
mente se afastou, definitivamente.
Aludiu aos informes que transmi

tiu para a Alemanha a respeito da
estadia aqui do "Queen Mary" e ou-

tros vapores britânicos. Interrogado
sôbre os documentos microfotogra
fados encontrados em seu poder,
respondeu: "Esses documentos são

segredos de Estado e antes de par-

tir da Alemanha assumi o compro
misso, sob juramento, de jamais re

velar seu conteúdo". Depois de mui
ta insistência, Niels declarou que
"êsses documentos nunca deveriam
ter caído em mãos da polícia" .

�-

de perigoso espião
Aventuras de Hiels Cristiensen e sua quadrilhaRio, 13 ("Estado") - Com a pri-, cia de seiscentos contos de réis. De- neutras; procurar caracterizar os

são dos principais agentes gerrnâ- Niels, que é um documento muito sembarcado aqui, logo se avistou agentes secretos ingleses e estações lações amorosas com qualquer es

nicas e apreensão do material por importante pela variedade dos es- com seu patrício de nome Treutler, transmissoras inglesas; observar e pécie de mulher, mesmo de nacio
êles utllizudo para transmissão de clarecimentos, não só sôbr e sua pró- I já então aqui residindo. informar a natureza do armamento nalidade alemã". Mas foi tomado de
mensagens secretas para a Alcma- pria pessôa como sôbre suas alivi- Niels, em seguida, conta as bases dos navios mercantes ingleses; des- grande paixão por Ondina e resolveu
nha, a polícia brasileira logrou de- (fades. da organização que viera aqui ins- cobrir os navios ingleses que even- quebrar o seu juramento. Acrescen-
sarlicular a vasta rede de espiona- Niels narra como embarcou com talar e que era a seguinte: organi- tualmente viajassem sob bandeira tou que seus amores com Ondina
gcrn no país. Todas as atividades destino ao Brasil a bordo do vapor zação de lima estação transmissora; de países neutros. foram denunciados ao serviço se

germânicas aqui e em São Paulo alemão "Hermes", fazendo-se pas- contrôle de todas as cargas para a Em seguida Niels elescreveu a Via-I ereto alemão por Treutlcr, Em vis
giravam em tôrno da pessôa de sar por tripulante e foi assim que Inglaterra e colônias britânicas; oh- gem que fez a São Paulo e Santos, ta disso desistiu ele suas relações
Niels Cristicnsen, indivíduo inteli- conseguiu desembarcar aqui, há servar o movimento de tropas e cujos detalhes já são conhecidos. com a referi ela mulher.
gcntissimo e afeito a todos os segrc- cêrca de três anos. Apenas o coman- transporte de munições via América Conta depois os seus amores no Rio Declarou que tudo aquí no Rio
elos ela espionagem. A prisão de dante do navio sabia que Nicls via- do Sul; observar <mele era feito o com uma mulher chamada Ondina, ele Janeiro corria bem. Até que
Nicls desvendou toda a trama da Java em missão secreta, tanto que suprimento de alimentos, óleo, residente, como êlc, no Central Ho- rompeu relações com Trcutler por
espionagem alemã. Agora a polícia lhe entregou, quando o navio se en- água, etc. elos navios ingleses na tel. Declara que antes de eleixar a motivo ele haver reencetado sua vi
acaba de divulgar o depoimento de conuava em alto mar, a importân- América do Sul e também em águas Alemanha jurara "não manter re- da com Ondina, ele quem, posterior-

Confissões nazista

Segunda-feira, :3 je J. bril de 1942 I

A solidariedade dos·
húngaros livres

Fábrica de papel para
a imprensa

Curitiba, 13 ("O Estado")
- O Departamento Adminís
trativo dêste Estado aprovou
o decreto do Govêrno ísentan
do de pagamento de impostos
os maquinismos e demais aces

sórios para a usina de celulo
se, em construção neste Esta
do. O Paraná foi o primeiro
Estado do Brasil a f'abrícar pa
pel. Nada menos de oitenta
por cento do papel consumido
pela imprensa brasileira será
fornecido pela futura fábrica,
cujo custo está avaliado em 35
mil contos.

