
A «Quinta» 1)0· Nordeste

João Pessôa, 31 (P. C.) movimentos de tropas, algu- nalmente, pela polícia, depois I vimentos
do grupo. Tinha em "fuehrer" do Rio: "O desprêso 'I

do país. Depois de localizar a
.tenta ao perigo representado mas das quais o rádio de Ber- de numerosas pesquisas, con- seu poder um grande mapa da nos reforça, porque demonstra resistência de oto e os seus

pelas atividades de todos os lim, ainda há pouco divulgava, fessaram, sem relutância" a Paraíba com detalhes sôbre que estamos colocados em ní- pontos prediletos de reunião, o
súditos do "eixo", a Polícia da em irradiação para o Brasil. missao que lhes estava aféta, os principais pontos estratégi- vel superior a qualquer orga- delegado da Ordem Política e
Paraíba se manteve alérta des- Além dos mapas encontrados e que os numerosos documen- cos do Estado e sôbre a Iocalí- nização". Social poude, enfim, apreenderde o momento em que o Go- em seu poder, vasto material tos apreendidos comprovam zação das fôrças do Exército e A prisão de Bruntzek foi documentos de extrema imporvêrno brasileiro definiu sua de propaganda servia-lhes pa- cabalmente. da polícia. Interrogado pelas realizada pelo delegado da tância, um dos quais vai transposição diante dos aconteci- ra os fins de sabotagem que Dêsses três colunistas, Oto autoridades, confessou, sem Ordem Política e Social, sr. crito nesta reportagem. Tratamentos internacionais. Vigia- I se iam desenvolvendo num Bruntzek é talvez o mais peri- nenhum descontrole nervoso, a Ivaldo Falcone de Melo, cuja se de uma carta do alemão
dos cuidadosamente em todos crescendo assustador. O t o goso. Comandante do grupo 10- responsabilidade que lhe cabia. capacidade de ação ao lado do H a n s Albrecht, intitulado
os seus movimentos, a Polícia Bruntzek, Gottlob Zollmann e cal da Sociedade Nacíonal-So- Pessoalmente, mantém as pre- cap. Solon Ribeiro, chefe de "Fuehrer dos Kamaradas" no

poude, enfim, identificar os Werner Gunter são na Parai- cialista dos Guerreiros Ale- tensões de superioridade reco- Polícia do Estado, se revelou Brasil. Contendo instruções
principais cabeças dos núcleos ba os responsáveis diretos pela mães no Estrangeiro, Oto che- mendados pelos dógmas do ra- mais uma vez, nêsse caso, de para o melhor desempenho. da

'

de comando. Alemães resíden- execução dêsse diabólico pla- fiava as reuniões dos seus as- cismo germânico, e inclusas acentuado interêsse para a tarefa, essa carta informa
tes de há muito em território no de espionagem. Presos, fi- seclas e superintendia os mo- nas instruções recebidas do seu manutenção da ordem interna também a Oto Bruntzek, o
nacional, conhecendo a língua ----------------------------------------- qual tem uma carteira do Par-
e os costumes do povo, cuja tido nazista, visada por Himm-
hospitalidade trairam, êsses I ler e Rober Ley, a sua nomea-
elementos vinham realizando ção para o cargo de coman-
obra inominável de espiona- dante do grupo da Sociedade
gem, mantendo-se em constan- Nacional-Socialista dos Guer-
te ligação com os centros de reiros Alemães, dêste Estado.
"comando" do sul do paí ou da Eis o texto mencionado
Alemanha, aos quais eram re- documento, traduzido para o
metidos dados de interêsse es- português:tratégico ou econômico. Em "Kamarada Bruntzek
reuniões realizadas periodíca- O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA Com a nomeação para co-
mente, arquitetavam os pla- mandante do grupo (substitu-:
nos de ação mais indicados Diretor-gerente: ALTINO FLORES to) foi o senhor escolhido, co-

para o meio. Conheciam to- mo excelente camarada no
das as notícias referentes a

ANO XXVII Florianópolis Terça-feira, 31 de Março de 1942 N. 8503 (Conclue na 6a. página)

Escoteiro «yankee» em visita a seus
colegas brasileiros

Asas brasileiras nos céus do Brasil

DEMOCRACIA CONTRA EIXO!
Rio, 31 (A. N.) -- A União de Escoteiros do Brasil, recebeu

o escoteiro norte-americano Alan Bath, que está percorrendo
os países da América, numa viajem de bôa vontade.

O referido escoteiro tem a sua missão quase cumprida,
pois já esteve m todas as Repúblicas da costa do Pacifico.

É êle portador duma mensagem dos escoteiros norte-ame
ricanos, para os seus coregas brasileiros.

Para homenageá-lo reuniu-se a União dos Escoteiros do
Brasil, sob a presidência do general Heitor Augusto Borges, que
concedeu a Bath a "Medalha de Afeição".

-

POPULAÇAO
D06l0BO

TERRITORIOS
DO GLOBO

EIXO
1,5%

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

A colaboração 'do Uruguai com os' E.Ec U.U�
As frentes estão definidas: é inequívoca a atitude

assumida pelos países ainda "neutros", a favor ou contra
.os heligerantes.

O nosso diagrama determina qual o prato da balança
que deve baixar, cada vez mais, até que, conforme disse
Winston Churchill perante o Congresso norte-americano, os

aliados desfecharão o último golpe para libertar a huma
nidade do nazismo.

Nova Iorque, 30 (R.) - O América.do Sul se reuniria em
dr. Juan Antônio Buero, sena- conferência, possivelmente no

dor uruguáío e ex-ministro das Rio de Janeiro, agindo então
Relações Exteriores de seu de comum acôrdo.
país, declarou hoje, em entre- Disse que o Uruguái está

\ ,vista à imprensa, que o pana-] preparado para cooperar de to
Ti mericanismo está passando por das as formas possíveis com os

,

uma fáse de prova e que os ne- Estados-Unidos, já tendo feito
gócios interamericanos devem tudo que lhe estava ao alcance,
ser organizados em bases per-

I

excepto declarar guerra, o

manentes, a-fim-de -lue sejam mesmo se dando com os de
resolvidos condignamente os mais países latino-americanos.
problemas de após guerra. Em sua opinião, o perigo má-
Perguntado se o Uruguái de- ximo para a solidariedade

clararia guerra ao "eixo", re- panamericana era o fato das
plicou que com os novos pro- nações dêste hemisfério terem
blemas que ora surgem na se julgado livres de risco.

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

Depois de completamente I Pôrto Alegre, rumo ao Rio d�
reorganizada e entregue à ex-I Janeiro.clusiva propriedade e admi- Os aviões da linha Oéste,
nistração de brasileiros natos, partirão sempre do Rio de Ja
volta finalmente à atividade, neiro às quintas-feiras, re-
reiniciando seus vôos regula- gressando aos sábados.
res, a veterana emprêsa bra- Os aviões da linha Sul partisileira de transportes aéreos rão sempre às tercas-f'eíras re
"SERVIÇOS AÉREOS CON- gressando às quartas-fei;as,DOR LTDA.". escalando em São Paulo Curi-
Cêrca de um trimestre esti- tiba, Joinville, Blumena�, Flo-

veram paralisadas as atívída- rianópolis. .

Poderoso remédio para tratamento da des da conhecida organização, As demais linhas irão sendo
DIABETES. em virtude de fatos já divulga- reiniciadas à proporção que

• • • dos e que, graças à atuação in- forem ficando concluidas cer-A venda em todas as farmaclas. cessante da administração da tas providências finais ainda
t t emprêsa prestigiada pelas pro- em andamento, sendo, entre-Agente-represen an e: vidências, conselho e assístên- tanto, de esperar que, dentro

VI"rgl'lio José Garcia cia do eminente Chefe do Es- de mais uma quinzena, todos
tado Nacional e dos senhores os serviços da veterana emprê-

I Caixa Postal, 56 -- Florianópolis Ministros da Aeronáutica e Ex- sa estejam completamente res-
terior e, ainda, do íntegro Di- tabelecidos.

-----------------.....-....
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6 retor de Rótas Aéreas, Briga- Vê-se, assim, que a CONDOR
deiro Eduardo Gomes, os quais, - pioneira dos servicos aéreos
demonstrando nítida c o m- pelo nosso litoral e' "hínter
preensão' do valor que tem a land" -- volta a prestar à eco
veterana organização para o nomia nacional os considerá-

Salvader, 31 (A. N.) -- Procurando apurar as denúncias ul- nosso país, agiram poderosa- veis serviços a que as popula-
b I d d I I mente no sentido de tornar ções do interior já se haviamtimamente recebidas, a polícia aiana vem rea izan o i igências a -

possível a divulgação desta habituado e cuja suspensãotamente proveitosas contra as atividades dos elementos da quinta- grata nova. Já na próxima ocasionou sérios inconvenien
coluna. Assim é que, numa batida realizada na residência de Rômu- quinta-feira, 2 de abril, levan- tes que, felizmente, já agora
lo Mercuri, foram encontrados vários documentos comprometedo- tará vôo do aéroporto de San-I não mais existirão.
res, além de armas de fogo, flâmulas e escudos fascistas. tos Dumont rumo a Cuiabá, BMato-Grosso, o primeiro tri- onitos, bons e baratos,Mercuri tornou-se famoso em todo o Estado por suas tropelias motor reiniciando, assim, as Primeiros entre 08 primeiros,
praticadas �o tempo da propaganda integralista, de cujo núcleo 10- viagens semanais ao Oéste,com São os doces preparados,
cal era "brigadeiro". escalas por São Paulo, Araça- Co'o bom Fermento Medeiros

A polícia realizou também 'diligência na residência do médico tuba, Três Lagôas, Campo Afastamento de súditos do eixo
alemão Bruno Riethmann, onde foram encontrados produtos qui- Gran,�e e8 cor�mtbá. b�o prótxi- dos clubes esportivos. d

'

desti �

f bri �

d b
mo ma ,sera am em re 0-

miCOS, parecen o que os mesmos se estinam a a ncaçao e om-

\ mado o serviço da linha Sul, Rio, 30 ("Estado") - O con-

bas. . partindo o avião inaugural de selho administrativo do Tiju
ca Tênis Clube, em reunião de

I 24 do corrente ,resolveu autori
zar a diretoria a afastar, pela
fórma que julgar consentânea
da efetividade do quadro so-
cial, os consócios súditos dos
países do "eixo".

