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lapoRo$oeO MATUTINO '"A GAZETA DO POVO", DE CURITIBA, DENUNCIOú SÉRIAS ATIVIDADES JAPONESAS NO LITORAL DO .PARANÁ ONDE VER..

.' .

DADEIRA FLOTILHA DE LANCHAS TEM POR BASES AS ILHAS DE COTINGA E COAPUCU. OS NIPôNICOS PROCURAM PASSAR POR PESCA ..

DORES, ENTRETANTO, OCUPAM ZONAS ESTRATÉGICAS IMPORTANTES, SENDO CERTO QUE OS PONTOS PISCOSOS DO NOSSO LITORAL
ESTÃO EM SUAS MÃOS

>

o Brasil
desta

sairá firme
prova!

Rio, 8 - Um vespertino di-
.

vulga uma carta que o embai
xador Negrão Lima, sediado na

Venezuela, dirigiu a um amigo
nesta capital, a propósito das
agressões nazistas, dizendo:
"Estou certo de que o nosso

país sairá firme desta prova,
e o nosso povo, no momento
oportuno reagirá à altura da
sua tradição e da sua histó
ria" . ANO XXVII N. 8509

Comprai na CP SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'I Florianópolis- Quarta .. feira, 8 de J.. bril de 1942 I

A cruz de Crisl� conlra'A FALA 1)0 REI O Reich gastou-se na Rússia
a cruz de Hlller -t

.. . Segundo, os. cálculo� .��s peritos em Washington, Hitler
.. ..

perdeu na Rússia 120 dívísões (2.000.000 mortos).
A força aérea alemã, que era a mais poderosa do mundo

em 1939, perdeu na Rússia 65 % de seu poder em homens e ma

terial. Agora a supremacia aérea russa é um fato.
Os peritos calculam o exército ativo russo em três milhões

de homens, havendo em reserva mais cinco milhões bem equi
pados e treinados.

Os russos têm na Mandchuria 800.000 e os nipões 500.000
soldados.

Os nazistas contam atualmente com 3.000.000 de homens
na frente russa.

Nos "bolsões" alemães na Rússia grassam o escorbuto, :t
disenteria e o tifo.

Durante as sete últimas semanas, os alemães tiveram na

Rússia mais de 140.000 mortos.

Londres, 8 (R.) - Segundo Pelas notícias chegadas a

informa a agência holandesa, Londres, procedentes da Ho
a última forma de oposição ao landa, verifica-se que, não obs
nazismo consiste no uso de tante as ameaças nazistas, a

muitos milhares de cruzes. campanha tem-se desenvolvido
Dentro de pouco menos de qua- largamente.
tro meses, quando começou es- Não só as crianças das esco

sa campanha dos católicos, es- las usam a cruz de Cristo sob
tes ficaram em situação de as vestes, mas os judeus anti
identificar os seus irmãos de papistas, os livres pensadores
credo, e, de tal maneira aumen- e mesmo os membros dos par
tau êsse movimento, que os li- tidos já dissolvidos, marxistas
deres nazistas estão, agora, :3.- e comunistas, são também por
meaçando tomar severas pro- tadores do símbolo do cristia
vidências para por paradeiro nismo.
ao movimento. Grande número dêsses revol-
Admitindo que o uso da cruz tados - escreve um semanário

tornou-se extensivo porque o holandês nazista - usa a cruz

povo considerava o cristianis- unicamente para provocar agi
mo o último baluarte contra o I tações contra o nazismo e to
nacional-socialismo, o chefe da dos êles olham, ao passar jJe
propaganda nazista declarou lIaS alemães e nazistas, de ma

que muitos indivíduos não ca-
I
neira tão claramente desprezí

tólicos aderiram à campanha. l vel, que os tornam furiosos.

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 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 hiras - Svgun 11:J,Q, quartas e sexo
tas das 17 à� 19 boras

O homem tem o eixo em casa
Cldnde do Salvador, (Pelo correio) - S01l o título "O ]10-

mern tem o eixo em casa", o matutino "O Imparcial" regístrn
o incidente havido entre um procer Integralísta, residente na

eídade de Itaúna e o escrivão do registro que 1I10ra alí. Quan
do teve o seu primeiro filho, () reíerído quinta-colunista loi ao
cartório e registrou-o com o nome de lUussolini. Xo ano se

gulnte, outro menino com o nome de Hitler. O escrtvão, desta
vez, ponderou que não mais luzia o registro. Finalmente há
pouco tempo o índívíd 110 apareceu no cartório para regfstrar
o terceiro filho com o nome de Hirohito.

Então, o escrivão não se conteve e protestou contra aqui
lo, que consídera va afronta ao Brasil. O Integratísta revídou,
tentando agredir o escrivão, tendo o caso terminado em Juízo,

Clínica médico ..cirúrgica do

Dr_ SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de Senhoras - Partos.

!LTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõmaao, vesícula .. útero. ovários. anendíce,
tumores. etc. -- CIRURGIA PLASTICA DO PERINEO - Hérnias. hidro·
cele. veríceeele > Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

- varizes -- Fractures. aparelhos de gêsso.
Opera nos Hospitais de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Para uma guerra de 8 anos
S. Francisco, 8 (U. P.) - O Coronel Eddie Rl'ckbaker, da

.. aviação norte-americana, durante a anterior guerra mundial, soli
citou que sejam ministradas instruções de vôo aos estudantes das
Universidades, afim de reunir os 300 mil pilotos de que o país ne

cessitará para vencer esta guerra. "Esta guerra será longa - disse
- Não terminará em um ano ou dois, como pensam muitos, mas

durará b ou 8 anos mais".

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: AL'.fINO FLORES

Não há cer-tamente país no 1111111- \'0, foi o "alente Hei Alberto, da
do onde la democracia se tenha 1'1" Bélgica. Jorge VI teve de falar vá
vestido de tamanha pureza, C0l110 rias vezes, Não crcio que o tivesse
na Inglaterra. Por isso mesmo, pa- de faz c!' 1'111 piores circunstâncias
ra os países dcmocrátlcos que ado- do que as de seu último discurso,
taram a Iórma republicana, parece, pois que tinha de aludir a todos os

as vezes, um contrascnso e um pa- graves desastres das armas inglesas

Iradoxo que a maior e melhor de-I no Extremo Oriente c, naturalmen
mocracia seja uma monarquia e tc, aos erros de imprevidência que Inele impere um Hei. Prestada, en- êles demonstraram.
trctanto, a necessarra atenção à t muito difícil manter o ânimo ----........-------------------�
maneira pcla qual funciona o sis- de um povo apenas com esperan- 30v-29
tema dc govêrno nesse país, verífi- ças , Não, porém, quando, a olhar
ca-se que o Rei é ali um símbolo para trás, não há sómente desas
concreto de uma idéia abstrata de trcs, mas todo um longo passado,
pátria. de uma resistênci a titânica, resis

tência que permiti u que outros po
vos viessem colocar-se ao lado do
povo inglês e o mundo inteiro lhe
désse o máximo de apôio material e

moral.
Na sua alocução, o Rei se serve

da figura clássica da montanha que
se tem de subir com árduo esforço.
Mas já se lobriga o cimo do monte
e muito breve a fase mais difícil
terá passado.