ANO XXVII Florianópolis

S. Paulo, 13 - A colônia
húngara de S. Paulo, desejan
do demonstrar sua solidarie
dade ao povo brasileiro, em
face das agressões de que fo
ram vítimas alguns navios
mercantes nacionais, atacados
no Atlântico por submarinos
do "eixo", fez realizar sábado,
nos salões do Clube Cultural
PaUlistano, à rua Paula Sou
sa, 193, um festival-dansante,
cujos fundos reverteram em
favor das famílias das vítimas
dos ataques de forças do

A luta pela posse da Austrália lOs tr���i�!�SdedOBro��:lr:' no, "���:;enclaram o embaixador
_ Rio, 13 ("Estado") _ Se- brasileiro e o �Sumner Welles

Declara�oes do general Brett gundo informações do consu- Washington, 13 (U. P.) -

\I lado geral do Brasil em Nova O embaixador brasileiro, sr.
Iorque ao Itamarati, conti- Pereira e Sousa entrevistou-se
nuam recolhidos ao Hospital com o sr. Sum�er Welles ha
de Brooklin os seguintes trí- vendo depois declarado à ím
pulantes do '.'Cairú":, �urelia- prensa que em sua conversa

no. 1:eal, DO�I�gOS I�aclO Con- ção com o sr. Welles tratou da
ceiçao, AntOnIO VIcente An- obtenção de prioridade para
drade, Ma�uel Santos, pass�n- as máquinas destinadas às
do b�m. Ja teve alta ? �o pilo- óbras públicas da municipali-to MIraI de Sousa Oliveira. dade do Rio de Janeiro.

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

Comunicado britânico
Provãvel declaracão
do sr" Churchill

Londres, 13 (U. P.) - Espe
ra-ve que o primeiro ministro
Winston Churchill faca breve
declaração sobre a SittÚIC.:�O bé- Quartel General de Mac Arthur, 13 (U. P.) - O generallica, quando voltar a reunir-se Brett, comandante das forças aéreas aliadas na Austrália, as
o Parlamento, depois do des- segurou que os norte-americanos se adiantaram na iniciativa
canso da Semana Santa. no ar e a manterão até que as nações unidas estejam prepara-Possivelmente se ocupará das para lançar, por sua vez, a ofensiva. em grande escala.
das recentes perdas navais e Acrescentou que a aviação detém os japoneses nas zonas
não haverá debates até à con-· da Nova Guiné e Timor, enquanto os aliados ganham tempo,clusão do exame do orcamen- afim de ficarem em condições de atacar as potências do "eixo"
to, o qual exigirá vários dias. com todas as suas forças.
Desmentido britânico Durante uma entrevista concedida à imprensa, o general

Brett disse; "Continuaremos na ofensiva com r ítmo cada vezLondres, 13 (R.) - Comuni- mais intenso. Estamos ganhando tempo preciosissimo, que

tcaddo �S�pb,!idO 1.elo Almira,�- aproveitamos preparando-nos para ofensiva em grande esca
a t? rr �nI�Oda Irm� qu.e a la. Os aviões e equipamentos chegam à Austrália em quantino ICIa vbelcu a fa dPe os tJaPdo- dade cada: vez maior. Com as unidades e materiais que já teneses so rde o a uln amdenTo. e

I mos, estamos estabelecendo bases aéreas a serem usadas con-um cruza 01' ao argo o rin- t.· li: t
.

1·
, .

t
.

t d tí
1 a os japoneses. _",nquan"o CUlY!.pnmOR essa tarefa fazemos ocoma I e ln elramen e es 1- , J

�

..• , .'
t id d' f d t que ema ao nosso alcance para mant.er os n iporucos onde se.ui a e un amen o. t t d A t '1· "

encon ram, no nor e a us ra la .

