�tico terá a Três casas com os respectivosdireção técnica de mais ele uma .

d Ifarmácia" _ reza o artigo 8, do de- I t.errenos, e m�Is lotes, tu o oca-

ereto-lei 20.397, de 8 de setembro lizado na Praia da Saudade em

de 1931, ainda em vigor. Essa par- Coqueiros. Tratar com Pedro
te o sr. Walter apresentou por car- Antônio Vieira (negociante), no
ta ao sr. Renato Melo, alegando
não mais o considerar empregado local.
seu!... 209
E por que tudo isso? Simples

mente porque o sr, Renato fôra
um dos signatários de um memo
rial aos altos poderes do Estado
solicitando a mudança de nom�
alemães dalgumas ruas de Blurne
nau! ... E' de pasmar! Um filho
elo Brasil não conceber o brasilei
rismo ele um seu irmão ,

Mas, voltanelo à lei, a alegarãonão procede, pois essa diz em seu
texto: "Nenhum farmacêutico te,
rá a direção técnica de mais de
uma- farmácia, etc., etc.
Ora, o sr. Renato Melo era sim- I

pies funcionário da farmácia em,

q1!estão, não tendo ali direção téc- i
n�ca. Portanto, nada mais foi que
vmgança pessoal, fruto de uma COM �CLA1RE TREVOR E
mentalidade assolada pelas doutri-

'

G EOnGE RAFTnas totalitárias. .

•

Estará, amanhã, de plantão
a Farmácia "Germânia", à rua

Felipe' Schmidt.

VENDEM-SE

A Delegacia do IAPC comunica que a

sua tesouraria funcionará das 12 às 18
horas, nos dias 30 e 31, para atender aos recolhimentos
sem multa do corrente mês de Março. 2v.-l

Vida Esportiva \Juventus x Umao I Compra-se uma nesta cidade
Na vizinha cidade de Biguassú no centro. Trata� à rua Uru:

realiza-se, amanhã,' importante .

20 3 1gual, . vs.-
competição desportiva. Medirão
forças as equipes principais e

secundárias do União, local, e

do Juventus, desta capital.
E' grande a animação reinante

nos círculos desportivos var

zeanos desta capital e de Bi-
guassú.

CASA

VENDE-SE
Pequeno negócio, em bom

local, à rua Major Costa,
n. 75. Tratar no mesmo.

204 5 v.-l
E.U. trtllte, me. am&r T
Tellll brollqa1te? E.tA. eom toa•.,'
é lei de NOlllao Befthol'l
Só te ..Jn o CONTRATOSS••

Comprai na Cf SA MlSCE
5 v.-2 LÂNEA é saber economizar

C�artazes d·o
� OOOQI;JI:JDIJCDIEXX)ISJ!JnXJODIXJIDDtXXJIXJO�..DDOOOO��ooooor.-:x:JOOXIOIXJDI""�DODCJOOOOlXXXJOCDaoc::a:xxx::o:;OClClJtliCXXj""COXXllDa

HOJE j Sabado HOJE
cx.DImDIIa �DODIXICOODlXlOODOOOOOIJOQOI:JCXXXXlIDDDOOIXXXlOO�OD�uoor:a::JalQ�OQ(X]OODCJ�OIXIDQIOaLOIXJODtICm

'CINEREX ! CINE ODEON IMPERIAL
-- FONE 158? -

I - FONE 1602 -, - FONE 1587 -

A.'s 7,30 horas
I A's 5 e 7,30 horas A's 7,30 horas

Rou��ei um ntilhão
Niacíonal D.F.B.Relógio de platinaPerdeu- se um, pulseira, para,

moça, cravejado de pedras pre- ,

ciosas. Gratifica-se à pessoa que,
em o achando, entregá .. lo nesta'
redação. 3 v.-·4

o. ') dois lotás
(Desee nho Colorido)

Preços:
Imp,

2$000 e 1$500
até 18 anos

o lobo se arrisca

dia

o amor que não
morreu

Com FREDRIC MARCH,
NORMA SHEARER e

LESLIE HOWARD

Complemento nacional D.F.B,
Natural.

Preços: 1 $500 e 1 $1 00
Livre de Censura

de Receitas, com belíssimas ilus
trações, onde encontrará seleta
variedade de receitas faceis e

de pelador agradavel. Mande·
nos o coupon, para obtenção
de seu exernplar GRATI S.