Nenhum povo vive realmente feliz
se não possue os seus símbolos vi
vif'icantes da idéia de pátria. Hinôs
e bandeiras servem muito bem para
isso. Mas, em certas ocasiões, é mis
tér personificar a idéia nessa ânsia
de afeição que repousa no fundo
do coração humano hem formado.
(� o que se nota na Inglaterra. Onde
quer que o Hei apareça, tenha êle
sido um Jorge V, ou um Eduardo
UI ou um George VI - o povo dá a

impressão de contemplar alguma
coisa que é a própria comunidade
britânica. Sente-se no povo entusi
asmo, carinho, respeito. Por isso as

falas do Rei, muito embora todos
saibam que são redigidas segundo
[IS conveniências políticas do mc-'
monto, adquirem o valor de uma

fala da Nação. É como se Iôsse a

própria Inglaterra falando aos seus

valorosos filhos.
Um Hei-símbolo, que foi sempre

muito feliz nos discursos ao seu pu-

Seguro marítimo para os navios
amigos e-aliados

Washington, 8 (United)
O Senado aprovou um projéto
lei, estendendo o seguro contra
os riscos de guerra às unidades
mercantes americanas e as
dos países amigos e aliados.
Êsse projéto autoriza a criação
de um fundo especial a ser de ..

terminado pelas autoridades
navais.

Colossal· passeata estudantil
Belo Horizonte, 8 (Estado) - Os estudantes da Univer

sidade de Minas Gerais, encabeçados pelo professor Alberto
Deodato, da Escola de Direito, estão promovendo uma passeata
monstro para o dia 21, afim de comemorar condignamente o

dia da consagração do grande mártir da Inconfidência Mineira.
Os promotores desta festa cívica e patriótica esperam

contar com o apôio de toda a classe estudantíl de Minas, que
sempre soube elevar e prestigiar o nome de Tiradentes, símbolo
de uma raça amante da liberdade, da honra e da justiça.

Inoglukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agente.representante:
Virgílio José Garciá

Caixa Postal, 56 -- Florianópolis

cheia :.,de nazistas
Rio, 8 _:. A reportagem localizou uma chác.ara pertencen-

te a um alemão, em Jacarepaguá, apurando tratar-se de um
autêntico feudo do Reich, onde os alemães continuavam a reu
nir-se com a presença até de elementos da antiga embaixada.

Os vizinhos declararam que os residentes na chácara co
memoravam as vitórias dos alemães com reuniões, nas quais
faziam grande alarde e arvoravam a bandeira nazista.

O chéco Gold, conhecido como encadernador de livros, e
que morava na chácara, foi expulso por ter manifestado suas

simpatias pela libertação da Checoeslováquia.

Uma chácara

se, se vindas de outrem. Vindas
Um tal discurso, lido por nós ou- dele e no, tom sereno dêste seu úl

tros, que não pertencemos à cornu- timo discurso _ serão certamente
nidade britânica nem estamos habi-

JUNTA COMERCIAL.-Arqui.
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de !ivros-Certidões- Buseas
etc. Procure a Organtzação
Comercial Catarinense.

recebidas com a expressão da von

tade comum e impessoal da pátria.
São essas as características "sui

generis" da democracia inglesa I
MAURíCIO DE MEDEIROS

litados à sua sensibilidade, produ
zirá simplesmente o efeito de pala
vras discretas de estímulo, num mo

mento difícil cm que a soma de es

forços a pedir ultrapassa a dos já
realizados ... Mas para os dessa co

munidade, elas são como a voz da
própria pátria, na sua serenidade,
sem arroubos nem entusiasmos des
medidos, esteiadas simplesmente na

profunda fé da legitimidade da cau
sa comum.

A fala de um Rei adquire nessas

ocasiões um valor que não póde ser

comparada ao de um discurso ue
um político, como seria o de Chur
chill, na Inglaterra, ou de Roose
velt, nos Estados Unidos. Éstes são
homens discutidos. Atravessaram
seus períodos de luta. Colocaram
se frequentemente num plano de
lutas humanas. Por hábito e tradi
ção, o que êles dizem suscita refle
xão, objeção, contradita, análise. O
Hei de Inglaterra está colocado num
outro plano que- escapa à análise,
para os seus súditos. As .mesmas
considerações que êle faz poderiam
ser recebidas com ânimo de análi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o 4iabólico plaAO 4a e- coluna
BUENOS AIRES, 7 (HAVAS) --- O JORNAL "EL MUNDO" REFERINDO-SE ÀS ATIVIDADES DA QUINTA-COLUNA' NO BRASIL, DECLARA QUE A
DESENVOLTURA E A TENACIDADE COM QUE A QUINTA-COLUNA EXERCEU AS SUAS ATIVIDADES NO BRASIL, VISANDO A TRANSFORMA
çÃO DAS INSTITUIÇÕES, SURPREENDE. O JORNAL ACRECENTA QUE A COMPLETA REVELAÇÃO DAS AUTORIDADES BRASILEIRAS SôBRE O
ASSUNTO ENCHEU DE SURPRESA E DE PREOCUPAÇÃO A OPINIÃO CONTINENTAL, PELA PRECISÃO DIABóLICA DOS PLANOS DOS QUINTA

COLUNISTAS

Indicador
Ir- Antônio Moniz

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas

HESIDÊNéiA:
Almirante Alvim, 36
Telefone 'no 751.I

DR. RICARDO
GIJTTS'M A lHA. aRnN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuornborg

(Profs. L. Burknardt
e B. Kreuter)

Especialista em

Cirurqi« Gel'al'
Alta cirurgia, gyne

I
eología (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíea.
Ccneulrorlo 6 rue Trela
DO, 18 (des tO 6& 12, e
das H' és i 6,30) Tele

phc De - 1.286

I
Res!deacía â rua Bs
teves Junior, 20. �-

Telephone .: 1.1..,1

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

Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

médico
IMSTITUTO DR DIAGNOSTICO

GLINICO
Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]

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

lho genHo-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Cam oanar!o
São Paulo), Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver-

IIldade do Rló de Janeiro.
Gabinete de Raio X

Aparêlho moderno SIEMENS pare
dtaguõsncos das doencas internas
Coração, pulmões; vesícula biliar

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
eardíacaa por meio de traçados

etétrícos.j
Metabolismo basal

(Determlnação dos dltúrblos das
glândulas de secreção Interna)

Sondagem Duodenal
Exame quím1co e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisloteraoia

Ondas curtas,' ralos ultra-vIoletas,
ralos Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da sUlIIs dia__gnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina. [reação de
áseheín Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez), Exame de
puz, escarros, líquido raquíano p

qualquer pesqulza para elucldaçã.
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

PlORTANOPOllS

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

• 9111.C-M .-c ....

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

I Laboratório de análisês clínicas

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

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

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

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr ARAUJO-oLHos, OUVIDOS,
• NARIZ, GARGANTA

E"specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I· Pela manhã, das 10 ás 12
onsu ta S:

. 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 R!o de Janeiro

Consultas diariamente Pela ta�d�h:�sd1� \� 1� l�o�aO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra:
....._ - ...

'.1••••••• II .

CLlNiCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS N
' -,

dOuvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço egecío _a ven a

Dr. ARMINIO TAVARES
_ (Assistente do prof. ôanson)

ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua Juão Pinto,7-Tel. 1461.-Resit:!ência 145õ

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-29

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me

Dores, preços só na CASA MIS
CELANEA Rua Trajano, 12.Dr. SAVAS LACERDA·

Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário do:>
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GjllRGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-Da8 16 às t 8 horas.
Res.: Conselbeiro Mhfra, 77-FLORIANOPOLlS,

um automóvel (limousine)

I
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs-29

VENDE-SE

({Pró-Arte»000 da espionagem!Na última edição de 4 do correu- dor Heuherg, perigoso espião nazis- I
te, o "Diário da 'Noite", do Rio, pu-lIa c emissário tle "Ge:�tap()" para
blica uma reportagem subordinada o gerrnarusmo <lo exter-ior.
ii manchette "Mulheres a serviço do Denuncia, também, a Amélia He
Grande Rcich Alemão dentro do zeride, dizendo que a mesma só apa
Brasil", acusando fortemente a ins- rentemenle dirigia a revista "Inter
tituição "Pró Arte", inteiramente câmhio", órgão da "�ró Arte":
votada à espionagem alemã no 110S- Lembra o fato de a revista alemã
so país, e dizendo que, embora te- dedicada a essa espécie, de quinta
nha sido Jundada para o Brasil, colunismo haver publicado como

com o concurso de brasileiros in- vitória da propaganda nazista deu
gônuos, alguns tornaram-se depois Iro do Brasil a fundação, em Pon
auxiliares concientes ela propagan- ta Grossa, de uma rúdio-cmissora
da nazista, fazendo, também, o ser- sob a direção do pastor protcstan
viço de espionagem. te alemão Friedericb, sendo a. di-

rcçào técnica exercida por Walter
O jornal publica em qua lro co- Zabe I,

lunas o retrato de Maria Amélia de .------------
Rezende Martins, diretor-á tia "Pró
Arl o ", dizendo ser apontada eomo

perigosíssima quinta-colunista.
O vcspcrtlno "associado" publi

ca, também, a fotografia da facha
da da "Pró Arte", daqui, mostran
do que a mesma se estendeu em to
do o país, mascarada com concer
tos e exposições artísticas, sendo,
porém, dirigida pelo alemão Theo-

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

Elegância!

"PROVADOS PEl.O DoNoS-?' 508 N'i' 56!} DF.. 1�.3!)

Caminhão

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
AO COMÉRCIO

Levamos ao conhecimento do comércio exportador
desta praça que o Instituto Brasil-Esta:los Unidos está
aparelhado para efetuar traduções de cartas, de inglês
para português e vice-versa, facilitando assim a corres

pondência comercial com _os Estados Unidos. Garantimos
o mais absoluto !iegredo sôbre a matéria traduzida. Os
pedidos devem ser dirigidos à nossa séde provisória,
último andar do prédio da Confeitaria Chiquinho.-

A SECRETARIA.
15 V. alto - 'l.

Perfeicão!

J

Vende-se um, completamente
novo - Chevrolet - tipo 1938.
Preço de ocasião. Tratar à rua

Teresa Cristina (antiga rua do
Fato), n.v 264. (Estreito).

4 v.-�

de

Rua Trajano, n- 13

Ativos os estaleiros da Indía
Nova Delhi, 7 (Reuters) - Os estaleiros da índia estão

trabalhando agora em pleno rendimento na constfução de na

vios, Mais de 100 unidades se encontram em construção, in
cluindo corvetas, navios mineiros, lachas e botes salva-vidas,
assim como docas flutuantes, Aproximadamente 4,000 navios
foram reparados desde o início da guerra, Mais de 3,000 operá
rios trabalham nos estaleiros da índia.

I

AVISO AO POVO CATARIHENSE ILinha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para. Florlanocolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqenle em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA ir> !.lE NOVEMBRO

cc GSct\sau

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 ._. FONE 1.6ft2

'

(Defronte à casa Hcenckel

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

n. 23 10 andar - Sala 45 das 1,30 às 17 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Gayda não passa de esbirro da "nova ordem'-
RIO, 7 -- A PROPOSITO DO ARTIGO EM QUE VíRGINIO GAYDA AMEAÇA O BRASIL, UM
JORNAL ESCREVE: "O PORTA ..VOZ DE MUSSOLINI COMETEU O· ERRO DE JULGAR-NOS
PELA BITOLA DO REGIME A QUE SERVE. A PEÇONHA EXTRAVASADA PELOS ESBIRROS

DA NOVA ORDEM NÃO CONSEGUE MACULAR- A HONRA NACIONAL".

�:;;-���� prepara um inverno, I� de GUERRA ...

II GUERRA �E PREÇOS

� ALTAS SURPRESAS ... I� Aguardem, de 20 de 8

I Abril em diante ! I�OOIXXXXXIOOOOOOOOoaxxxxx::OOOCXXXXJOJDIIDr'IOCJDOL OOOOOCXXI

de seu filho pode tornar-se

pallida e triste, quando a diar
rhea, atacar-lhe o organis
mo. Nestes casos, confie .nos

conhecidos comprimidos de
Eldoforrnio, um producfo de
.. r3.cz,gà".
Ao primeiro symptoma de
dierrhea, dê ao

seu filho com

primidos de

Eldofermie
Bom para os adultos
como para ,as creanças.

EDITAL
o Doutor Marcílio João da Silva

Nledelros, J LllZ Sunsututo, em
exercrcro do cargo de J lllZ de Di
reito da Comarca ele Trjucas, Es
tado de Santa Catarina, na torma
LIa lei, etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal com o prazo de vinte dias, vi
rem, ou dêre conhecimento tiverem
que, no dia 22 do corrente, s 11 110
ras, à frente do edifício da Prefeitu
ra Municipal, à rua Santa Catarina, o
porteiro dos auditorias deste juizo,
trará a público pregão de, venda e

arrematação a quem mais der e
maior lanço oferecer, sôbre a .res

pectíva avaliação, o seguinte: Um
terreno, lote n. 4 da linha Trinta
Réis, em Nova Trento desta comar
ca, com a área de 271.098m2 extre
mando ao Oeste com o Ribeirão; a

Leste com Carlos Minati ; ao Norte
com Angela Montuani, e ao Sul com
Maria Pife r Belleti, avaliados por
quinhentos mil réis (500$000). Es
te imóvel vai a praça para paga
mento de custas e imposto do in
ventário do espólio de Dante More
ti. E para que chegue ao conheci
mento de todos mandou expedir o

presente edital que será afixado
no lugar do costume e publicado
na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos 2 de
Abril de 1942. Eu, Rodolpho Luiz
Buchele, Escrivão, o subscrevi. Se
los afinal. (as.) Marcílio João da
Silva Medeiros, Juiz Substituto em
exercício. Eu, Rodolpho Luiz Bu
chele, Escrivão que o subscrevi,
Está conforme.

O Escrivão
Rodolp�o Luiz auc!!ele

,
óel1Ça.-.---

,
, e1e�lLt", f..� '., 'e.-.- _ __ _ _.- _ ...

b t l ta de vivacidade, a tristeza ou 50-

.

re u o a \olencia crue torna o trabalhador
lllcapaz de .

•

d 11
II 'oduzir o que se espera e e -

..

e <;Iue e ". resto, póde der - não é c Pre
guica - VlClO;. e r:eor: e 0reguica _ Doencc a caracterís
tica da. "Opüacao", da aI é um dos symptomcs mais
expressl'fOs.

,' Para combater esso . bN torincr" 'eguiça doentia. asta tomor
a "Neo - eca arma, que .

.
.

-

para o tr b stítue ao enfermo a saude e

a dlRpOS1Cao a Q

A Neo - Necntcriae â .

.' do em capsulas ros vermiluço poderoso, rrcon-
dícionc

em soluto solido c?ntendo tetrachloreto de
carbono 'otimamente tolerado pelo
organismo humano. '. �,.

N E -º=:��!LLT O R i �r A
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o Japão não está em condicões"
de suportar uma guerra longa

Nova Iorque, março - (Ser
viço especial da Inter-Ameri
cana) - O Japão não se en
contra em condições de supor
tar uma guerra prolongada,
mas uma revolução interna
naquele país não pode ser es

perada sinão no caso de uma

derrota militar, declarou Wil
frid Fleisher da redação do
"New York Herald

'

Tribune"
em Washington e autor do
notável livro "Volcanic Isle",
no almôço dos escritores ame

ricanos realizado no Hotel As
tor, patrocinado pelo "New
York Herald Tribune" e pela
Associação dos .Livreiros Ame
ricanos.