Acrescent.ou que os aliados talvez não estejam em co'ndi
ções de desalojar os japoneses da Nova Guiné e Timor, mas
os result.ados obtidos até agora são muito satisfatórios, se se
considerar que ainda estão em formação as forças aéreas
norte-americanas na Austrália.

Declarou que a aviação dos Estados Unidos e da RAF
australiana colaboram intimamente na luta, acrescentando;
"Trabalhamos de perfeito acôrdo. A meu ver, deve haver

e sex- uma aviação unificada para atacar o inimigo, assim como
deve haver uma só força em terra e uma só força naval. Não
se póde desenvolver a guerra com uma força aérea norte-ame
ricana, inglesa ou holandesa. Desfecharemos o ataque com
uma força aérea aliada. O que estamos fazendo é preparar- o
caminho para que os nossos rapazes entrem na guerra com o

Montevidéu, 13 (A. P.) - Ostentando nos costados a pa- melhor equipamento que se lhes póde dar. Quando receberem
lavra "Uil}]omatas", partiu, dêste pôrto, o vapor espanhol ordem para levantar vôo, queremos que o façam com o co
Cabo tle Buena Esperanza, em que seguem, para a Europa, os nhecimento de que a luta em si dependerá de sua própria ca

diplomatas italianos e alemães que serviam no Uruguai e que pacidade e não das unidades que dirigem, nem da organização
vão sob a chefia de seus respectivos ministros, senhores Lang- em terra. A RAF australiana tinha poucos aviões e lhe cedi
mann e Castel Bompiano. tantos quantos pude. Uma das peculiaridades da luta pela de-

O total de diplomatas e agentes diplomáticos que SegUi-jmOcracia
é querer que as cousas aconteçam rapidamente e [a-

raro no navio espanhol é de 105 alemães e 59 italianos. mais nos dão o necessário para fazer o que queremos fazer.
Houve um retardamento na partida, em vista das dificul- O material aeronáutico, porém, está chegando em quantidade

dades de desembaraço e embarque das setecentas peças de ba- cada vez maior dos Estados Unidos. Já temos muito e conti-
gagem dos citados viajantes. unamos recebendo".

Cairo, 13 (U. P.) - O co

mando britânico do Oriente
Médio comunica: "Uma de
nossas unidades ligeiras en

frentou, ontem, uma coluna
inimiga que possuia vinte tan
ques, alguns dos quais foram
atingidos pelo fogo de nossas

peças. Nossas baixas foram
escassas.
Outra coluna inimiga, inte

grada por tanques, foi inter
ceptada a noroeste de Tenge
der. Alguns dos veículos inimi
gos foram incendiados. Du
rante o dia, a atividade do ini
migo em seu flanco meridio
nal foi mais pronunciada que
até agora. Suas forças de
avancada não tentaram mais
aproximar-se de nossas posi
ções, nos últimos dois dias".

Consideradas de Três alemãe!
interesse militar condenados á morte

Ri?, �3 - � presidente da Berna, 13 (A. P.) - Despa-
Rep�blIca assll:-ou, decreto, chos de Berlim para o jornalconsiderando de mteresse para "Die Tag" dizem que três cí
o serviço militar o exercício, dadãos alemães foram conde ..

em comissão, do cargo de dire- nados à morte por violação das
tor técnico da "Casa Lohner leis de abastecimento, e outros
S. A.", no Rio e em S. Paulo; dezesete foram condenados H
da "W. S. Cre,mer", em=

sete anos de trabalhos força
nau; e da 'Casa Merck", no dos como exploradores do
Rio. "mercado negro".

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

Clínica médico.cirúrgica do

Dr. SAULO 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

Díaríamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas
tas das 17 às 19 horas

Especialista em moléstias de Senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula. útero. ovários. apendice.
tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERfNEO -- Hérnias. hidro
cele. varicoceIe -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

varizes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opera nos Hospitais de Florianópolis.