Inoglukus

Preso um «quinta-colunista»
..

mais

Cassada a cidadania de mais
oitenta franceses

Zurique, 30 (R.) - Telegra
mas de Vichí para a agência
oficial alemã "D. N. B." anun
ciam que mais de 80 pessôas
foram privadas da nacionali
dade francesa, por um decreto
do govêrno de Vichí, hoje pu
blicado.

Recife, 31 -- Os jornais, tratando das atividades dos elementos do
"eixo" em Pernambuco, assinalam que a infiltração' totalitária nêste
Estado, assim como em todo o nordeste, habitado por uma população
brasileira nativa desde os seus avos, é relativamente pequena. Apesar de
existirem em número inferior a 'mil em todo o Estado, mesmo assim os

elementos do "eixo" não deixaram de exercer atividades suspeitas em
Pernambuco. Os jornais, entre outros casos, lembram o do japonês Shem
ba, em cujo colchão foram encontrados 180 contos.

Shemba exercia a profissão de sorveteiro e servia antes no Estado
Maior do exército nipônico.

As atividades dos alemães, italianos e japoneses em Pernambuco,
agora como antigamente, estão restringidas à capital, No interior, a au

sência de "eixistas" é quase total.
De acôrdo com o último recenseamento ,existem em Pernambuco,

entre homens e mulheres, 671 alemães, 420 italianos e 13 japoneses.
Apesar do pequeno número, os alemães organizaram em.Pernambuco

um "Partido Nazista", fundado por 49 alemães, que trabalhavam numa
fábrica do município de Paulista.

Ésse partido, que era dirigido por Erwin Kalk, foi dissolvido em

1938, sendo apreendido seu acervo.

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

Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro: com curso de especializaç3.o e prática de ouvidos.
nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson. na Policlínica de Do-

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

Diariamente, das 9 às 12 horas -- Segundas, quartas e sex
tas das 17 às 19 horas

Hitler arrastará a carnificinaOs que
Angóra, 30 (da AFI :rJi1� a I bre�e :possível. Máu gr�do os

Reuters) - A insistência em ternve1s massacres sofridos pe
torno da pressão da Hun- las tlLlpas rumenas que lutaI?
gria e da Rumânia às exigên- em Odes�a contra um adversa
cias do Reich relativas a re- rio poder'�SO, o sr. Antonescu
messa de efetivos para a fren- não poude obter promessas de
te russa, parece agora não que o Reich i't;�neceria ar��
passar de uma manobra des- mentos adequados, e a? díví
tinada a ocultar as verdadeí- sões rumenas corr\em o risco de
ras concessões dos dirigentes uma nova carnifici{�a.
daqueles países às opiniões res-

pectivas. Segundo as últimas
.íntormações autorizadas, co-
lhidas em fontes balcânicas
dignas de todo o crédito, tanto
a Rumânia como a Hungria já
concordaram com as exigên
cias nazistas.

O sr. Antonescu, apesar dos I
sacrifícios sangrentos já con
sentidos em 1941, não conse
guiu moderar as exigências do
chanceler Hitler. Não foi esta
belecido nenhum total para os
efetivos que o país deve enviar,
e o Fuehrer insiste em que a
remessa seja realizada o mais

Machado & Ct�.
Agências e

Representações
C.iXl pOltl1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gentel no. principlt.
muncípio. do E.tldo.
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i DE PESSOAS TEM i Os pescadores J�poneses sao u�s aoPs!!:!!s�elos bar-

.

• USADO COM BOM RE. � A lei não permite ao estra?-I Os pesca�ores mpom?os d_e- temente esclar,ecld�s s�br� o
cos de maior tonelagem, per-

a e ,geiro exercer e explorar proíís- tSembarcados 'tnol Brd3:sfIl ntaeos qcoue pdlee��nf�::�' �:c������ço�� tencentes aos japoneses avul-

SULTADO O POPU . Isionalmente a pesca e indús- rouxeraI� .1'0. u os 1 eren r:n , tam à medida que se desven-• � l trias correlatas em qualquer dos de�ms ímigrantes d8:_mes- pais qu� generosament.e os hos- . dam segredos da temível espio-• .Iponto da República. E só os ma estirpe. To�os el�s sao �a- ped� na? tardam muito.
nagem, exercida, entre nós, por• LAR DEPURA TIVo ., brasileiros podem ser "armado- v�adores. A �e�Ignaçao 12rofls- Nao,ha zelo que ,supere o �e pessôas colocadas ao serviço

• 8 res de pesca" e membros da ?Ional d?s SUdItoS do, �Icado, u� agente do gov_erno de To-
integral do Mikado.

(I DO SANGUE. "administração das sociedades mtroduzldos, na Amenc3- do quio na coordenaçao dos esfor- A rêde da conspiração que'

civis, comerciais e índustríaís, S�l ?bede.ce a preoc�p�çao ad- ços de se�s tutelados em qual- nos envolve tem fios invisíveis.• fi que explorarem a pesca". mínistratíva de se facüítar a quer ,sentIdo. . _ E o indispensável que se neu-
• • É o que prescrevem clar�- s�i�� de "agri�u�tores" do ter- <?tIda a naturallzaç�o, l?- tralize quanto antes, uma fôr-
• • mente os artigos 6° e 7° do Co- ntono d,o I_mpe�IO .. ,

calíza-se o .pescador Ja:I?°r;teS ça que já entrou, por certo, nos
• A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO • digo de Pesca.

. . .

Os propnos m_?Ivlduos des� em qualquer d�s nove colo!uas cálculos dos inimigos da no�sa
• A Os informantes e dirigentes t�n�dos a execu�ao de tarefas de pesca do litoral paulista. tranquilidade e independenU Fígadc , o Baço, o coração, o Estômago, os .. da colonização japonesa no sm�s�ras �� espionagem e ,de A.ntes mesmo d� lhe s�r conc�- cia.• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres • Brasil procuram, entretanto, traição utilizam-se dessa m�s- dIda. e�sa almejada cId.a�ama Procede-se, nêste instante, a• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Cs- • invalidar essas medidas de de- cara padro!1Í,zada do e�pansIO- ?ra�IleIra, sem qualque:_ ínflu- um inquérito demorado para a

• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. II fesa dos pescadores nacionais nismo agrano do Japao., encla. sob�: o seu coraçao, v,o�_- averiguação' de tudo quanto
• Inofensivo ao organismo. Agradável corno Hcôr. • e do nosso litoraL E como nas zonas agncolas tado mtenamente, p�ra a terra existe de irregular ou perigoso
a

O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. .. Vale a pena, assinalar que onde se acumulam trabalhado- onde nasceu, o rnpao rece�- no monopólio da pesca que., como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- • os meios usados por todos eles, res amarelos aparecem sempre chegado pesca e!ll companhia usufruem os amarelos no li-• matísmo da mesma origem. _

.

• nesse particular, não revelam orientadores da mesma Eaça, de ,seus .com12a�r,IOta? .. ,toraI paulista,(8 VALIOSAS OPINIOES • excesso de subtileza, que se a- sem ofício comprovado, nao se E muito difícil I�entlflcar E há razão para se admitir,
• O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesta que apliquei muitas • tribue comumente aos oríen- estranha mais a presença de um pesc�dor clandestmo de �a- desde J' á, o esclarecimento am-base, e' õtímc auxílíar do tra- vezes o ELIXIR «91"» obtendo d b t arela entre os seus Ir•

os

• talís, mentor,e,s,. cham"a os a ,er. a- ça ..

am
_

.

-

plo da verdade no que se re-tamento da Sífilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados ...,
-

d
. d

.. te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis. • Os representantes de outras ment� consules, nas colomas m�o� e sangu,e .

naSCI os no

Ilaciona
com as atividades ma-

cal é a única possível. raças se servem de iguais pro- ou :r:-u�leos de pescadores _on�e BlasI� o� favorecido pela na- rítimas dos incômodos hóspe-• (a) Dr. Beneditó Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii • cessas quando querem iludir a os mpoes se ac�am em maioria. turallza_çao. A' des que, entre nós, trabalham• • lei e a boa fé clássica da gente Quando o� J,�pon�ses �I?or- EnqUls�ado I?-un:.a coloma de
para glória de povos que não

••••g••••••••••••••••••• brasílíca. tam ao Brasil ja estao suf'ícíen- pesca, o J�pon�s. fiel ao p�nsa- se identificam conosco. O pró-menta e a P?lltlca do Micado prio descendente do imigranteencontra apoio franco da parte japonês, com raras exceções,de todos os componentes do continua aferrado à tradicões
nu�leos. Os pescadores na.cio· da pátria longínqua de seus
�aIs.' que reI?res�ntam mino- antepassados. O nascimento
na inexpressiva e desalentada no Brasil não o coloca den
não podem oferecer resistência tI'O dessa unidade moral de
aos interêsses dos agrupamen
tos estrangeiros predominan
tes na zona.