O sr. Fleisher afirmou ain
da que os ataques aéreos po
deriam desempenhar um pa
pel importante na guerra atual
contra o Japão, visto que as

indústrias dêsse país estão
concentradas numa faixa de
400 milhas, onde o.s edifícios,
construidos de material Ira
gil, apareceram como musgos
durante os últimos anos.

Mesmo que o Japão dispo
nha de abastecimentos sufi
cientes para um ano de guerra,
a destruição de suas fábricas
reduziria definitivamente o

espaço de tempo com que con
ta essa nação para lutar, e
tornaria ínuteis para os nipôni
cos as conquistas das riquezas
das Índias Orientais Holande
sas.

Outro livro sôbre o 'Japão
O sr. Fleisher era há algum

tempo diretor gerente do "The
Japan Advertiser", em Tóquio,
e durante 9 anos foi correspon
dente do "New York Herald
Tribune" na capital nipônica.
Encontrando-se em Washing
tom desde o último outono,
pediu agora: uma longa Iicen
ça a-fim-de escrever outro li
vro a respeito do Império Ni
pônico.
Outros oradores que tala

ram na mesma ocasião foram
Douglas Miller, autor de "You
Can't do no Business With Hi
tler", o Edna Ferber, autora
de "Saratoga Trunk".

O ex-correspondente do
"New York Herald Tribune"
em Tóquio declarou que os

n1agros recursos do Japão fo
ram grandemente reduzidos
pela guerra de quatro anos

com a China e que em 1939
já havia uma séria escassez

de alimentos naquele país, a

qual desde então se tornou
cada vez mais aguda.
Acrescentou o sr. Fleisher

que a colheita de arroz no Ja
pão foi muiito fraca nos últí
mos anos, e grande quantida
de dessa mercadoria foi reme
tida para os exércitos nipôni
cos na China e para as popu
lações das áreas ocupadas,
cuja amizade o Japão procura
conquistar. O peixe, que entra
em grande abundância na die
ta dos cidadãos nipônicos,
tornou-se também bastante es
casso nos últimos tempos, em

virtude de muitos pescadores
terem sido convocados para o

serviço militar e da reduzida
quantidade de gasolina dispo
nível para os barcos de pesca.

O resultado de tudo isso,
prosseguiu o sr. Freisher, é que
no Japão é aplicada uma for
ma de racionamento verdadei·
ramente singular - os arma
zens servem aos seus fregue
ses regulares tanto quanto po
dem, e os demais saem a men

digar pelas ruas. O carvão e
outros artigos de primeira ne

cessidade estão também"ao ra-'
cionamento, revelou o ex-cor-l
respondente americano na ca-I
pital japonesa.

A atividade dos nazistas
O sr. Fleisher acrecentou

ainda que os Estados Unidos
julgaram erroneamente que o

elemento liberal poderia a_ind

,
I

----------------------�----------��(.�-----

controlar o Japão e transfor
mar o curso de sua política.
Mas, não havia liberais no

Império Nipônico desde que a

revolta fascista de fevereiro
de 1939 os obrigou a escon
der-se.
Observadores do caráter ja

ponês, prosseguiu o orador, es
tão convencidos de que o ata
que nipônico contra os Esta
dos Unidos foi orientado pelo
chanceler Hitler. Os japoneses
apenas recentemente aprende
ram a técnica da guerra relâm
pago com os nazistas, e foram
levados à guerra pela Alema
nha, após a assinatura da
aliança com aquele país, em

1940.
Até então o Micado jamais

sonhara em lutar sozinho con

tra os Estados Unidos, con
cluiu Wilfrid Fleisher.

Ataquemos os.ugressores
Com a palavra em seguida

ao sr. Miller, declarou êste que
a guerra atual representa um

"ataque total" contra os fun
damentos da civilização ame

ricana, o qual deve ser enfren
tado mediante um "ataque aos

agressores" . Os Estados Unidos
estão criando um podério mili
tar formidável, que lhe dará
o domínio em todas as partes
do mundo.
"Pela primeira vez na His

tória, o controle do mundo por
um só povo será uma realida
de. Tão certo como o nascer

do sol, isso é o que acontecerá
nos próximos anos.

"Devemos criar um mundo
melhor. Jamais retornaremos
às mesmas instituições de an

tes de 7 de dezelubro de 1941.
Aquele mundo sucumbiu. En
frentaremos agora um mundo
mais novo, e, espero, melhor.
Se o mesmo será realmente ou

não um mundo melhor, de
penderá do entusiasmo e da
devoção con1 que cada um de
nós se entregar a essa grande
causa" .

• Poro suavizar e rejuve- .4
nescer a pele, há um pro- ",:

duto perfeito, o SABÃO ,RUSSO. Aveluda o pele,
combate espinhas, cravos e

rncncho s SABÃO RUSSO I
___--' sólido ou líquido. ",itIL._J

I Crédito Mútuo Predi;�Proprietários: J. Moreira & Cia.
19 DE MARCO

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

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

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

J'

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

com prêmios no valor de

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

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

-

,.._ .--' .. --- . ...:.- .

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MALAS PERDIDAS
Gratítica-se ti quem achar

e enti egar à r e da ção do ES
T ADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercílio Luz ao �(\stl) de Co n
trôle Policial de Aririú

15v. 11

11 heroína da ilha de CretaNova Iorque - (Serviço Espc- mei ra caverna tomava 10 minutns . que as operações destinadas a sal
cial da Inter-amer-icana) - Joan Era uma vereda da morte, mus Joan var a vida daqueles que estavam
Stavridi Foi a hcroina da Ilha de Stav ridi a seguia diariamente, l an- sob os seus cuidados, f'ôsscm real i
Creta. Essa enfermeira inglesa de las vezes quantas eram ncccssá- zadas, Fmalrncntc estendeu alguns
origem grega tipifica a magnificen- rias, a-fim-de cuidar de seus Ieri- lençóis sôhrc uma parte mais lisa
cia da Cruz Vermelha CIlJ qualquer (los. "iam-se ali soldados alemães, I da rocha, e ali os médicos efetua
parle onde os seus serviços são exi- ingleses, australianos e neo-zelan- ras as operações que julgaram
gidos. Denominada "a heroina da deses. Depois os alemães captura- mais urgentes.
batalha de Creta", Joan Stavridi rum o Hospital n. 7, mas Joan Sta- Logo depois, entretanto, os ale
era a única enfermeira do Hospital I vri di continuou cuidando de seus mães capturaram Canoa. Após isso,
n'' 7 - localizado numa "terra de feridos. Quando' os australianos eles marcharam para o Hospital n?
ninguém", naquela ilha grega. contra-atacaram e rccapturararn 7. Era-lhes difícil acreditar que
Esse hospital ficava situado qua- aquela região, a heróica enfermeira uma

ú

nica mulher li vcsse ficado
si na costa, perto de 9 milhas da ainda ali se encontrava, desenvol- naquelas cavernas para cuidar de
Baía de Suda, onde a esquadra in- vndo sua atividade num hospital si- lanlos feridos, sob o fogo cruzado

rias, e em cima do qual estava pin- constantemente mesmo entre os pa
tada bem visí ve 1 uma cruz verme- raquedls tas germânicos e outros fe
lha de '10 pés. ridos. Ninguém se atrevia a levan-

O referido hospi tal ela Cruz Ver· tal' a cabeça acima da couraça pro-
111el11a I'oÍ bombardeado repetida- letora ria caverna, exceto natural
mente durante os vôos de rcconhc- mente Joan Stavr idi. A corajosa cn-

glesa se concentrou para proteger
as operações de guerra em Canea.
O hospital eslava instalado, a prin
cípio, em edifício de dois pavimen
tos, dotado de cerca de 45 enferma-

cimento da aviação germânica, pou
co antes dos devastadores ataques
elos "Slukas" contra a Baía de
Suda.
Joan Stavridi 'que não só era a

única enfermeira do Hospital nO 7
sua superintendente, mas também
a única enfermeira deixada em ln
da a zona aocidental rlc Creta, ctl'
cid iu que () hospital devia ser re

movido para lugar menos expos
to. Ninguém ficara para auxiliá-la.
Todas as ('\l' ras enfermeiras havian.
sido evacuadas logo que os bom
bardeios Jot �11:t iniciados. Os mérti
cos locais, uue Unham ido nadar
um pouco, J oram metralha.los ('

mortos por um apar êlho inimigo.
Outros médicos vieram substituí
los, porém, nenhuma enfermeira

luado não na retaguarda, como é
natural, mas adiante das linhas de
frente.