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

Iminente um ataque alemão
a ilha de Malta

Londres, 13 (A. P.) - Nas regiões montanhosas do norte do país,
assim como em suas planícies, as tropas anglo-indianas estão sendo
concentradas em pontos estratégicos, afim-de que possam lancar des
tas posições, rápidas colunas móveis para dar combate ao invasor. Tal
estratégia é ditada pelas contigências geográficas do país, que apresen
tando vastissimas costas marítimas, tornam inteiramente impossível o
estabelecimento de uma linha defensiva, ao longo de tão larga extensão.

NÃO -ATACAO ..C,ORACÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A EXPOSiÇÃO

I

SCHMIDT,38

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS

FELIPE

Confecções para Senhoras

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

Farmácia ((Esperança))do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e est'rangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante·se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

�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
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Teletone n. 75l.

FAINA AGRESSIVA
Vem de noticiar-se que afundou marítimas pouco frequentemente

mais um navio brasileiro, o Cabe- cruzadas peja nossa navegação, vem
delo, em consequência da ação cri- rcl'orçar fortemente esta presunção.
ruinosa c covarde que a pirataria Portanto, está-se tornando evi
submarina do eixo vem desfechan- dente (LUC a ação da quinta coluna
do contra navios mercantes, e com- se "cm fuzendo notar objctivamcu
plelamente desnrmados, de nosso íc, no sentido de suprir os b.uuio

país. É este o quinto navio alvo- loiros (lo eixo de notícias e informa

[ado pelos submarinos, até agora çõcs sôbre nossos navios, permilin
não se sabe o destino da tripulação do-l hcs, to caiâ-Ios em pontos que
consf ituida por cinquenta e seis 110- necessariamente tem de ser por (�lt's

meus, que se presume não tenham atravessados Por mais magnânimos
podido salvar-se, porquanto o lor- que possamos ser no tratamento de

pcdeamcnto já data de muitos dias. súditos de certas nações dourici lla-
Ab lado da jiatural indignação, da dos Clll nosso país, não poderemos

profunda revolt a que êstes atenta- conlinlWl' seguindo uma política de
dos sucessivos contra a navegação comedida brandura para com ccr

nacional j us l ame n lr- pr-oduzem, con- los elelllenlos que como êstes, dcn
vem chamar a al cuçâo para a cir- iro do nosso próprio país, Iornccrm
cunstância dos nossos navios serem nol icias sôbrc nossos navios J):1:'o.I

torpedeados de Iórrna a dar a im- que não escapem ao calculado tor

pressão de que os submarinos ata- pedcamcnto, provocando 'o sacriíl
cantes estavam <1(' alcatéia esperan- cio de dezenas de vítimas.

I
do sua passagem em determinadas
zonas marítimas. Quando recente
mente se descobriu a at ividadc de
um espião nazista, que, transmitia
indicações sôbrc a saída c rota de
vár-ias embarcações, logo se perco
bcu que os movimentos dos nosso,

navios mercantes deveriam também
estar sendo controlados por agentes
do ei xo ; e a reincidência na destrui
cão de barcos hrasileiros, cinco em

menos de dois meses, em regiões

Em face de tão seguidos c 101'
!H'S alentados contr-a a soberania ti"
nosso país c contra a vida do nos

sos concidadãos, urge uma reação
enh'gicH C0111 o porfiado propósito
,:e esquadrinhar os recanto, onde
se aeoita o quintacolunísmo, c a

cuja sombra êstcs hóspedes trai
çoeiros guiam seus mandantes no

s.cnl ido de destruir nossos navios c

assassinarem nossos patrícios.
(Correio da Manhã)

Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas.
fazem envelhecer. E as Defenda-se contra esses so,

Senhoras, que dêles pa- lrimentos, que são evitáveis.
decem. o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER.
T aes são as irregularidades Regulador, tônico, anti-dolo
no funcionamento do deli- rosa, o poderoso remedia
cada organismo feminino. traz no nome o resumo de
como excessos. faltas, pe- suas virtudes. A SAUDE DA
fiados dolorosos, que tornam MULHER e uma garantia de
certas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