Hoje, a indústria da pesca
em muitas léguas na orla ma

rítima de São Paulo, escreve o
dr. Jorge Queiroz de Moraís,
"está quase completamente
nas mãos dos-japoneses, e, se
não houver uma providência,
em hreve os pescadores nacio
nais serão estrangeiros dentro
ue nossas praias". __

Está claro que o êxito dos
nipões deve ser levado também
à conta de seus métodos de
trabalho e (,la bôa direção de
suas cooperativas. O transpor
te do peixe do japonês custa
uma insignificância em rela
ção ao que despende o nacional
para levar o produto de seu es·

fôrça aos centros consumido
res� A falta de espírito associa
tivo da nossa gente do litoral
coloca-a em condicões de .irl·
ferioridade na êoncorrência
com o alienígena auxiliado pp
lo coperativismo praticado com
a visão no interêsse do grupo.

Os japoneses são atualmente
os únicos que dispõem de mer
cados certos em São Paulo pa
ra a aquisição do resultado
das fainas pesadas do mar.
Êles monopolizam a industria
lização da pesca,principalmen
te a da manjuba. Dispõem os
amarelos presentemente de 48
barcos de pesca. Quatorze uni
dades podem aventurar-se às
longas e rendosas pescarias em
alto mar. Dispõem os grandes
barcos de capacidade e meios
para a permanência, durante
quarenta e cinco dias, em ple
no oceâno,resistindo aos ventos
e à fúria das ondas. A tonela
gem dessas embarcações é va
riáveL
Não há dúvida que, no mo

mento atual, a manutenção de
semelhante monopólio oferece
inúmeros perigos. Ninguem
acredita que, verificada uma
agressão no mar contra o Bra
sil, os pescadores nipões dei
xem de atender às solicitações
dos aliados do Império do Sol
Nascente. Além disso, a frota
de pesca póde ser utilizada pe
los que a manobram em detri
mento da nossa segurança. E
as probabilidades de suprimen-

lndlcador
I�r. Antônio Moniz

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras,
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 h()ra�.

IHESIDÊNCIA:
Av. Hercilio Luz, 189.

.

Telefone n. 751.

E)(.-. Chele d.1fJ cll�
nica ao

fiosi}'ltal de
NUhrnbürg

(Pror�,: L. Burkhardt
(j B. Kr�u ter)

I.!Jspeciolista em

Lirurgia OC1'al '!)

t Alta c1rurgia, gyne
cologla (doenças de

I senhorad) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e opl'lrSções :

de piaijt1i�a.
C\.lD5ullorlo IS rua Tralll
no, 18 (rltla 10 6a 12, e

d"" 1 b (.1:<; ! 6.50) Tel�
pbtne - U!85

I
Residenda â rua EBe
t�ve8 ,]m:dm.', 20. m__

Telephone --- l.1jl

I -

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

Geral

ICONSULTaRJO:
Rua Felipe Schmid!-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESJOENC1A'
Av HerCllio Luz, 186

-- Phone: 1392 -

Attend a a chamados
14

médic
Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts

mann e Aurélio Rotolo

•

IISTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça]

I
Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genHo·urlnarIo do homeDi
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavª!"çs

Curso de Radiologia CIf!líCl com o
dr. Manoel de Abreu Camoanllrlo
São Paulo). Espec:.alizado em Hi
giene e Saúde ftDilca, pela Unlver·
Ildade do H!o de Janeiro.

.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS parI!
dlagnó!!tlcos das dopncas internas
Coração, pulmões, vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias ósseall e radlogra!las

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrIcos.)
Metabolismo basal

(DetermlnaçEl.o dOI dltúrbios das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame quim1co e microscópico do

8UCO duodenal e da btlls).
Gabinete de fisloteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
lixames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do impaludIs
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina. lreaçllo de
Ascheln ZQndeck, para diagnóstico
precoce de gravIdez). Exame de
ouz, escarros, líquido raquiano e

quaiquer pesqulza ,para eiucldaçãCl
de dla�nóst!co.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

FlORTANOPOllS

quo a nação precisa para a sua
defesa e consistência,
A fidelida de do filho do j a

por ês a política do Mikado
chega a extremos incompreen
síveis pelos naturais de um

continente, onde tudo conspira
contra fanatismos prejudiciais
à expansão da fraternidade
humana.
Inúmeros descendentes de

nipões nascidos em São Paulo
aparecem agora de mistura
com os colonos vindos da Ásia
entre inimigos declarados do
Brasil.
Não se trata de um fato sur

preendente para quem acom

panha a feição da cultura ni
pônica nos principais núcleos
de colonização em várias zonas
da República.
Os brasileiros que trazem nas
veias sangue japonês não se

distinguem, pelas opiniões, dos
imigrantes amarelos nas asso

ciações em que cooperam ir
mãmente.
A Colônia Z 1 fornece prova

irrecusável dessa verdade que
convém ser repetida. Uma par
te apreciável dêsse agrupa
mento é formada por pescado
res nascidos no nosso país,Pois
bem; a mesma Colônia Z 1, que
é uma corporação oficializada
da República, figura na lista
negra inglesa e norte-ameri
cana.
Não é possível contar-se 'com

a dedicação patriótica das re
servas navais fornecidas por
êsses agrupamentos de servido
res de interêsses contrários aos
ideais dos povos dêste conti
nente,
Cumpre acentuar também

que a aparelhagem da fiscali
zação da pesca precisa ser in
vestida de autoridade e recur

sos, com que não conta atual
mente, para realizar, como de- .
seja, a taréfa que lhe cabe no
litoral paulista.
A ameaça à segurança do

continente impõe modificações
nas leis e nas práticas adota
das nos períodos de tranquili
dade em que os brasileiros fe
chavam os olhos ao que se fa
zia dentro das fronteiras do
país.

ALBERTO REGO LINS

AVISO AO POVO CATARINEMSE ILinhe 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
um automóvel (limousine)

I AQente em Florlanopolis: MARIO MOURAem perfeitas condições. In-
fo!mações na gerência do PRAÇA 11'> DE NOVEMBRO
ESTADO, 30vs-H """""'''''''' ... _

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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 clas�e.
Diárias de 10$000 a 40$000 ,_,'

Secção de Maternidade, com·ilarteira residente. Par
tos a preço fixo: permanên('�. <le 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compre8IlJida a da parteira � 350$000.

E', ?�[mitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,r" NARIZ, GARGANTA
E'specialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C '1 Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

,

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. : Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas larlamente à tarde: das 15 às 18 horas

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

Josephi:1a S,hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.
....._ -.

'.1 ..

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS N
' �"

dOuvidos-Nariz-6arganta-Vabeça-Pescoço
.

egocID _a ven a

1
Vende-se a casa de negó-

Dr. ARM NIO TAVARES cio no larg� generalOsório-40 (Casa Chlcao). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
dio. Tratar no local.

30v-23

(Assistente do prof. Sanson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

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

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, DeJos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA. - Rua Trai;:no. 12.Dr. SAVAS LACERDA

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

NARIZ e GARGANTA
Coos: Vítor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ati ,/
• -�'tIIiRift'ftmr

f 5 •
s

QUARTOS

CHAMADA DOS CIDAOS POLONÊSES AO
REGfRO

I Farmácia ,sperança"
Parmecêuff NILO LAUS
Hoje e amanhãrá a sua preferida

Drogas nacionais e e,ngeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Igos de borrachd.

Garante se a exata obscllcia no receituário médico

PREÇO�ÓDICOS
R. Conselheiro lVP 4 e 5 (edifício do

Mercado, fren'I Casa Heepcke),
FC: 1.642

9 ESIIIDO� Terça-feIra, 3f 46 Marco .de 19n

rOOD<lOCDDaDDDODDCCOClDDCOOClD_"""""""'-
I "A MODELAR" I
� prepara um inverno I� de GUERRA •.• 8

I QUERRA �E PREÇOS I
� ALTAS SURPRESAS ... I� Aguardem, de 20 de 8

I Abril em diante ! IQooaaOOODOIXXXXJCJDCIXXXJOODt'IX'IDOIXJCJOIXXXXXID:IIXDXIOCIDOOOOOCCD

fOTO,. IDEAL
de

J.oão Silva Sobrinho I
Postais artísticos, gru
pos, casamentos, servi-

I ço industrial, revelação I
e 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 prazer da petizada, IE orgulho dos coníeítetros,
São os doces trabalhados.
Oo:o bom Fermento Medeiros.

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-S
A�..-

-

",,-
� 4'� }
.�/

SALOMÃO PALATNICK e IFRIDA PALATNICK
participam a seus paren
tes e pessoas amigas o
nascimento de sua
filhinha LiLlA.
Fpolis., 22-3-9"2

5 v.-4

-_!�
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to amáveis quão perigosos,• •

1j- \xico, 30 (R) _ APro?'�ouo�a�R?!d�S���)p�co tempo um humilde pes-
'@-se da publicação do "Li-\ habiantes e preparando, por cador amarelo, que trazia cuí

I 'anco
" do govêrno holan- todo os :r_neios_, o possível êxito dadosamente cosido no forr? �e

I u�::J.:.mciando as atividades da rane]ada mvasao. suas roupas uma planta dímí

reSPiOnagêm . japonesa nas N� México, exatamente nas nuta, embora grandemente de

;fdias Holandesas o jornal "EI costs da baixa California, pro- talhada, de todos os meandros

Gráfico" publicou um artigo curaam estabelecer-se desde da baía de Madalena, o que

qUe causou enorme sensação logcos "inofensivos" comer- pr�va que êsse pescador de ma

Festa capital, dadas as extraor- cíares e plantadores japoneses neiras �randas e s�rnso sem

dinárias semelhanças que o quepor uma coincidência real- pre amavel na realidade nada

jornal descobre nas manobras mete notável, trataram de fi- mais era que um habilissimo

jlipônicas no México. xarruas residências sómente topografo e espião de Tóquio,
Entre as várias passagens nosiontos estratégicos. Assim, desempenhando calímam\ente

dêsse artigo, devem ser desta- nurlugar deserto como é a ilha suas atividades em terras me

cadas as seguintes: "Silencio·' Ma;arita, foi encontrado há xicanas".
sos e amáveis, os japoneses

--------------.

permaneceram no México de-
senvolvimento intenso trabalho
de espionagem; uns cultivam
[lores, outros negociam com

sed4s e seus pescadores procu-

�l
m ensinar o oficio aos humil-

1� s pescadores mexicanos do
toral do Pacífico, mostrando-
bons camaradas em todas

�I .3 ocasiões. No entanto, todos
"ses amarelos, de modos

\-urandos e sorriso afavel, ti
nham a sina traçada pelo go
vêrno do Micado. Ainda há
tempos, o antigo embaixador do
Japão nesta capital, Yoshiaki
Miura, por ocasião de uma en

trevista concedida aos jornalis
tas locais, quando do rompi
mento de relações entre Was
hington e Tóquio, respondendo
a uma pergunta que lhe foi fei
ta sôbre a atitude que assumi
riam os japoneses' residentes
no México, caso se verificasse
a ruptura de relações também
entre este país e o seu, teve a

coragem de dizer: "Cada um

deles sabe perfeitamente qual
o seu dever" .