A úLTIMA RESISTÊNCIA
Granadas de 14 polegadas caiam

de alemães e ingleses.
Devemos dizer, para crédito dos

alemães, que êstes colocaram Joan
Stavr idi no primeiro avião com fe
ridos para Atenas e a puseram irne
diatamnete em liberdade.
Uma história C0l110 esta explica

porque ajudamos tão gcnerosamen
te a Cruz Vermelha Americana,
sempre que a mesma apela para o

nosso auxílio. - MARY CARTER
WINTER.Icrrne i ra ainda tinha ele velar para

apareceu.
Havia, no entanto, pacientes em

abundância. Encontravam-se ali
paraquedistas alemães, alguns deles
COJll as pernas fraturadas, por te
rem saltado muito perto do solo.
Eram todos quasi meninos, nenhum
deles com mais de 20 anos. E era

para Joan Stavridi que todos se di
rigiam cm busca de caridosa aju
da. Havia também feridos britâni
cos, e para êlcs Joan Stavridi de
cidiu que o Hospital n'' 7 deveria
continuar em funcionamento.

A VEREDA DA MORTE
Quando anoiteceu, ela começou a

transferir os feridos para algumas
cavernas localizadas ao longo da
praia, a qual estava sob conslante
fogo inimigo. O percurs? até a prí-

o avião de Rudolf Hess

Os destroços dos "Messerchm'idt", com que Rudolf
Hess, o ex vice-Fuehrer do Reich, amigo íntimo de
Hitler e por êste escolhido para suceder-lhe, logo
depois de Goering, realizou a sua fuga sensacional
da Alemanha até a Escóssia. A fotografia mostra os

destroços do aparelho de Hess, num depósito na

Escóssia. (Foto de �ritish News Service).

11 M:�deir-a-s-d-e�
Pinho

Vendem-se para
constr uções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

CASPA A QUEDA
COMBATA A

CABELO� BRANCO!>E O�
COM

rfjg.�� ,

.l'P'��n����� ��!'
rzf:<O-d.u.io de".

-PERFUMARIA SANTA CATARtriÁ

F/OIIIIJNOPPl/J . A.,�, ... ",. 1160. • 1_110.

'Washington, - (Serviço es- tambem contra a maneira de
pecial da Inter-Americana) - ser, tão cordial e sugestiva
A ação investigadora e repres- mente individualista, dos bra
siva das autoridades brasilei- sileiros. As escolas alemãs no
ras repercute muito favoravel- Brasil, como em todas as Amé-
mente nos Estados Unidos. A ricas, não eram centros de
polícia, cujos trabalhos estão cultura; eram núcleos de trai
sendo coroados do melhor su- ção onde se procurava educar
cesso, demonstra que há mui- as crianças no desprezo e no
to seguia os movimentos dos ódio ao próprio país que lhes
que poderiam vir a ser um dia servira de berço.
os inimigos declarados do Bra- Os alemães têem uma me
sil. Esperava apenas o mo- recida reputação de inhábeis
mento oportuno para agir. conquistadores de povos. Á

Os alemães, auxiliados por sua limitada imaginação só se
urna quinta-colunna hábil e abrem duas vias: a da quin
ativa, perita nas manobras calha comercial e a das armas,
mais escuras da espionagem, Falha aquela, não há outras
tinham acampado no grande modalidades intermediárias;
País do Sul. No desconheci- recorrem logo à última.
mento profundo do que é o As zonas de cumplicidade
Brasil e os brasileiros, chega- nos países americanos são, por
ram a julgá-los presa facil via de regra, de escassa impor
para as suas manobras expan- tância para servir eficiente
sionistas. A realidade, _ vindo mente os seus propósitos ex
mostrar o contrário, fez-lhes pansionistas. Portanto, alí 011-'
ruir todas as ilusões. Os "i11- de não podem formar traído
gênuos" de ontem abrem-lhes res em número suficiente para
os cárceres e oferecem-lhes a consecução dos seus fins, co
muito generosamente aprazí- meçam a plantar alemães com
veis ilhas de isolamento. o mesmo simplismo com que se
Ao Estado Brasileiro, que plafítam produtos da terra.

se caracteriza, de sempre, pela Nisto são de uma singular per
escrupulosa lealdade com que sistência, e o Brasil oferece
dirige as suas relações inter- nos um exemplo bem edifican
nacionais, assiste uma grande te. A grande colônia germã
autoridade moral para agir nica que se estava formando
com energia e sem vacilações. nas terras brasileiras procura
A sombra das leis do País, que va minar as posições internas
refletem transparentemente os do País, por meio da difusão =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;�sentimentos de hospitalidade do sangue mais insolidário pa-,;"

,
de um dos povos mais huma- ra a convivência humana que' ROMUALDO PIRES enos e compreensivos do nosso a História dos povos registra 'I EUUNA NUNES PIRESContinente, uma fôrça exótica, - desde que há povos com

.que há décadas vinha lançan- História. participam aos parentes
do as suas sementes no terri- Portanto, o Brasil, hoje, com e pessoas amigas l) nas-

,
tório brasileiro, ia estendendo as suas medidas de repressão cimento de seu filho
os seus tentáculos a todos os e energia, não resolve apenas HAMILTON IJO.
aspectos da vida naoional, che- um problema de segurança ocorrido a 1-1-"2.
gando a construir, sinão um continental, em relação dire
perigo, pelo menos um aten- ta com a guerra: encontra
tado latente, não só contra a também uma solução apropria
integridade do território, mas da para' o seu caso nacional.

SÊLOS
Vende-se, por um preço de

ocasião, uma primorosa. co
leção universal, com 27000

_ exemplares diferentes, ava
liada em 250.000 francos.
Inform&ções com o Eng.o

Edmundo Gardolinski, à rua

Felipe Sehmidt, n.O 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis.

30 v.-9Farmácia ((Esperança»
:t do

Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e ama nhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borrilchd.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

I Vende-se casa
I Vende-se à Rua Bocaiuva,

125, uma casa de moradia,
com terreno dando fundos
para o mar, medindo 11 me
tros de frente, por 80 de
fundos. - Tratar no local.
159 10vs90

30v-30

QUARTOS
Alugam-se quartos para

solteiros, em casa de família.
Ver e trntar à Rua TrajaI1o,
n. 7 - Sobrado. 5 v,-S

... (hácara
Vende-se uma, com casa e

garaje, em local aprazível,
com água corrente, luz elé
trica e esgôto, sita à Praia
do Meio (Coqueiros). Facili
ta-st' metade do pagamento.
Informações com o sr. Zaoi
ni, rua Tiradentes, 8.