. (Por correspondência).
12 mezes de estudos, Mensalidade míuím» . .t:'reciso de egentes e re

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

6 ..000 aviões por mês
Sulphur Sprngs, 11 Texas (A. P.) - Sam Rayhur n, "speaker " da

Casa Branca, em Washington, teve oportunidade de declarar, em dis
curso aqui proferido, que os Estados Unidos estão agora produz inrlo

W

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:

mais de 3 mil aviões mensalmente. Hayhurn declarou textualmente:
"Nós e os nossos aliados estamos produzindo uma vez e meia a quan
tidade global que os nossos inimigos podem pôr em ação conjunta
mente. Todos os elementos industriais dos Estados Unidos estão, ago

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO ra, prontos para tornarem parle 110 programa. da produção bélica, c jál

CLINICO se acham muito adeantados".

O D I M II "Sem divulgar segredos militares, posso adiantar que apenas uma

r. ja ma oe mann fábrica está produzindo, diariamente, lodo UlJ1 trem ferroviúrio, ele
Formado pela Universidade de tanques".Genebra (Suíça) .-

I Com práttca nos hospitais europeus �;;;;;;;;:;;:::;::::==================;:;;==
CHnlca médica em geral, pediatria,

do�gga:e��t:�:?n'!�lge��o�����are. Ultimos estilos em mobiliários de
e da mulher

Assistente Técnico imbúia recebeuDr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clínica com o

A MODELARdr. Manocl de Abreu Cam oanarlo
São Paulo). Especializado em Hí
gIene e Saúde Pública, pela Uníver
I!dade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEldENS para
díagnõenoos das doeuoas internas
Coração, pulmões; vesícula bUlar.

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radlograllas

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

etéteícos.)
Metabolismo basal I(Determinação dOI dltúrbl08 das

glândulas de secreção Interna).
Sondagem Duodenal

Exame químloo e microscópico do
suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
tSxames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln ZQndeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, liquido raqulano e

qualquer pesquíza para elucidação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

s t ORTANOPOllS

MEDICO
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIAO
Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

Ora.

Dr.

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

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

DOENÇAS DOS OLHOS

Schweidson

Mais de

•

passos mais •••
e compreln mais barato!

I
OH. RICARDO
G�nSMANM

Dr ARAUJO-oLHos, OUVIDOS,
• NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

( I Pela manhã, das 10 às 12
on�u tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialish em

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

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

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

_ ., -

'

••••••••• a ..

• CC CMPM _-ce...

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

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

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

Consultório: Rua João Pinto, 7-Tel. 1461.-Residência 1450

Negócio à venda
Vende-se a casa de negó

cio no largo General Osório-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo prê
dio. Tratar no local.

30v-30

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

nores,_ preços só na CASA MIS
CELANEA. -- Rua Traiano. 12.SAVAS LACERDA

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

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-0as 16 às t8 boras.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

.

Ex-chefe de cU
nica do

Hospital de
Nuornberg

(Prols. L. Burkbardt
e E. Kreuter]

Especialista em

ti'rurgia Geral"

I Alta cirurgia, gyne
cologla (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plsstíce.
Conaultorte 6 rut1 TraJa.
DO, 18 (des 10 68 12, ,
dll� t ó á.... t 6.õO) Tele

phc ne - 1.286

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

I

Perfeicão I

I

I
Residencla ã rua Es·
teves Junior I 20. • ••

Telephone .w. 1.1,,1

I Dr. Remigio
CLINICA -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.

RESIDENClA'
Av Hercllio Luz, 186

- l'hone: 1392 -

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n- 13
...... ,..,_ II

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

representantes em toda e q:.:alquer parte do país, podendo
ser em cidades, distritos, vilas, fazendas ou nucleos colo
niais, para trabalhar em negocio original, lucrativo hones
to e facil. Admitimos tanto srs. como moças capa�8s. Re
muneração ótima para cargo de futuro. Escreva pedindo
esclarecimentos á CAIXA ló96,-SÃO PAULO.