"Isso quer dizer - prosse
gue o jornal - que Yoshiaki

�i��':ô��:ifa����:i�a��en��x��� '-E-S�'P'--E
-- --:"--Associa�ão Comercial de Florianópolisf;�.j�tava organizada em bases de RTE A BILIS \I

r�reparação para um conflito 1\0 SEU FIGADO AVISO AOS ASSOCIADOS
álrmado, exatamente como \10U- !I A Associação Comercial de Florianópolis chama. a

1. �}?OS países un Calomelanos-E Saltará da Cama atenção dos seus associados para o novo Decreto do
Como se sabe, entre as me- Disposto Para Tudo Govêrno do Estado relativo ao imposto de vendas e cori-

didas adotadas pelo Japão con- !etI ligado deve derramar, diariamente. signações, que entrará em vigor a 11 de abril próximo,
.

s q ais pre- eatornago, um litro de bilis. Se a bílis não O f .

d D 6 ftra os palses com ou' -re livremente, os alime.itos não são re em O ecreto, que tem o número 54. oi pu-
tendia combater mais tarde, eridos e apodrecem, Os gazes incham o blicado no Diário Oficial de 12 do corrente e será

, de esni
- mago. Sobrevem a prisão de ventre ..

f;}.gura a remessa e aspioes en- ê sen'ee-ae abatido e como que envene- transcrito em nosso Boletim de Abril.
(2 .rregados de fazer o estudo do o.Tnd?éamargoeavi�aé,:mmarty�io_
�

• "... I' .'" ma SImples evacuaçao nao tocara a

; lloral desses paises, as missoes a. Nada h.. como as famosas Pillulas

cientificas e a formação de em- RTERS para o Fig,;,do, para uma ac_ção
• rta, Fazem correr hvremente esse litro

presas pesqueuas e de navega- bills, e você sente-se disposto para tudo.

ção. No México os botanicos;» causa� damno; são suaves .e. contudo
, ',.. ) maravilhosas para fazer a bílis correr

oceanografos e zoológicos ]a- remente. Peça as Pillulas CARTERS

poneses ofereciam "humanita- ra o Figado. Não acceíte imitaçóel.
• -.çll 3$000

riamente" seus serviços ao

país, combatendo a febre ama-
_

rela e a malaria; os pescadores
nipônicos ensinavam os méto
dos da pesca cientifica aos seus

colegas aborigenes,' mas na Alugam-se quartos para
_ realidade dedicavam-se a Ie-il.tetros , em casa de família.
vantar plantas e elaborar ma-er e tratar à Rua Trajano,
pas, apoderando-se, pouco r, 7 - Sobrado. 5 v,-4

o Japão e o Vaticano
Londres, 30 (De Fergus J, presentações que a Santa Sé

Ferguson, correspondente di- se veja compelida a fazer a f'a
plomático da Reuters) - A vor dos cristãos nativos, ora

comunicação de que o delegado sujeitos ao domínio nipônico,
apostólico, em Tóquio, recebeu bem como dos prisioneiros eu

privilégios dplomátcos, e que o
.

ropeus e norte-americanos. Em
dplofata japonês Harada foi qualquer caso, será ínteressan-
nomeado representante ni- te conhecer a declaracão ofi
pomco junto ao Vaticano, cial sôbre a posição, feita pelos
indica que se chegou a um próprios órgãos do Vaticano.
acôrdo "ad hoc" para o es-
tabelecimento de relações di
plomáticas fóra da prática ha
bitual, de conformidade com o
Protocolo,

:Êsse ponto foi tornado claro
pela maneira como um porta
voz japonês acentuou o fato de
que sómente relações diplomá-

O Consulado Geral da Polônim Curitiba, chama todos os cida- tícas "de fato" tinham sido
dâos poloneses de sexo masculinoscido entre .1900 - 1925 inclusive, iniciadas.
residentes nos 'Estados do Paranánta Catarina e Mato Grosso, para . ,

t
o registro obrigatório, na sede d01sulado Geral. Sera ln eressante saber qual

Os interessados devem apr6ar-se pessoalmente, munidos de a explicação que o Vaticano
todos os seus documentos. As pes domiciliadas no interior poderão dará ao acôrdo. E' possível que
registrar-se por escrito, dando emente o nome e sobrenome, ano tenha sido adotado êsse rumo
e a localidade do seu nascimento s�u .atual en�ereço. para evitar que o núncio papalO registro efetua-se todos os úteis, das 9 as 12 horas, no

con., t d d
'

''Sulado Geral da Polônia, em Curi à rua André de Barros, 534. se or?�sse ecan? ? corpo dí-
O Consulado Geral acentúa qodos os re�ist:os ou inscrições an- plomático, em Tóquio, o que

teriores, efetuados neste Consu Geral, nao Isenta do dever do sempre acontece em todos os
registro atual. . países onde residem os nún-

-

O prazo para êsse registro ex �m 15 de maio de 1942,para resí- cios. Não há entretanto _

dentes nas zonas urbanas, e em } Junho de 1942 para residentes no d t 'V ti
' pre

interior.
ce en e para o a icano, de

CONSULADO GERAL DA pNIA, EM CURITIBA, ter representantes díplomátí-
Curitiba, 6 de março de 19� cos em países não cristãos.

_...... ....____ De outra parte, a atitude dos
govêrnos britânico e norte
americano em relação ao esta
belecimento de relações diplomáticas entre o Vaticano e Tó
quio, foi esclarecida há algum

I
tempo pelos representantes dos
dois govêrnos junto à Santa
Sé.
Acentuou-se que o momento

parecia ser mal escolhido nes-
ta oca�;ião em que o japão
guerreia da maneira mais bár
bara contra os Estados cris
tãos com os quais o Vaticano
mantem relações amistosas.
A �ão ser, entretanto, certa

pressao que naturalmente foi
exercida pelos govêrnos italia
no e, alemão, a favor dêsse pas
so, e provavel que o Vaticano
se deixasse influenciar pela
esperança de que a presenca
de um núncio, em Tóquio, des-
se maior pêso a quaisquer re-

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Elegância!

Perfeicão!

I

Vendas em ótimas condicóes de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

CatarinenseCurso
Matrícula

de Madureza
Está aberta a matrícula aos

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

O diretor do Curso tem diploma registrado, e todos os

demais professores são, também, diplomados, com prá
tica de ensino.

Os interessados serão atendidos, diariamente, das 6
às 17 horas, na séde provisoria do Curso, à rua Salda
nha Marinho, 3. • V.-14

- - �-.

Representantes Inspetores e Agentes,Importante Cla. Nacional, fiscalizada e autorizada
pelo Governo Federai, precisa de agentes, Inspetores e
representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
futuro. Escrever à Caixa Postal. 3717 - S. Paulo - ..Ola
N���..

·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Produtos C TEDRAl··i---
á venda na FARM4CIA ESPERANÇ.
Rua Conselheiro Medra. 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Hcepcke)
Renove agora seus sortimentos com a variedade insuperável dos

,

TAPETES, PASSADEIRAS, TECIDOS,
Pelúcia, Veludos, <ioebelins, Damasco, Etamines, Voiles, Madrás, etc., em [tlpos e desenhos exclusivos

Linoleos Calmar e Bervtce-Bond

��\ m".'{,f!{:!'!![!f�:sft!'!!X!gS
I
"

'

EI�[I I .. 4�.��<�� ..
A MAIOR E MELHOR ORGANIZAÇÃO DO BRASIL

'ESCRITORlos65-RuA cn Cr:lQIOCrl-67 RIO DE JANEIRO

Mostruário em poder do viajante sr. Joaquim de Souza Lemos -- Hotel Central. -- Nesta data ficam nomeados como agentes
geraes para todo o Estado de Santa Catarina, os srs. Parucker & Seller, -- com escritório à rua Pedro Lobo, n.O 55, -- em

Joinville. -- E por sua vez chamam para, na sua ausência, atender os clientes nesta praça, o sr. Francisco Bittencourt
Silveira, -- com escritório à rua Tiradentes, n. ° 17 -- Florianópolis.

aviões «Jorg» e
Londres, 30 (R.) - Durai a visita que fizeram a uma

grande fábrica de aviões, o reiorge VI e a rainha Elizabeth
batizaram com os nomes de "Jrge" e "Elizabeth" dois dos
maiores aviões de bombardeioo novo tipo, que está sendo
produzido na Inglaterra. Os seranos escreveram o nome
dos aparelhos ?on: o próprio J;lho, não sendo interrompido
o trabalho da fábrica, em vtrtudía visita real. Pelo contrário
os operários davam, os toques fiís nos dois aviões batizados'
ao mesmo tempo em que os seranos realizavam a cerrmô-

Atenção -- filiais.