MAIZENA

�.AT:S ��:RITI\/OS
� E SABOROSOS

� Possua o nosso etraente livro

§�

A cessão da séde do
Clube Germânia à
Cruz Vermelha

li propósito da cessão da séde
do Clube Germânia, por sua dire
toria, à filial da Cruz Vermelha,
desta capital, recebemos a se

guinte carta:
TImo. Sr. Diretor d'" O Estado".
Fpolis, 27-3-942.

Saudações.
Li, hoje, na edição d'''A Gazeta"

que o Clube "Germania" resolveu
num gesto louvavel e digno de en

cômios, ceder a sua sede para a ins
talação da filial da Cruz Vermelha
Brasileira.
Antes dos torpedeamentos de nn

vos brasileiros neutros e indefesos
e ipso fato, antes do rotupiincnto
das relações diplomáticas entre I)
Brasil (nossa querida pátria) com o
célebre eixo de três pontas, nenhu
ma instituição alemã, italiana ou ja
ponesa teve qualquer gesto de sim
patia, de solidariedade para com a
nossa Pátria.
Agora, que êsses hipócritas da 53

coluna estão precisanelo ele todo e

qualquer apoio, oferecem-nos tudo
com o peculiar sorriso amarelo, fal
so e mentiroso, para nos apunhalar
pelas costas na primeira oportuni
dade.
Não devemos dar crédito a essa

gente de sorrisos amarelos.
Nós, brasileiros, devemos formar

a nossa primeira e única coluna,
dentro de nossa Pátria, sem ambi
ções territoriais, e combatermos tu
elos os falsos' amigos que nos apu
nhalarão na primeira oportunidade.

O inimigo, quando súdito de UIl1,.a
nação que não respeita nem mesmo
os mais sagrados trataelos interna
cionais, não póde e não deve' ser di
gno de crédito.
Combatamos a 5:1. coluna for

mando a nossa la. coluna.
Viva o Brasil e as Américas com

os seus dignos Presidentes
(a) [Argemir o Gandra

Círurgião-Dentrs ta
Reservista do Exército Nacional

IGREJA ORTODOXA DE S.
NICOLAU

Semana Santa

Vid;-Sociall

Com WARREM WILLIAM e

JUNE STOREY

Levamos ao conhecimento de to
dos os Ortodoxos em geral, que as
solenidades da Semana Santa rea
Iizar-se-ão a começar do dia 29 de
março, de acôrdo com o programa
seguinte:
Dia 29 de março - Domingo de

Ramos - às 8 horas da manhã, te
rá início a Missa solene, e, em se

guida, a Benção dos Ramos e adis"
tríbuíçâo aos fiéis. - Às 7 horas
da noite, Novena dos Nínfios.
Dia 30 de março - Segunda-fei

ra Santa - às 8 horas da manhã,Missa dos Pressantificados. - Às
7 horas da noite, Novena, dos Nin-
fios. •
Dia 31 de março - Terça-feira

Santa - às 8 horas da manhã, Mis
sa dos Pressantificados. - Às 7 ho
ras da noite, a última Novena dos
Ninfios.
Dia IOde abril - Quarta-feiraSanta - (Dia de Confissões). Às 8

horas da manhã, a última Missa dos
Pressantificados. - Às 7 horas da
noite, cerimônia da sagração dos
Santos óleos.
Dia 2 de abril - Quinta-fciraSanta - Às 8 horas da manhã, Mis

sa solene, eomemorativa da insti
tuição da, Sagrada Eucaristia 'e cornu
nhão geral. - Às 7 horas da noite,
os Doze Evangelhos e o belíssimo e
tocante ato da Crucificação de Je
sus Cristo, seguido do Sermão de
lágrimas.
Dia 3 de abril - Sexta-feira San

la - (Dia de luto da Igreja). - Às
10 horas da manhã, recitação das
Quatro Horas e a Descida da Cruz.
- Às 7 horas da noite, Canto da
Paixão e em seguida a Procissão do
Entêrro.
Dia 4 de abril - Sábado Santo -

Às 10 horas da manhã, Missa solene.
Dia 5 de abril - Domingo da Res

surreição. - À 1 hora da madruga
da, Canto da Ressureição, Procis
são e em seguida a majestosa Litur
gia da Páscoa. - Às 4 horas da
tarde, a grande Novena da Ressu
reição.
Pedimos a todos os fiéis a maior

ordem, respeito e silêncio, durante
as solenidades da Semana Santa.