AUende a chamados
14
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Os japoneses contra os missionários IChangai, (Por Piere Borry) _. teElçao, muito mSIgmÍlca�tes.
_ Nos teritórios chineses ocu- taos na Chma, �ncabeçados pe- Nao obstant� o protestantlSm? I
pados pelos japoneses, os mís- los norte-an::encanos, A perma- g9za, n:=t Chma, de uma pos�-I
sionários cristãos vivem dias di- neceram leais ao governo na- çao mais forte do que estas ci- ,

ficeis. Muitas centenas de suas cional chinês. Por êsse motivo fras exprimem. Abrange uma

missões, escolas, igrejas e en- e pe�a atividade e�ic�ente desen- consideravel e influeI2te per
fermarias foram bombardeadas volvida pelas missoes durante centagem da populaçao culta

e metralhadas ímplacavelmen- a g�erra, a opinião pú�lica ex- e :noderna, o� �irculos �con?
te pelos japoneses e grande nú- penmentou uma. reviravolta mI�os e políticos nacionais

mero de missionários foram' em seu favor. HOJe a grande mais destacados em Tschung
mortos ou mutilados em acões massa dos chineses, nos terri- king, o marechal Tschiang-Kai
de guerra. Onde as tropas' ní- tórios ocupados pelos �aI?on�- Shek, i�clusive sua famíl.ia. �os
pônicas entram infligem aos s�s, trata de reter os missiona- setores I�fl:uentes da Ch�na e o

missionários toda a classe de nos, enquanto que Tschung- credo religioso predommante.
vexames. Estes são afastados king se esforça por atrair os E' um dos expoentes mais

de forma sistemática de sua missionários, expulsos pelo Ja- essenciais da progressiva ocí
comunidade chinesa, privan- pão, para a China Livre. O cris- dentalização da China e, ao

do-os de todas as facilidades tianismo recuperou uma gran- mesmo tempo, um dos mais

postais e telefônicas e até se a- de f�rça.de at:�ção. " impor!antes fautores culturais
bastecerem de víveres. Os japo- A Igreja católica na Chma e do pais.
neses pregam a antiga senha numericamente :r_nais forte .Pa!a muito? missionári�s

I

de insurreição dos boxens: es- que o 'protest�ntls�o. _S;onta c�Ista�s, na Chma, o povo ch�
timulam o ódio racial dos ho- com mais de tres milhões de nes nao lhes parece predomí
mens amarelos contra os bran- católicos chineses assistidos nantemente cristão como um

cos, instigam o populacho e p�r. três mil sacerdotes-mi�sio- son�o.�emoto, m�s com uma

contratam bandidos para co- nanas e outros tantos leigos. possíbllídade tangível. Faz-me
meter toda a sorte de desman- Sua grande vantagem numeri- falta possuir o dom da profe
dos contra os missionários, ta- ca reside no fato de que êle co- cia para poder vaticinar o

zem tremenda pressão contra meçou a atuar duzentos anos, futuro; porém, não se pode du
as chineses cristãos por meio antes que o protestantismo na vidar que a vitalidade, a inten
de despojo e de toda classe de C:hina. Tam�ém a Igreja cató- sidade da atuação e � atração,
maus tratos; logo depois, pe- líca consegUl� _superar a co�- sobretudo, a populandade dos
dem a retirada dos missioná- rente anta-cristã do povo chi- dois grandes credos cristãos
rios sob pretexto de "manter a nês e volta a realizar uma cam- na China experimentaram um

tranquilidade e a ordem". Dês- I p�nha do proselitos muito efi- grande avanço por ocasião da
se modo todos os missionários ciente. guerra sino-japonesa. Sua van

ingleses 'e canadenses for:;m Durante o� �lti:t;J-�s anos de tagem, hoje, .é .�oncorrer. com
expulsos de inúmeras provm- guerra, os missionarios protes- as grandes relígíões do pais, sa
cias da China do Norte. tantes conseguiram mais de bretudo, o budismo e o tacís-
Em nenhuma parte, os mís- cincoenta. mil conversões 'por mo. Estes credos também se es