II

rNão temos anexos nem

Os «Elízabeth»

nia.

CURSO DE GUARDA-lrRO EM SUA CASA:
(Por corresndência).12 mezes de estudos, Men.salIaade OlUW. t'reciso de s gentes e re.

presentantes em todas as cidades, Esva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.
,o,

IGREJA ORTODOXA DE S.
NICOLAU

Edital de praca 17�niZ'lç�? �e es.critas-In-s ,I
, ,oes periódicas. Verificação'

OU leilão �al�Dços (e �testado) AS- -i

j(enCla contábil em geral.o Doutor \)sl11und? Wanderley da tcure a Organiza
- C·Nóbrega, Juiz de Dí reito da ta Va-. . çao o·

ra ela Comarca de Florianópolis, rClal CatarlDenSe.
Estado de Santa Catarina, na Iór
ma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal de praça ou leilão, com o prazo
de vinte (20) dias virem, ou dele
conhecimento tiverem que, no dia
oito de abril próximo vindouro, às
14 horas, à frente do edifício do
Palácio da Justiça, à Praça Pereira
Oliveira, o porteiro dos auditorios
deste Juizo, trará a público pregão
de venda e arrematação à quem
mais dér e maior Ianco oferecer
igualou superior ao valor estimado
de oitenta contos de réis .

(80:000$000), o iate molor "LILI",
construido de madeira cm 1925, no
município de Blumenau, deste Es-
lado, lendo vinte e sele (27) melros A LA �de comprimento, quatro metros e
setenta centimetros (4m,70) de
boca, um metro e quaren ta cenli
metros de pontal (1m,40), com ca

pacidade bruta de oi tenta 10neL.!
das, equipado com um motor a óleo
crú de 50 H.P. Esta embarcarão se
acha ancorada no lugar Prainha,
desta cidade, onde poderá ser exa
minada pelos interessados e é leva-
da à venda judicial em virtude rlc
lima carta precatória vinda da co
marca de Tijucas, a requerimento
do seu proprietário Antônio Balista
da Silva, da cidade de Laguna, dês
le Estado. Se depois de suficiente
mente apregoado não houver quem
cubr a aquela importância será o
referido .iate vendidri' pelo maior
preço encontracló, tudo na fórma
do art. 704 § 1° do Código do Pro
cesso Civil e Comercial. E, para
que chegue ao conhecimento de to
dos mandou expedir o presente edi
tal que será publicado e afixado na
fôrma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Florianópolis, aos deze
sete elias do mês de marco do <ln
de mil novecentos e quarenta e

dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga,
Escrivão, o subscrevi. Selos a final.
(as.) Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da la Vara.
Está conforme.

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

(Reproduzido por ter saído com

incorr-eções) .

PERDIDAS
-

ratifica-se fi quem achar
etregar à redação do ES
TO duas pequenas malas
pldas no trajeto da Ponte
Híl io Luz 110 Posto de Co n
ir Policial de Aririú

15v. - 6

Quarto
arto grande, para casal

dinível na PENSA0 SUI
çA.la Esteves Júni9r' 135.

6vs·3

CASA
(a-se à Avenida Mauro

R�, n. o 158, de construção
mOa e recente, oorn garage.

l-mações: Machado & Cia.
TeJ.e, 1.658.

l João Pinto, 5 - térreo.
5 v.-2

�---------------

JUl COMERCIAL. ·-Arqui�vaito de contratos - Re
gísd« firmas Autenticaçãode os-Certidões- Buscas
etcocure a OrganizaçãoCoctal Catarinense.

GRIPE2, .
Semana Santa

NÃO SE DESCUIDE!
As valiosas vitaminas do pu

rissimo óleo de fígado de ba
calhau/ contidas na EMUL

SÃO DE SCOTl estabelecem

Lovamos ao conhecimento de to
dos os Ortodoxos em geral, que as

solenidades da Semana Santa rea

lizar-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
rú início a Missa solene, e, em se

guida, a Benção dos Ramos e a dis
tribuição 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 noile, 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
Nínfios. .

Dia IOde abril - Quarta-feira
Sanla - (Dia de Confissões). Às 8
horas da manhã, a última Missa dos
Pressantificados. - Às 7 horas ela
noite, cerimônia da sagração dos
Santos óleos.
Dia 2 de abril - Quinta-feira

Santa - Às 8 horas da manhã, Mis-
sa solene, comemorativa da insti
tuição da, Sagrada Eucaristia e comu
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

ta - (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

douro, comparecerem na sacris- Entêrro.
tia da Catedral, às 4,30 horas Dia 4 de abril - Sábado Santo -

da manhã, afim de revestidos de AS 10 horas da manhã, Missa solene.

balandraus e in d t
Dia 5 de abril - Domingo da Res-

corpora os, orna- surreição. _ À 1 hora da madruga-
rem parte na Comunhão Geral da, Canto da Ressureição, Procis
que se realizará às 5 horas e são e em seguida a majestosa Litur
que será distribuida por S. Excia. gia da Páscoa. - Às 4 horas da

RevITJa. Sr. A bi M tarde, a grande Novena da Ressu-
ree ISpO etro- reição.

politano. Pedimos a todos os fiéis a maior
Outrosirn, convido aos fieis ordem, respeito e silêncio, durante

em geral e Irmãos. rara, às 19 as solenidades da Semana Santa.
horas do mesmo dia, assistirem,
na Igreja do Menino Deus, a

Adoração em honra a Jesus Sa
cramentado, falando nessa oca

Ssião o reverendo capelão Padre
Lourenço Maglioli.
Consistório, 30 de Março de

1942.
JULIO PEREIRA VIEIRA

Secretário.

imunidade natural contra as

infeções do aparelho respi
ratório. Em qualquer época

não há substitutos pãra a

EMlJLSÃO DE SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saude!

Já se movimentam as �ivisões �ul�arasLondres, 30 (E. G. White, é um Estado eslavo e portanto
da Associated Press) - Às prí- racialmente ligado à Rússia,
meiras horas da madrugada, pudesse vir a ser fonte de re

chegaram ao "Daily Mail" in- forças contra o Soviete.
formações, calcadas em notí- Admite-se que as fôrças búl
cias de Berlim, dizendo que garas serão mandadas pelo
"o rei Boris, da Bulgária, ti- comando alemão para agir na

nha concordado em mandar.. frente russa "como fôrcas de
200.000 homens do seu exérci- ocupação" e não como' tropas
to para colaborar com os ale- de vanguarda, visto as símpa
mães na frente oriental, na tias que os campônios búlga
próxima ofensiva da primave- ros têm pela Rússia.
ra, e que, assim, estava a Bul- Mais tarde, segundo despa
gáría prestes a romper as re- cho de Angóra declarou que
lações com o Soviete". "nada transpirava nos meios
Outras informacões acres- oficiais quanto a possíveis hos

centaram que "divisões búl- til idades da Bulgária ou do
garas já se estavam movimen- Eixo para com a Turquia. Um
tando rumo da fronteira sul,

I
porta-voz do govêrno limitara

particularmente na direção do se a dizer: "A Turquia quer
curso inferior do Maritza e seu

I
continuar neutra, mas está

vale". . preparada para tudo".
A direção suposta do movi- E, por via das dúvidas, con-

menta das fôrças búlgaras ro-I tou um despacho de Istambúl
busteceu, por momento, a su-

I que
todos os tesouros de arte

posição, há muito tempo

cor-,
existentes na cidade tinham

rente em Sofia, de que Hitler sido removidos para lugares
está reunindo seus satélites seguros" na expectativa def
balcânicos para ameaçar a: graves acontecimentos de ca

Turquia, por se não querer i ráter internacional que aca
acreditar que a Bulgária, que! bassem envolvendo a Turquia.

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade
Quinta-Feira Santa
De ordem da Provedoria da

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade,
convido a todos os Irmãos para,
no dia 2 do mês de Abril vin-

I
I

<iuilherme Cionçalves d'Avila
e

I Dr. ALDO DA LUZ IIsaura da S ilva d'Avila
participam aos seus parentes ADVOGADOe pessoas de suas relações

o nascimento de seu filho Rua Trajano, 33
SAUL FLORIANvPOLlS IFlorianópolis; 25-3-91t2 Atende das 9 às 12 horas

VENDEM-SE
Três casas com os respectivos

terrenos, e mais lotes. tudo loca
lizado na Praia da Saudade em

Coqueiros. Tratar com Pedro
Antônio Vieira (negociante), no

local.
209 5 v.-4

---

CASAMadeiras
Pinho

de
Crédito Mútuo Predia I Compra- se urna, nesta cidade,

no centro. Tratar à rua Uru
guai, 20. 3 vs.-2--�--------- --------- ------

-

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

Vende-se casa

Proprietários: J. Moreira & (ia. VENDE-SE
Pequeno negócio, em bom

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

204 5 v.-3
19 DE MARCO

Foi entregue aos prestamtsta Maria, Célio e Cellna
Nunes Lopes, residente em Florianopolis,

possuidores da caderneta n. 19188 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
30v-21

contemplada no sorteio de 18 de Março de 1942.

Vende-se à Ruo Bocaiuva,
CASA MISCELANEA, distri- 125, uma casa de moradia,

nuidora dos Rádios R.C.A. Vi- com terreno dando fundos
ctor, Vávulas e Discos. - Rua para o mar, medindo II me
T r:<ljanp. 12 tros de frente, por 80 de

fundos. - Tratar no local.
159 1011:;·66 DE ABRIL

Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo- Predial, DO ditl 6 de Abril (segunda-feira),

com prêmíos no valor de

6:250$000
Não vadie adquira já a sua caderneta na sede da

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

�"�"���""""""""",,""""I"""" i .. .. �
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:ASSINATUR.A.S

Na Capital:
Ano , .. , ...••..