Aniversários:
Transcorreu, ontem, a data

natalícia do nosso prezado con

terrâneo sr. dr. Henrique Rupp
Junior, figura de larga projeção
social, por seus dotes de cora

ção e de espírito.
Fez anos, ontem, o nosso dis

tinto conterrâneo sr. dr. Nelson
de Sousa Guimarães, digno Juiz
de Direito da comarca de Join
ville.

Viu passar, ontem, sua data
aniversária o nosso prezado con

terrâneo sr. prof. J. Roberto
Moreira, ilustrado diretor do
Instituto de Educação de Flo
rianópolis e pessoa geralmente
estimada.

Festeja hoje seu natalício o
revmo. monsenhor Harry Bauer,
Prelado Doméstico de S.S. o

Papa Pio XII e figura das mais
distintas do clero catarinense.

Ocorre hoje o dia natalício da
prendada senhorita Maria de
Lourdes Teive.

Agradecimentos:
Esteve ontem nesta Redação

o sr. Osvaldo Machado que, em
nome da família Brandão, nos

veio agradecer a nota com res

peito ao falecimento do .nosso

saudoso conterrâneo sr, Felix
Marques Brandão.

Raymundo L. C'. Teive e
Jocetina Lentz Teive

Participam que sua filha Maria
de Lourdes contratou casa
mento com o sr. Mário Dal

Grande. .

Nacional D. F. B.

O box não é sopa
'(Short Esportivo)

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

Invadida a Tailândia
pelos chineses !

Chung-King, 28 (United) - (Ur
gente) - Fôrças chinesas acabam
de invadir a Tailàndia.
Chung-King, 28 (Reuters) - Duas

fortes colunas chinesas invadiram a
Tailàndia, partindo da província
burmesa de Shansto, atravessando
a fronteira em dois pontos diferen
tes. Essas colunas avançam, agora,
em direção a Tangaw e Heighong,

Eugênio Dal Grande e
Dolores C. Dal Grande

Participam que seu filho Mário
contratou casamento com a
sríta, Maria de Lourdes 'l'eive.

MÁRIO-MARIA
apresentam-se noivos

Fpolis.; 25-3-91.2

Senhora ! Para as suas so
bremesas prefira O' ! UDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

Edital
Gentil Vieira Borges, Of'ici al elo

Registo ele Imóveis da Comarca de
Bom Retir-o, Estado de Santa Cala
r i na, dos Estados Unidos do Bra
si], faz saber que, pela Sociedade
Colonizadora Catarinense, foi re
querida a inscricâo elo memorial
referente às glebas de terras ahai
xo descritas: em Rio Jararaca (Ar
rôiodo Albino) 1.112.925ms2, plan
ta n. 34; em Chapadão do Serro
Negro, planta n. 35, com .

2.247.000ms2; planta n. 36, em Cha-
padão do Serro Negro .

14.217.!J50ms2; planta n. 37, em

Chapadão do Serro Negro .

3.592.450111S2; no total de .

21.169.925111s. Situadas nos distritos
de Santa Teresa e Salto Grande, do
município e Comarca de Bom Re
lira. 'Pela requerente foram apre
sentados em meu Cartório os do
cumentos exigidos pelo decreto-lei
n. 58 de 10 de dezembro de 1937 e

pelo Decreto n. 3.079, de 15 de se
lembro de 1938, excepto a relação
cronológica dos títulos de domínio
e certidão dos mesmos, dispensa
elas pelo M. M. Dr. Juiz de Direito
da Comarca, por já ter sido pro
duzi das no registo inicial; que se
acham franqueadas ao exame dos
interessados, que poderão oferecer
i mpugnação após a última publica
ção dêste edital. E para que che
gue ao conhecimenlo ele todos la
vrou-se o presente edital, além de
outros de igual teôr, que serão pu
blicados na fórma da lei.
Bom 'Retiro 25 de março de 1942.
O Oficial; . Gentil Vieira Borge�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