sionários iludiram o perigo Por ano. O numero total de chíne- forçaram, na guerra contra o

todos os lugares se esforcaram ses pertencentes a comunida- Japão, para recuperar sua in

por manter-se entre as ruínas des eclesiasticas ,protestantes fluência, porém, sua ação atín
de suas instituições destruídas, ascende, agora, a quase seis- ge apenas reduzido círculo de
reconstruir edifícios, velar pe- centos mil. A e�ta cifra se agre- setarios. No terreno político, as
las necessidades materiais e es- gam quase mil menores bat'- velhas religiões da China, se

pirituais de suas comunidades sados.
_

tornam prejudiciais, pois o

chinesas e, acima de tudo, re- Dada a povoaçao de quatro- exército japonês prega o "re
duzir os estragos da guerra em centos milhões de habitantes torno ao confucionismo" e

geral. Entre todos os fautores e levando em conta os 134 anos apoia o trabalho dos missioná
que operam neste sentido êles de trabalho da� missões

pr�-I' :-ios
budistas de nacionalidade

são os mais importantes e os testantes na Chma, estas ci- Japonesa, contra o cristianismo
mais eficientes. Desenvolve- Iras pareciam, na primeira in- dos brancos.
ram uma atividade extraordí- ------------

nária, atendendo os doentes e

feridos, combatendo as epide
mias, assegurando o aprovisio
namento de víveres e roupas,
procurando alojamento aos fe
ridos. A maioria dos missioná
rios ficaram em suas casas, a
pesar-dos "raids" aéreos, per
manecendo em suas missões,
mesmo quando estas se conver

teram em teatro de guerra dos
exércitos em luta.
Tudo isso rehabilitou as mis

sões cristãs aos olhos dos chi
neses. Hoje, não se recorda
mais a data de que há quinze
anos o grande movimento do
partido nacional Kueomin
tang, que levou Tsching-Kai
Shek ao poder, era dirigido
contra os missionários estran
geiros. Entre 1925 e 192'7 no
torvelinho dêste movimento,
desapareceram centenas de
missões e foram expulsos mi
lhares de missionários. Naque
la época, o Kueomintang con
siderava as missões como ten
táculos do "imperialismo oci
dental" a uma reação implaca-
vel do jovem nacionalismo chi
nês. Até quando estalou a guer
ra - sino-japonesa o povo chi
nês era francamente hostil aos
missionários. A guerra mudou
radicalmente esta situação.
Não por razões táticas, mas

refletindo o patriotismo dos
cristãos e das massas chinesas
em geral, os missionários crís-

Alivio imediato
para

olhos cansados!
Algumas gotas de
Lavolho dia ria-
mente desconges
tionam a vista,
r e s t i t u em- lhe o

bem- estar. Expe
r imente-o.

v. 8. procura repre-sentções 1
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de ft5

anos. procura representantes e víaíantes. 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

ApROVADOS PEl.O O'N'S p. 508 N° S(;9 p� 1935

... pela mesma razão, distrações
com a lubrificação do automóvel
trarão dissabores: despesas com

consêrtos, gasto excessivo de
gasolina, falhas na compressão,
desgaste prematuro do motor,
etc. Lubrifique, pois, regular
mente o seu motor com TEXACO
MOTOR OIL - o óleo que resiste

. ao calôr e á oxidação -

.•.. e goze melhor. o
"

�

carro.

---

Crédito Mútuo Predia I

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

Perdeu-se
Gratifica-se a pessoa que

encontrar uma abotoadura
com duas moedas pequenas
de ouro, perdida no períme
tro u rbono desta cidade.
En tregar na redação dês te

jornaL 5 vs.-6Proprietários: J. Moreira & (ia.

19 DE MARCO
Foi entregue aos prestamista 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.

I JOSÉ PHllIPPI e SENHORA Iparticipam a seus paren-

I
tes e pessoas amigas o
nascimento de sua

primo.gênita. IFpolis., 8 -It - 19ft2

5 vs.-320 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.