Semestre .••••.

Trimestre ..••••

Mês .•...•••••••

50$000
Z5$OOO
15$000
5$000

No Interior:
Ano ...•..••••••
Semestre ..•••••

Trimestre ..••••

55$000
10$000
ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

\

1·
-<

A direção não se responsabí
l

\

lliza
pelos conceitos emitidos

�
nos artigos assinados

�
li -

� SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauperados,
Esgotados, Anêmico" Mã••
que criam MagroJ, Criança.
requíticlII, r.c.berão I toni·
ficaçio geral do olganismo

�. San gOü e n o I
! I LI.. D.N s.r. n' 199, da 1921

VENDE-SE
otíma casa, própria para re
sidência e ccmércio, no cen

\, i! 170 urbano. No andar supe-
'l.r ijiOr tem sala de visitas, va

randa, copa, cozinha, 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

VENDE-SE

Chácara
Vende-se uma chácara, com
fundos para u mar, na estra
da geral dos Barreiros.
Informações na Redação do
»Estado». 20vS·16

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aurnen
I\am. A planta dos terrenos acha-

I fr e com o sr. Ar! Santos Pereira
rue se acha encarregado da

I 'enda das lotes.
!/
�

II No Estreito
\fende-se um Café, cornple, tamente aparelhado, por pre...

(I ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdir Losso, no
mesmo Café. 2Sv-19

v.-6

------------------------------------------------� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

i S8XJ»AS i• •

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

i Oasa ANIA BOSA !
: Diáríamente recebemos novidades :• •

: Rua Felipe*Z.Scbmidt, 54-Fone 1514 :· �.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Edital
o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

.......... rebeldes. tnIIoIç •• I.... __ .....
....u simples. grip.,...� reu..� cee
eacane. sangulneos, dores AO peite .... C ...........
• erlMlueza geral, falta d. appetlto o fe�., CONTRA�
... ro._dl. aba.lul&, here'co, lião ...... Elftcac".' •
lia ..... dos tuborculosos toaa __ CtIIe"'� •
COtITRATOSSE Já recebeu ele� attea�.....

:::1' .... TOllh•• culdadohNá. _ thb__•__ Ali"
_.. CONTRATOSSE, que............ II,

.. .... '1'2.,'•• Twe....... R • ... ....

COlDpan�ia ---------------------------,fi Alian�a �a Haia D

Sociedade' Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco, de Crédito Popular e Agrícola
de Santa .catarina

Gentil Vieira Borges, Oficial do
Registo de Imóveis da Comarca de
Bom Retiro, Estado de Santa Cata
rina, dos Estados Unidos do Bra
sil, faz saber que, pela Sociedade
Colonizadora Catarinense, foi re
querida a inscrição do memorial
referente às glebas de terras abai
xo descritas: em Rio Jararaca (Ar
rôio do 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 .........•
14.217.550ms2; planta n. 37, em
Chapadão do Serro Negro .•...•

3.592.450ms2; no total de .

21.169.925ms. Situadas nos distritos
de Santa Teresa e Salto Grande, do
município e Comarca de Bom Re
tiro. 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
tembro de 1938, excepto a relação
cronológica dos títulos de domínio
e certidão dos mesmos, dispensa
das pelo M. M. Dr. Juiz de Direito
da Comarca, por já ter sido pro
duzidas no registo inicial; que se
acham franqueadas ao exame dos
interessados, que poderão oferecer
Impugnação após a úlumo publicá
cào dêste edita I. E para que che
gue ao conhecimento de todos la
vrou-se o presente edital, além. de
outros de igual teôr, que serão pú.; .�

blicados na fórma da lei.
Bom Retiro 25 de março de 1942.
O Oficial: Gemi.!. Vieira Borges.

Chácara
Vende-se uma, com C886 e

garaje, em local aprazivel,
com água corrente, luz elé
trica e ésgôto, sita à Praia
do Meio (Coqueiros). Factlí
ta-se metade do pagamento.
Informações com o sr. Zani
ni, rua Tiradentes,.8.

12-vs4

EDITAL DE PRA·
ÇA E LEILÃO oi

o Doutor Osmundo Wanderleyda Nóbrega, Juiz de Direito da la.
v_ara da Comarca de FlorianópoI1s, Estado de Santa Catarina na
forma, da lei, etc.

'

Faz saber aos que o presente edi
tal de leilão com o prazo de vinte
dias virem, ou dele conhecimento
tiverem que, no dia 15 de abril
próximo vindouro, à frente do edi
f'icio do Palácio da Justiça, à Pra
ça Pereira Oliveira, o porteiro dos
auditórios dêste Juizo, trará a público pregão de leilão e arremata
ção, à quem mais dér e maior lan
ço oferecer, o seguinte: - Uma parte da casa edificada à rua. Presiden
te 'I'auuav, nesta capital, construidade alvenária. coberta de telhas,for
r�da, assoalhada � envídraçada.co-ndiversos cornpartímentos, edificada
em um terreno que mede 43m,60 de
frente, por �7 metros ao sul que
extrema com herdeiros do dr Her
cílio Luz, confrontando pelo 'norte,onde mede 46 metros, com terras
do desembargador Mileto Tavares,extremando aos fundos com pro
pr iedado de quem de direito, onde
mede 34m5. Todo o imóvel foi ava
liado por rinte e cinr:o contos de
réis �25 '000$000) e a I arte acima
em um conto tresentos e doze mil
� quinhentos réis (1 :312-500). Este
imóvel (parte, foi penhorado a La
disláu Romanowski e sua mulher
na ação executiva, cambial que lh�
move d. Ana Nieolich do Livramen
to. E, para que chegue ao conheci
mento de t�dos, mandou expedir o
;Jresenle edital que será nf'ixado no
h,tear de Co.stH.me e publicado na
Iórrna da lei, ficando por êste meio
citada a Prefeitur-a MuniCipal de
�lorianópolis. Dado e passado nestaCIdade �e Florianópoljs, aos vinte
e um dIa� do mes de março de
an? de rníl no_vecentos 'e quarenta e
dO.IS:. Eu, Hygmo Luiz Gonzaga, EsCrIVa0, o subscrevi. Selos a final.
(a�.) Osm�n�o Wanderley Nóbreg....JUIZ de Díreíto da lã. Vara

.

Está conforme.
•

, O Escrivão
Hygi,no Luiz Gonzap

f

......

Fundad� em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoe

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs, 9.000:000$000
� 54.700:000$000
• i1.929.719:000$000
• 28.358:717$970

85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

I
Diretores:

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

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

CAMPOS LOBO &
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal 19-- Teleolwnt1083--l!nd. Tet. cALL/ANÇA

Sub-Agente em Laguno, Tubarão. Itaiaí,

IBlumenau e Lcroes.
I_---_

-

CA�PA A QuEDA
COMBATA "-

CABELOS BRAI'IC05l O�
COM

rAR-eM.-
..��������� ��!�

nrodato da.
'PERFUMARIA SANTA CATARII'fÂ

.�---....:. ç_":'"
-�

IMPORTADORA AVA - RADIOS
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o ESTADO 31 de Março"�"""""""""�""""""""""""""���""�""""""""""';��"""��A�d:e:f:e:s:a:d:'a:s:-��América�"
Washington, 31 (A. N.)

Os oficiais das mais altas pa- t

tentes dos exércitos e das ma- ..

rinhas de guerra de todas as

Repúblicas Americanas, �'e.u-nidas em sessão prepara tona,
escolheram o tenente-ge?e:'alStanley Embyck, do Exército
dos Estados-Unidos, para pr�
sidente da Junta Inter-Amen-

I cana de Defesa, cujos traba-
11:=====_= lhos se iniciaram hoje. .-�- Êsse organismo inter-ameno

cano, destina-se a coordenar
as fôrcas armadas de todo (;

continente americano contra
qualquer agressor, tendo s��ccriado pela Terceira Reunião
de Consulta dos Ministros das
Relacões Exteriores dos países
americanos, reunida em [aneí-
1'0 dêste ano, no Rio de Ja
neiro.
Na mesma reunião, o gene

ral Arturo Espinosa Mujica,
do Chile, foi designado para
responder aos �iscursos inay-gurais, que serao

. pronuncia
dos por Knox e Stm:�s�n, res

pectivamente secretários da
Marinha e da Guerra dos Es-
tados-Unidos e pelo general t
George Marshal, c�e�e do Es- ,

tado Maior do Exército nor-

te-americano, na sessão inau
gural.

de 194-...