12va-a

Pessoas capazes
Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

reprf's('ntR ntcs em toda e q�aJquer parte do pais, podendo
Eler em cidades, distritos, viJa�, fazendas ou nucleos colo·
niais; para trabalhar em negocio original, lucrativo, hones
to e facil. Admitimos tanto srs. como moças capazes. Re
muneração ótima para cargo de futuro. Escreva pedindo
esclarecimentos á C,I\IXA.1696,-SÃO PAULO.

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANvPOLlS I.Atende das 9 às 12 horas

o 'CONTRATO SE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

lia....... tobeJd4M .1r1IIç �.....
••••• "mp"� grlppes. roatriados. 0 c.-
oacarr•• sangulneo., de,.. _ peite c••tas., _omnlllll
• "'GMl'Jeza goraa, tall appetlte CONTRAT�
•• to_di. aba.luto, eo. 'I'" te..... mica.....
... do••ub.re to _ cenv ' .
COIITRATOSSE .. recebeu mM 24000 .,u..W ...
.. 11101.... T.nha .. culd.do!,�Náo ao dalx=- eaga Aeoa6-
... sé • CONT1t&TOnE. que' urRa... .60 __
.. 4II1lll'Ed.'"

, • V.,.he= .... F .m .....

v. S. procura repl'esentções �
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de 45

anos. procura representantes e viajantes, vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

OFA Organizacão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Caixa 3097, São Paulo

QuartoQuarto grande, para casal
disponível na PENSA0 SUI
ÇA. rua Esteves Júnior' 135.

6vs 6

VENDE-SEPequeno negócio, em bom
local, à rua Major Costa.
n. 75. Tratar no mesmo.
204 5 v.-5

Piano de· ocasiãoMotivo de viajem urgente
vende-se um piano de con
certo, novo, moderno. Valor
8 :000$000 por 3 :000$000.
V&r e tratar à .rua Alvaro

de Carvalho n. 6.
o prazer da petizada,
� _ orgulho dos c1J(jfeite!ros,xao OR doce," trahalha(ks.
CoJo b( m Fermento Medeirns.
-_ -----

._---_.

A Cárie
,

* A cárie den tár-la com-

promete a saúde.
Trate dos dentes quanto
antes. E o dentista, por
certo, lhe dirá que, para
evitar as cáries e inflama

ções das gengivas, é preciso
combater o excesso de aci
dcz da sal i v a. Leite de

Magncsia de Phillips alca
liniza sua boca e protege o

esmalte de seus den teso

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finalidade.
em.ccndícêes vantajosas.

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo. 44 -- A
RIO DE JANEIRO

A ação da pOlícia brasileira
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CASA MlSCELA�EA. distri
buidora dos Rádio R.C.A. Vi
ctor, Vávulas e Picos. - RI'8
Tr�iano, 12
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I
/
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r ";A Vende-se uma, à"a rua Santos Sa
raiva J129, no Estreito, com
16 rre 1/2 de frente por
68 m.de fundos. Tratar com o
sr. !z Soares Ventura, na
Dire1a de Obras Públicas.

15 vs.-2

STABILIZADOR
nde-se um estabilizadore�erfeito estado. Tratar à

r' Marechal Deodoro - 85
J!reito�, 5 vs,-�
I

f

I
I

/ ,

/

I

E' FACIL APANHAR UMA
GPJPPE UM RE5f�'ADO, OU UMA

) ;

PNEU�10N'A
MAS i'OM��OO O f."AMOSO

PfJT�ML OEA'NG�tO AtWR9lSE
NADA H� QUE TE�EI\
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Cilo ESTADOtlb
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tet. 1022 - ex. poata11S9
,_-'
I

ASSINATURAS

Na Caplt.ah
Ano ...•...••..

Semestre ••.•..

Trimestre ..•••.

)lês ••.•••••••••

50$008
!5$000
15$000
5$000

NO In terfor I
Ano ..

Semestre ...•••.

Trimestre ..•••.

15$000
10$000
�OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não 00 responsabí-

lUza
pelos conceitos emitidos

n08 artigoe assinados
� �

........--....'........�

SanuuonalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO" VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálido •.

'

Depauperados,
Esgotados, Anêmicos, Mãe.
que criam Magrol, Criançal
r.quíticlII, receberão I toni-
ficação g.rll do organismo

com o

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

/VENDE-SE

Chácara
Vende-se uma chácara, com
fundos para u mar, na estra
da geral dos Barrei: os. -

Inlorrnaçõ es na Redação do
"Estado». 20vS·19

Terrenos no Balneário
'Escolha já o seu lote de ter

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

No Estreito
Vende-se um Café, comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de

• parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdir Losso, no
mesmo Café. 25v-22

------------�------------------------------------�

$ m Lmw

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I 880A$ I• •

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

i Casa SANIA BOSA I
• •

I; Díáríamente recebemos novidades !
; RualFelipei Scbmidt, 54-Fone 1514 :• •
•..•.•......�.....••........•..••••.•

IMPORTADORA. AVA - RADIOS Edital de praçaS. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063 'OU leilãoTodos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA - Gladíator 5 val v. 530$

TOR!:AI\VIIA\ 7 valv. 59:J$, para pilhas 500$, paraGLADlA "-III/i!.\ acumulador 700$.
Catálogo grátis. 400 réis em selos para !lo remessa. Con
sertos, veça orçamento,

tI AliançaCornpanhia da ·Baia»

��-_._�---

------------------------------�---------------------

Fundad� em 1870 Séde:
Seguros Terrestres e

BAIA
Mcrítímoa

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
• ,Q.929.719:000$000
• 28.358,'717$970

85,964:965$032
7.323:826$800
22354:000$000•

----�

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I

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

Ç!�!Ü5 .ci1?(iPI» da América, Europa e Àfrlca.

Agente em Floricmópons

CAMPOS
\

Çia.LOBO &
RUA FELIPE SCHMIDT N

Caiu postal 19-- TelelJhoflfI083--End. [elo cALLlAN'ÇA,
Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Ita�í,Blumenau e Loqea. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 8 de Abril de 1942

Pór quemanter essa gente nos cargos?
RIO, 3 •.. EM LONGO PARECER, EM QUE ANALISA A SITUAÇÃO DOS PROFESSORES FASCISTAS CONTRATADOS PELO NOSSO GOVÊRNO,
O SR. CUNHA MELO, PROCURADOR DO TRIBUNAL DE CONTAS CONDENA A RECONDUÇÃO DOS REFERIDOS CATEDRÁTICOS ÀS FUNÇõES

•

PúBLICAS QUE VINHAM EXERCENDO ENTRE NóS, PRONUNCIANDO·SE, ASSIM, CONTRA O REGISTRO DOS RESPECTIVOS CONTRATOS.