Perigosa organização de espianagem
. descoberta na Paraíba IVida Social I �\�Ji(Conclusão da 1 a. página) lhe deseja "absoluto sucesso" .é

que coube à Polícia dar a deviRia de Janeiro, para dedicar da solucão.especial empenho à Sociedade Espalhados por todo o EstaNacional-Socialista dos Guer- do os alemães do "grupo" dereiros Alemães. Sua obrigação ot; Bruntzek não perdiam te!?é de dirigente dos Kamaradas, po. Entre êles figurava o fot�isto é, o senhor deve servir aos grafo Gottlob Zollmann, resi"Kamaradas" como exemplo e dente em Campina Grande, emao mesmo tempo ser responsá- cujo poder foran: encontr3:dasvel-pela ordem e disciplina no diversas fotografias da cída-seu grupo. Também deve em- de. .penhar-se para que seu grupo Zollmann era "camelot" doaumente numéricamente com Partido e recebia diretame�teadéptos capazes de d.esemp!- do cônsul alemão em Recife,nhar o que o grupo exige. Nã ..o todo um arsenal de propaga?devemos tomar nota de COl- da que se encarregava de dissas pequenas, pois, a vida tem tribuir juntamente a�s seusproporcionado aos nos�os b?��: companheiros e aos qUll1�a-cocamaradas coisas muito dite- lunistas campinenses. Alem derentes do que realmente o ca- publicações do Ministério dorater dos mesmos fazia espe- Exterior da Alemanha, Zollraro Contudo, se conseguírn.os mann tinha uma geografia dotrazer mais um bom camarada Brasil escrita em alemão, come armas para o nosso meio é indicações sô�r� as. nossasum sagrado dever que pratica- principais matenas pnn:as , �mos. Como o "Fuehrer" dO�3
sua importância para a ll1d�s-,"Kamaradas", estou absoluta- tria alemã. Agindo com sutílemente convícto de sua capaci- za Zollmann se dedicava esdade e peço rigorosa sindicân- pe�ialmente à propaganda., .cia em todos os casos. A Seccão de Ordem PoliticaSua obrigação é a seguinte: e, Social' de Campina G��n.de,1 - O grupo é submetido ao ifeeentemente criada � �mgldacomandante do mesmo ou ao pelo investigador Evódio Ce-seu substituto.
sal' de Almeida pôs termo, por2 ...!.. Os comandantes de gru fim às suas atividades e o re

po são responsáveis pelo com-] meteu para a Chefia de Políciaparecimento dos "�amaradas" desta cidade, com todo o ma
nas revist�_s mens�Is �u.em ou- terial apreendido.tras reUl1l0es obngatonas. _ Em presença da reportagem3 - Os "kamaradas" sao Zollmann confessou as �uasobrig�dos a justif�car por.�s- ligações, para fins subyerslvos,crito suas faltas as reUllloe;�

com o consulado alemao.
ou, em ,casos extraordinári.os, Mais instruido que os outroscomunicar a razão das mes- dois Gunter preferia agir en
mas, verbalmente ao coman- tre �s classes cultas. Gostavadante. de discutir política e mostrar4 -Os comandantes de gru- as vantao'ens do regime ale
pos têm por obrigação corou· mão sôbr� os demais. Ensinannicar aos "kamaradas" todos do a língua de sua nacionalidaos assuntos interessantes e de quase sempre gratuitame�também entregar-lhes o nosso te Gunter procurava cateqUlboletim informativo. za'r os seus discípulos, conven-5 - Os comandantes de gru ..

cê-los de que a salvação do
po têm obrigação de zelar, de Brasil estava numa organizaacôrdo com as sugestões dos ção político-social idêntica à da"kamaradas" tesoureiros para Alemanha. Conseguiu, dessa
que as contribuições sejam maneira, muitos adéptos; �idipontualmente arrecadadas. cularizava. os caractenstIcos6 - Nas reuniões os co- etnicos de nossa formação,conmandantes de grupo são obri- victo de sua superioridade ar ig'ados a comunicar aos seus s�- ana. O trabalho de sapa a carperiores as notí�ias extraord�- go de Gunter era assim men�snárias e tambem os falecI- político do que cultural. UltI-mentos. mamente, andou percorre!1do O PRATO DO DIA7 - Os coman�antes de gru- o Estado, para melhor co.n�e- CAMARÕES SIMPLES EMpo devem comUl1lcar como po- ceI' a geografia e as condlçoes AZEITE E VINAGRE _ Cozi.derão ser encontrados em caso econômicas. Sôbre o assunto, nhe os camarões inteiros, depoisde falta de telefone. êle fala com convicção, e acha de bem lavados em água cor-8 - Os comandantes de gru- que com o domínio do Reich, rente; descasque-os, deixando aspo zelarão também para que tod� a nossa 9rganiza�ão eco-

cabeças e as cáudas. Coloque-osnas festas a ordem e a calma nômica sofrera um Impulso num prato e regue-os com umnão sejam perturbadas p�lo nunca previsto. A polícia SUl'- I
molho simples de azeite e vinaexcesso de aleool e que reme preendeu-o em sua obra de ca-.

t "k' gre.harmoma en re os amar a- tequese, e apreendeu em seu
_das".

poder também material de pro- Fazem anos hOJe:9 - Os comandantes de gru- paganda. Como Zollmann e A exma. sra. d. Dulce dopo devem ter os �eio� n�ces- Bruntzeck, Gunter confess?u Livramento Moritz;sários para comul1lcaçoes Ime- todos os detalhes de sua mlS- _ a srita. Maria do Carmodiatas em caso de necessidade são e se mostra satisfeito em Dutra;de transmitir notícias urgen- estar, por êsse modo, servindo _ o sr. Jonas Carvalho;tes.
ao seu "fuehrer". _ a srita. Maria Di Bernardi;10 - Os comandantes de Plenamente identificado com _ o sr. João Mendonça, arqui-grupo devem proibir qualquer o integralismo, Gunter é um teto e pessoa geralmente estiatividade política aos seus s_ol- exemplo típico do que os par- mada.dados. Somos soldados alemaes tidos políticos da direita cone nosso dever resume-se em seguiram fazer na França,dessermos "Kamaradas". pertando o entusiasmo pela11 - Recomendo aos co- fôrca do adversário e quebranmandantes de grupo procura- tando as reservas morais darem encontrar - se semanal- nação.mente com os "kamaradas"nos _ _:_ _

lugares previamente combina-
dos afim de não perderem o

Agradecimentos:contácto com os mesmos. Di-
Do sr. Augusto R. Jacques,tos encontros devem ser es-

co-proprietário da afreguezadapontâneos e sem caráter de
"Livraria Moderna", recebemosrevista. Para revistas são ne-

gentil cartão de agradecimen�os. cessárias licenças especiais.
à nota de seu natalício. Identlco12 - Para o futuro peço
gesto teve o sr. prof. João B.aos comandantes de grupo cui-
Bonnassis.dado em evitar questões com

Cartazes ·do si'. l_ea�
quaisquer outras organizações.

,Nós somos antigos soldados e
não temos necessidade de ba-
te-bôca, etc. O despreso nos

ammDCIDU�mxDlIDOCI����OOIX)�oooaaocaoaDlXJCaDDDDDDODO
HOJE

reforça porque demonstra que .,-aoooOODD<"""HO.lE . 3a •• f��""""""""""""""''''''''''''''''DaDDDDDD''''''''''''''''''''''''''''''__estamos colocadós em nível su-
__,.,.,.,.,.,_W...............OODODDDOm_

I
--o-perior a qualquer outra orga- _w"'""""'"::o-

I --Q--ODEON IMPERI ALnização. Eu desejo-lhe absolu- CINE REX CINE
_ FONE 1581 _

to sucesso em sua atividade em
_ FONE 1581 - - FONE 1602 _

pról do �esei1v�lvimento. �a A's 7,30 horas A's 5.30 e 7,30 horasOrganízaçao NaClOnal-S,?cIalls-ta dos Guerreiros Alemaes no
Estrangeiro, o que para nós é
de grande importância.
Heil Hitler.
Assinado - Hans Albl'echt,

"fuehrer" dos "Kamaradas".
Como se vê, as "obrigações"

de oto Bluntzek são claras: or
ganizar o grupo e espionar.To
das as ordens recebidas, o ale
mão vinha cumprindo com es

crupulosa exatidão. Apenas o
último item, quando Albrecht

LEMBRA-TE DO "TAUBATÉ"!
Quando em dezembro de 19'11, naquele

malfadado dia 7. os japoneses atae�l'ar,,:,sút.il e tra ícoeirumen te, Pearl Harbour,
a bela baía das pérolas, um "slogan" nas
ceu' para a grande nação norte-anlerlca,na "Rernernber Pearl Harbour"! adver
têl�cia e grito de guerra aos tra ídores e

nabujadores ele toda a convenç,�� }1Uma�na. "Remernbei: Pcarl Harbour . e hOJ
a clarinada cívica ela Amérlc�, un ída
�U1Tl só blóco por fôrça cio coraçao. Para
essa {lllião não precísámos ele elnpunha�

I
a espada c ensanguentar nossa_s bandeI.ras. O a tnq ue àq ue la naçao 11'111a" pr'7n1editado e asqueroso, encontl'O�l-l�OS unIclos�num só cor-ação e num so Ideal ---:
combate às fôrças (lo mal, aos sangu inâ
rios "profetas" da dor e do desalento
que ao contrário cle .Iob, nutrem-se de
bon� pltéus e rle ixam os povos rnacos a
conler esterco ",

'""Remember Pearl Harbour .

Lembra-te do "Taubal�"! _
..Lembra-te do "1.·\�ybate".! �era C��la,an-te o nosso lema, o brasrletro digno de

tua nacionalidade.
O "Ta ubat.é" representa o ataqu:traiçoeiro de uma nação que. se dIZ, falte ao mais indefeso dos navios merca�,
s O "Taubaté" foi atacado quando era�;,�S e raztamos absoluta questão �e ,.oser neutrais. As relações com a pàtría

de
•

Hitler (!) COI1 tín uavam serenas e
sem' solução ele continuidade. Eram?sneutrais .. , e êles nos atacaram. Rajadas de metralha cc iram sobre o. navio e
ensanguen LaJ'al1\ aquele p,edacmho fluo
euanto de nossa pátria. Vltlln�s foram
arroladas após essa nefanda ref'rega e.mque nosso Pavilhão pela vez pr-imeira fOI
desrespeitado. l!J por quem'? Por aquelesalemães que mandaram seus 1rm_aos co
lonizar o Brasil; por aqueles alemaes que
aqui foram recebidos de braços abertos,
em distinção de credo e de classe,'"Vimos, então, que êles nos odiavam.
Odiavam-nos porque seus olhos se vol
tavam para nós prenhe de COb1Ç":l e r:fJetíam, desílutlidos, a :'0ssa decIsa� fu me
de permanecermos mdependentes, pre
zando sobre tudo nossa soberama.
pacividacle de corden-os, que se cUl:vamparciv ídade de cordeir-os, que ·se curvam
ao prime rro ditador, co_metenc1o em no,-'me dêsse seu deus paga0 tudo. o que a
cd'nciência repugna.

. .

Lembra-te do "Taubaté"! ó brnsile.iro
digno de tua naci�naliclade.. '.Lembra-to que ele fOI atacado sem
prévio al-iso e em tempoo que eramos
neutrais.

, .

Êsses são os métodos tolalital'lo�, que
não conheeenl le"i nenl honra a. !l_ao ::;e1'
às do terror, ela malícia e ela tralÇao. _.Lembra·te. também, que uma_ das V�t1'mas o cozinheiro de bOl'clo Jose Teodoro
ela SiI\'a, não resistindo aos sofrl1l;entos,enlouqueceu segundo as cleclaraçoes. cleum seu COl�ga. o foguista João PereIra.

O caso do "Taubaté" não deve ser es·
quecido.
Cada um, chegado o momento oportu

no, deve_ repetir conciente: Lembra-te do
"'l'aubate"!

Êsse será o nosso brado de guerra.
DR. SEHTOmUS

dal9
Páscoa.

,
10 às 12 - Manhã esportiva infan- '

til com distribuição de prernios aos

vencedores.
12 às 14 - Almôço de cordialidade,

na sêde do Clube. Adesões na hora.
14 às 16 -- Intervalo.
16 às 19 - Tarde dansante, à peti

zada. - 19 àJl 21 - Intervalo para
jantar. O restaurante do Clube fun
cionará a essa hora.
Das 21 em diante - grande «soírée» nas

coahna. com distribuição de erttsttcos es
têlcs da Páscoa. às sennontas. x

Pessoas capazes
Im ortante companhia com matriz' em S. Paulo. aceitarepres�ntantes em toda e qualquer parte do país. podendo

ser em cidades, distritos. vilas, faz_endas ou nu.cleos colo
niais para trabalhar em negocio orígtnal, lucratívo, hones
to e.:facil Admitimos .tanto srs. como moças capazes .. Remu"neraçã� ótima rara cargo de f�lturo. Escreva pedIndo
esclarecimentos á CAIXA 1696,-SAO PAULO.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosoiado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

,

JI

Dad'iani reaparece
como dr. Di LorenZf
Rio, 31 - Foi distribuido a

Juizo da 12a vara criminal 'I \,inquérito instaurado contr,
Henrique José Dadiani, que SJ '

fazia passar pelo médico Cal'
melo Ribeiro di Lorenzo.

.�Em poder do acusado foran
encontrados vários documentos•

e vários blocos de papel par, :1o sr. dr. Sebastião Franco da Exercicios de blak·out

I
receituário. _ '.Rocha, conceituado mi'-dico, com

Rio 31 (A. N.) - Está mar- O acusado confessou ter-se a ...clínica em Santos, fez ao Posto cada' para a primeira quin- ,possado ardilosamente dos rede Socorro" Dr. Frederico Rolla",
zena de abril próximo, o se-' feridos documentos, adulterandesta capital, v�ltoso donativo.
gundo exercício de defesa .pas- do-os para se fazer passar peloO Centro Espírita "Amor e siva anti-aérea, nesta c�pItal. .:;:d;:r-:.�d�i;",:;:;L",o;";r""e""n""z",o"".="",,,�=,,=,=,=::,,:,:,�,,::Humildade do Apóstolo" efe- Desta, vez .

o "�lackout" Compramos continuame?tetuará, hoje, com início às 19:30 abrangera R�clfe, Olll1da, Ja-
qualquer quantidade de crInahoras, uma sessão comemorativa botão e Paullsta.
e fabo de cavalo. Ofertas aao aniversário da morte de Alan Os oficiais des.i§?:nados p�lo Firma «Javo». S, Paulo, RuaKardec. A entrada é franca. comando da RegI�� par� orga- Augusta, 938.� nizarem os exerclClOs, fIzeram
��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;_�Foi criado um Posto Fiscal sentir nos seus relatórios ao

na séde do distrito de S. Carlos, general Mascarenh�s .de Mo
subordinado à Coletoria de Pas- rais, que aquelas cIdades de
sarinhos, município de Xapecó. viam também participar do::.:.:_:-=--_:__--------=:-- "blackout", por serem ótimos

pontos de referência para. o

inimigo, e� q�e todas elas, .ll�-

II
minadas, mdlCavam a poslçaQ.
de Recife.

Ecos e Notícias
Foi instalada, oficialmente,

com o efetivo de 250 alunos, a

Escola Preparatória de Cadetes,
em Fortaleza.

o PENSAIUENTO DO DIA
"A melhor doutrina é aquela

que no� faz melhores e mai;'l
justos". - Marquês de Maricá.

A ANEDOTA DO DIA
O MARIDO: - E' um horror

o que gastas com vestidos! E's
muito pouco econômica!
A MULHER: - Pouco eco

nômica? E's injusto, pois sabes
perfeitamente que ainda tenho
guardado o meu vestido de noiva
para a outra vez que me casar!. ..

Guilherme Gonçalves d'Avila
e

Isaura da Silva d'Avila
participam aos seus paren_tese pessoas de suas relaçoes

o nascimento de seu filho

SAUL
É MAIS QPE mi

NOME, E mI
SIMBOLOI
�

PODEROSO AUXI
LIAR NO TRA'l'A

MENTO DA

Florianópolis. 25-3-9lt2CompraI na Ct SA MISCE
LÁNEA é saber economizar

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa inegualável, gost<?sa,fácil de preparar e que to
do� apreciam.

SINDICA.LIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari
nense. IIo comandante do transatlantico

«Conte Grande»
Rio 30 ("Estado") - Foi

contr�tado o capitão Vitor
Boisson, do Lóide Brasileiro,
para comandar o "Conte Gran
de" na viagem dêsse .tran�atlântico aos Estados-Ul1ldos.Es
se contrato foi feito com a au
sência daquela emprêsa de na

vegação, pois recente decreto
do nosso govêrno impede que
os marítimos brasileiros se en

gagem em navios estrangeiros.
O "Conte Grande" foi cedido

ao govêrno norte-americano �
o comandante Boisson vencera
1.400 dólares por mês enquan
to durar sua comissão:

Clínica médico.cirúrgica do

Dr, SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de Senhoras - Partos.

.ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: e�tõmago. vesícula., útero. ov�rio.s. apen.dlce,tumores. etc. -- CIRURGIA PLASTICA DO PERINEQ -' Hermas. �l1dro -

cele. varicoceJe -- Tratamento sem dor e operaça� de Hemorroldes e
varizes -- Fractvras: aparelhos de g�sso.Opera nns Hospitais de FlorianópolIs.
Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009

Horário: Das. 14 às 16 horas, diariamente.
CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE FLORIANÓPOLIS

ASSEMBLÉIA GERAL
De ordem do Sr. Dr. Presidente convoco os srs. asso�iados pat:a .

asessão' de Assembléia, Geral a realizar-se no dia 10. do m�s de abn�, as
17 horas na séde social, à Avenida Hercílio Luz n. 20, a-ful1-de �ll:Irel11a leitllr�' do Helalório do exercício de 19.41 e se proceder a. cJeIç::o da
Diretoria para o biênio, 1942-1943 e respecti:,o Conselho ,De]l�eratIvo .. _Em não havendo numero legal de aSSOCIados na ho., a ap1 az.ada, f,ld de J'a' os C1'S soocios convocados para se reUl1lrem meIa h01 aCaIU es , ..,.

'd
.

"

e se ainda nêsse interstício, não houver. compareCI o nume�o����ien'te, realiza�-se-á a sessão meia hora depOIS, qua,lquer que seja
o número de sócios presentes.

,Florianópolis 30 de março de 1942.,

HEITOR BLUM, 10. Secretário.

\ \

Viajantes:
Para o Rio de Janeiro, onde

demorar-se-á alguns dias, seguiu
o sr. Armando Ferraz, digno
diretor do Banco de Crédito
Popular e Agrícola e pessoa mui
estimada em nosso meio.

•

Elltú trIJIte, me. amlr 1
TellB bronqa1té? JIlltú co. tOl.eT
8 lei de N0110 Se:nhon
86 te salTa o CONTBAT08S•.

Senhora , Para as suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

A's 7,30 horas

Magnif,co piano à
Motivo dü viajem urgente vende-se um piano de con

certo, novo, moderno. Valor 8:000$000 por 3:000$000.
Vêr e tratar à rua Alvaro de Carvalho n. 6.

Aviso aos súditos alemães e japoneses
/,

o Consulado da Espanha em Porto Alegre, �omjurisdição tombem sobre o Estado de S�nta Catarmo,
avisa aos súditos alemães e japoneses resIdentes em Flo-

.j
• , 11·S e a'queles I]. quem interessar possa, haver-serlanopo

1 _ .encarregado da proteção dos interesses a emaes e lapa.

vendaUm susto por minutoBandeirante do
Norte

o Pequeno Orvie
Com ROSALIND RUSSELL e

ROBERT MONTGOMERY

Com JOHN SHEFIELD
Em Technicolor

Com SPENCER TRACY e

ROBERT YOUNG
Nacional D.F.B.

Momentos sensacionas, (Short) CC9mplemento nacional D.F.B.

Preços: 1$500 e 1$100
Complemento nacional D.F.S.

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

._--------------�--------��� � -

Preços: 2$000 f $500 e 1 $000

Livre de Censura
"...__ -,�,-----�---��--..._,

Llvr� de Censura
neEies.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