Num ambiente de nobre cordialidade, instala-se hoje, às 20,30 horas, a 13a. Conferência ·Distrital Rotariana

"Vi a serpente nazista, vi o peri�o iminente"
o general Manoel Rabelo e as impressões de

sua recente viagem ao sul do país
•

'Rio (Pelo correio) - O general do invade". l.iaponcses iam sempre a alto mar,

I
procuram ocupar lodos os pontos

Manuel Rabelo, que acaba de re- O ex-iutcrvcutor em São Paulo trazendo oficiais nipônicos c arma- csf rulógicos cm São Paulo. Em re

gressar do sul, concedeu uma entre- afirmou ainda que os nipõcs el1lbo-1 mentes, que cnt ravam assim crimi-. dor do paJúCÍO do govêrno, êlcs
visla a "O Globo", na qual analisa ra sejam maquiavélicos e capazes nosamente cm nosso país. compraram terrenos e instalara!'>
a nossa situação em relação à quin- de graves surpresas, é muito mais S. Exc ia . fez referência a mn se. Nos fundos da casa do coman-

ta-coluna e em face dos aconteci- perigosa a quinta-coluna alemã. núcleo japonês em Cotia, às por- dan le da r-egião milÍtar, êles COIll-

mentes internacionais. O ilustre militar revelou também tas da Capital, onde existem 51)0 praram também um terreno. De-
Inicialmente, aludindo à sua via- que os amarelos poderão mobilizar caminhões. nunciado o plano, foi tornada sem

gem ao sul, relatando o que havia dentro de São Paulo um exército - As fôrças aquarteladas na ca- efeito a compra.
visto, o general respondeu: de 30 mil homens, de um momento pital - prossegue - não possuem A seguir, o ministro do Supremo

- "Vi o que lodo brasileiro vê, para outro, acrcsccntando que os essa cifra de viaturas. Conversei Tribunal Militar falou do perigo de
quando ainda não se deixou em- filhos do Império do Sol Nascente com o interventor Fernando Costa um golpe eHI S. Paulo e da cxecu

polgar pelo tolalitarismo. Vi a ser- ocupam toda a cosia paulista, dis- e
ê le declarou que não tem meios ção de atos de sabotagem.

pente nazista. Vi o perigo iminente. pondo ele barcos motores de alto de policiamento completo Os [apo- TerlllinUl�o, o general Manuel
O perigo alemão tndo a\'assala, tu- mar , Diz ainda que os pescadores neses, como é do domínio público, Rabelo fal\1 da necessidade de

unia estrada de ligação com o nor

Ic, que é vital para a nossa defesa.
Esta estrada partiria ele Belo Hori
zonte, atravessando a Baía, para Ia
zor ligação com o nordeste.o espião Alfredo Engels

Residiu em Joínville, onde
cargo de Diretor da

chegou a exercer

«Empresul»
o

F;{zem anos hoje:
O sr. tte. Emílio Bilbáo;
- a exma. sra, d. Olindina

Elpo Linhares;
- a exma. srà. d. Beatriz

Rio (P. C.) - Confirmou-se que & Cia , Este homem exerce função
é Alf'rcd Engels, o efetivo chefe da Geselischaft ). A atividade de Engels de valor e sua pessôa não é menos

espionagem alemã, comercial e mi- na A. E. G. era "pró fórma", pois a importante do que a do próprio En
lilar, DO Brasil, que trabalha ein referida firma tem dois diretores, gcls, embora achando-se em posi
estreita ligação com Wi lhelm Koe- não havendo ncnhuni cargo que pu- ção hierárquica inferior. Heyer Ic
nig, o qual, por sua vez; é (J chefe desse ser ocupado por êle, mesmo va vicia social mais reservada, em
da Gestapo aqui cm nosso teri-itó- porque tal cargo não existe, con- oomparação com Engels, considera ..

rio. Ambos estavam até o momento forme informações procedentes de do homem rico e "bon vivant". Em Sucupira;
da ruptura das relações diplomáti- fonte absolutamente idônea e cri te- segundo plano aparece Alfredo En). - o sr. Epifânio Sucupira,
cas com o Eixo ligados diretamente �:iosa: }ignif.ica, assim, que o tal gling. Veio ao Brasil há poucos mé- farmacêutico.à Embaixada Alemã, por intermédio cargo de diretor da A. E. G. sel:- ses, procedente da Rússia e a cha-
da qual recebiam ambos fabulosas v�a apenas para call1ufj�r a sua ati- mado da Embaixada Alemã. Igriô- Visitas:
somas para seus gastos extravagan- vld,acle de cl�cfe. d� espionagem. ra-se como conseguiu realizar tal
tos particulares como ainda para o

.

Com retcr êncía a p�s�oa de

EI1-1 viagem. ACJul apresentou-se couro Esteve ontem em nossa reda
pagamento de seus agentes infor- gels soube a nossa po licia tratar-se representante dos "Goerings-Wer- ção o sr. Mário Gottardi, oficial
madores. I de UIll homem, de excelente prepa- ke " de Berlim, o que é e�trai'!l�o, de gabinete do sr. dr. Artur

Técnicamente, o trabalho de 1'0, conhecedor profundo do arnhi- levando-se em conta que nao ('XIS-
.

C F'ilh
.

ação é diferente de um para com o I enle.
no Brasil, graças ao quê, con- le l1enhL�llIa possibilidade para �sia osta I o, que nos velO. ap�e

outro. Enquanto que Koenig de- s�gul\l est�belecer Ulll� espionagem organização preocupar-se com tran- sentar, em nome de seu rrrnao,
senvolve sua atividade, dirigida es-

I tão complicada, que so agora pou- sações eOIl1 () exterior, simplesmen- dr. Francisco Gottardi, ex-secre

pecialmente contra pessoas centrá- de ser desvendada por completo pe- te pOI' q�le não há.fórma para �ten,- tário da Segurança Pública, suasrias ao nazismo e alemães conside- la polícia gaúcha, com a prisão de d d d d f E t
E ?l' pe 1 os e ora, s a, pOIS, a despedidas por se retirar pararados suspeitos para o Eixo, En- um sen agente no < stado do Rio vista que Engels tanto tem que ver, '.

gels, diretor da A. E. G., exerce Grande do Sul e outro em São com AEG como com GW. Ambos fora da capItal, e, ao mesmo
-uma ativiuade altamente perigosa Paulo. se aproveitam de firmas l11emâs pa- tempo, agradecer-nos a coopera-
dr espionagem verdadeira. Conta êle no Rio com. diversos r� justificarem sua présença no ção dêste

.

diário com a S.S.P,
Engels vive no 1;3rasil há muitos elementos de valor c confwnça, al- ElO. . _

'

anos e residiu por mnito tempo em guus dos quais já puderam ser 10- Engling "cio em cOlÍlpanhia da durante sua ge§tao.
Joinville c, por alguns anos, em P. calizados. Em primeiro lugar, de- II esposa, que é dI' nacionalidade es-
Alegre, transferindo-se finalmente ve-se citar o sr. Erbel't VOI1 Heyel', panhola, preslIll1indoTse que êle jú fCetA. triste, me. am&r T
para o Rio, ingressando na filial da que consta como ehefe da Secção I lenha exercido idênt;lca atividade na
A. E. G. (Allgemeine Elecirizilaete de Fretes da firma Teodoro Wille

I

Espanha.

ULTIMA HORA
Rio, 8 - Oficialmente, foi declarado ontem flne o 1'a])O)'

"Ca lJedelo", do Loide Brasileiro, de 3.54.') touelaflas e ((ue IHl)'"
tira de "Filadelfia (Estudos ('nidos) a 14 de Fe'vereiro cotn
destino ao porto de Cal)edelo� na Paraihu, até ag'Ol'a não <'1le
g'ou ao seu destino e deve considerar-se perdido.

A sua tripulação compunha-se de 55 homens. As familias
das yítimas naturalmente receberão o nmpuro II que fazem
jús, de acôrdo com a nossa leg'isla(j�lo soda I, llOrém, é l}l'eciso
que decorram 120 dias a contar da última notícia direta rece

bida à cerca do yal)Or (isto é, 14: fIe Feyereiro).
O "Cahedelo" era um nayio ex-alemão, pertencente ao

1l1'asil desde a última g'l'ande-g·uerra.
Rio, 8 - A Polícia Civíl do Recife ouviu pela terceira vez o gerente

da filial da firma Hermann Stoltz, dali. Descobriu-se ,que a espionag'em
Ilazista usava uma espécie de correspondência secreta, que se revelava
apenas mediante a aplicação de uma substância química. As cartas ti.
nham a aparência de simples cartas comerciais; porém, mergulhadas na
aludida solução química, deixavam ler a verdadeira mensagem que en-

Vida Social

Ecos e Notícias
UMN

I

SINDICALIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari
nense,

princip.1t
Etl.do.

fenll bronqw.Jte? EstA. com tO••l!l'
ii: lei de Nos.o Senhorl
Só te aaJn o CONTBATOSS•.

Chin chenhór ...

Hoje, após a novena da Ca
tedral Metropolitana, o Círculo
das Mães, instituição de cultura
cristã, realizará mais uma de
suas sessões, no salão nobre
daquele templo. A professora d.
Maria Madalena de Moura Ferro
dissertará sobre o têma: "-�
necessidad= c.; ,:jucação familiar.
A ;:; .. irneira educação falha
Caim".
A comissão organizadora con

vida para essa palestra todas
as senhoras e senhoritas de nossa

capital. Agência:
RUA DEODORO, 33

Flurianópolis

É mIA DOENÇA
lI1UITO PERIGOSA
PARA A FAl\1ÍLIA
E PAR.� A R.AÇA

Comemorando a data natalí
cia do sr. presidente Getúlio
Vargas, a ocorrer dia 19 pró
ximo, a conceituada organização
predial "Empr esa Construtora
Universal", que tem à frente o

conhecido educador patrício dr.
Alfredo Aloe, resolveu dar intei
ro apoio à notavel campanha de
alfabetização do Brasil, fazendo
inaugurar hoje, na capital pau
lista, um grupo-escolar modelo,
com capacidade para 480 crian
ças e com 6 classes. Êsse esta
belecimento receberá o nome de
"G, E ..Getúlio Vargas" e será
mantido por aquela conceituada
organização de sorteios.

:(.

O sr. interventor federal, dr.
Ner êu Ramos, ofereceu ao 14.0
B.C., sediado no Estreito (João
Pessoa), um busto em bronze
do Duque de Caxias, que será
inaugurado, no pátio do respe
ctivo quartél, no próximo dia
25 de agosto.

*

Foi exonerado, a pedido, do

Icargo de Secretário da Segu
rança Pública, o sr. dr. Fran-
cisco Gottardi.

� IO desfile escolar que, em

comemoração ao Dia Panarne
ricano, se efetuará, nesta capi
tal, a 14 do corrente, foi ante

cipado para o proxlmo sábado,
11 do fluente; às 9 horas.

Perdeu-se
Gratifica-se a pessoa que

encontrar uma abotoadura
com duas moedas pequenas
de ouro, perdida no períme
tro urbano desta cidade.
Entregar na redação dêste

jornal. 5 vs.-l

PUDIM MEDEIROS, 8 80-
bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

J

Machado & (ia.

'Reportando-se à espio
nagem japonesa no Brasil,
o "Globo" refere-se à
impassibilidade do nipôni
co, relatando o seguinte
episódio:
"Há algumas semanas,

numa cidade do interior
de São Paulo, um japonês
foi acusado de desearri
lhar um comboio da No
roeste do Brasil, sendo
preso e trazido a esta capi
tal. Interrogado, não ne

gou o crime. Revelára
grande calma durante o

interrogatório. Uma auto
ridade, para ver até onde
chegava a impassibilidade
do amarelo, disse-lhe:

- "Vou matá-lo.,."
- "Chill chenhór ... "
- "Com êste revól-

ver ...
"

___. "Chín chenhór... "
- "Vire e encoste na

quela parede ... "
O japonês encaminhou

se para a parede, voltou
se para ela, ficou imóvel.
Viu o policial puchar a ar

ma, ouviu o estalido, per
cebeu o braço levantando
se, sentiu o frio do aço en

costar-lhe na nuca; mas
não disse nada, absoluta
mente nada, E também
não revelou a mais leve
emoção, quando recebeu
ordens de retirar-se para
a cela",

cerravam.

Em poder do gerente da firma Hermann Stoltz foram encontrados
2 frascos com a mencionada substância química.

Rio, 8 - Mais uma leva de 58 elementos do "eixo", que se entrega
vam a atividades nocivas à segurançá do Brasil, foram ontem encami.
nhados para a Ilha das Flores. Em 6 "tintureiros" da Polícia Civíl, fo
ram levados até o caes do ·porto, onde embarcaram em 3 lanchas, que
os conduziram para a referida Ilha.

Rio, 8 - Os paqu!tes "Bagé", "Siqueira Campos" e '''Almirante
Jaceguai" já estão prontos para conduzir para Lisboa os diplomatas e
cônsules da Itália e Alemanha. O pessoal da embaixada e cônsules ja
poneses seguirão mais tarde num cargueiro norte-americano.

Rio, 8 - A Liga de Defesa Nacional promove, no próximo aniver.
sário da morte do dr. Miguel Couto, uma grande romaria cívica ao tú'
mulo do inesquecível cientista brasileiro, que com tamanha cIarividên.
cia previu os males da nefasta imigração japonesa.

Washington, 8 - O Departamento da Marinha informou que .um

submarino norte-americano, em operações no Mar da China, afundou
um navio de passageiros japonês de 10 mil toneladas, e 1 cargueiro de
5 mil toneladas.

Sidnei, 8 - Três soldados australianos, que escapaI'am da ilha de
Nova Bretanha, atualmente em poder dos nipônicos relatam as barbari
dades por estes cometidas alí. Sessenta prisioneiros de guerra, depois
de amarradas as mãos atrás das costas e dependurados de cabeça para
baixo, foram mortos a baionetaços; e 2 soldados australianos feridos fo.
ram queimados vivos.

Agencias e

Representações
C.ixe ·�It.1 - 37

fRuI João Pinto - 5

FtORIANÓPOllS
«Marinheiros incapazes»

Londres, 8 (Reutel's) - Mensagem de Genebra para [l.

agência Tass, citada pela emissora de Moscou, anuncia que a

imprensa e a emissora germânica fizeram, recentemente, uma
forte crítica ao uso que a Itália faz dos seus submersíveis no
Mediterrâneo.

Foi noticiado em Genebra que os alemães têm os italianos
na conta de marinheiros incapazes e observam que, se a es- O�ganização de escritas-ln-E!
quadra italiana estivesse em suas mãos, representaria papel p�çõesperiódicas:Verificação i
mais importante no Mediterrâneo. d� balanços {e atestado) AS-

Considera-se nos meioS'" navais germânicos a substituiçãO) si.stência cO'ltábil em geral.
de número considerável de altas patentes navais italianas por Procure a Organjzação Co·
oficiais alemães. / inercial Catarinense.

S�b-.gcnt•• no.

muncípiol do
lJP.

A's 7,30 horas A's.5 e 7,30 hotas A's 5.30 e 7,30 horas

Quando a mulher
vira bicho

LUPE VELEZ e LEON ERROL
Conclusão do seriado:

A VOLTA fiO BEZOURO VERDE
Com WARREN HULL

Complemento nacional D.F.R
Prodígios de coragem

(Aventuras)
Preços: t $500 e 1 $100

Imp. até 10 anos

Edison, o mago
da luz

Com SPENCER TRACY e

RITA JOHNSON

Traquina �ueridaCom NAN GRF,Y e

ROBERr CUMMINGSt
No �rograma

Cornplemens� naciooal D.F.B.Comnlemento n<\Cionfl! D.F B
AMIGOS DE OCASIÃO

(Sinfonia Colorida de W, Disney)
RETI�O DE FOCAS

Cameraman.

Preços: 2$5,,0 e 1$500
Livre de' Censura

Preços'. 2$500 1 $500 e 1$000
'Livr� de Censura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