Vende-se casa
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
Eundoa. - Tratar no local.
1159 10v-l0..............� .aDI ....

demoradas pes
quisas resultaram �
elegância e resistência

\

das MEIAS
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factor de
SAÚDE

Posicão correda
par� a partida.

Distancia adequada
para armar o salto.
Vejc-se o angulo do
corpo com o solo.

Modo corredo de ven

cer o barreira. No
te-se a posição dos

membros.

Transpondo a borrei
ra. A perna mais boi·
xa voe erguer-se para

passar. o ANGULO DO CORPO
,

;tO
,

,

,

,,'
".

,

, I
I ,

/'i /
1. Corpo erecto: é desaconselhavel.
2. Angulo que deve ser observado.
3. Inclinação m'axima do corpo.

Transpondo a borrei
ra. A perna já mais
oito que a trave. A
outra vae pousar.

Todo o corpo trons· Angulo correcto do
pôz a barreiro 11 corpo, depois de to-
prepara-se para a Cor o solo, todo lon-

descida. çado á frente.

A corrida e o salto foram os exercicios que primeiro attra-
hiram o homem. Correndo e saltando, eIle se adextrava

para a caça e a guerra. Entre os sports modernamente regu
lamentados, as "corridas com obstaculos" figuram como um

dos mais indicados para formar homens sadios, de foi ego po
deroso e grande resistencia organica. Nesse genero de exer

cicio, os corredores devem disputar a primazia na chegada,
saltando barreiras situadas a distancias regulamentares.
Na. "corrida" matinal da toilette para o trabalho, quem
ainda não experimentou um apparelho Gillette, considera a

barba um "obstaculo" difficil de transpôr. Não raro deixa
de fazel-a diariamente e apresenta-se com uma apparencia
descuidada, sem avaliar quanto isso o prejudica. A barba por
fazer desagrada! Tenha isso em mente e adquira, hoje mes

mo, um estojo Gillette.
Verá como é facil, hy
gienico e economico fa
zer a barba diariamen
te em casa.

No salto em borreircs simples, o

corpo não ultrapassará meio palmo
a sua altura total. Em barreira
dupla, não attingirá elSa altura.

EXERCICIOS

Dando elasticidade aos membros e

fazendo flexão da perna para acção
alta de joelho.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

IA·406

NO LITORAL PAULISTA Vende·se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei Ca
neca ri." 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V.-3

A densidade da colonização nip�)� i en.tre êsses astuciosos :010110S•. A
nica em São Paulo, onde, como ja atitude ousadamente belicosa do 1111-

se tem dito, vivem em vátios aglo- pério asiático, e as simulações a que
merados agrícolas cêrca de 200.000 recorreu para aparelhar a sua es

amarelos do Micado, vai obedecen- pionagem no continente americano,
do a um movimento muito curioso: notadamente em 110SS0 país, confir
está produzindo uma infiltração li- mam e justificam a procedência do
torânea. Esses colonos, presente- nosso alvitre.
mente em absoluto indesejáveis, rea- A irradiação para () litoral pau
lizam uma retroação e avançam das lista, calculadamente feita, denota
zonas do interior para as faixas mais alguma coisa do que a preo
marítimas. Compreende-se agora a cupação normal de explorar a ferti
razão oculta dessa preferência, da-llida�e d:s terras. E as pes([lli.s�s po
da à extensa região do litoral pau- liciais vao esclarecendo suficiente-

I' 1 d Motivo de ví aj ern urgentelista, depois que a polícia tem pene- mente esse ponto ... evan o a ad- .

trado o niponismo colonizador, en- mitir-se que os nipônicos visavam vende-se um plano de .con

centrando, entre os maiorais da explorar, de preferência, as vanta- certo, novo, moderno. Valor
tribo amarela, almirantes, oficiais geris estratégicas do .mar. /8

:000$000 por 3 :000$000.
Vêr e tratar à .rua Alvarodo Exército e ases da Aviação. (Correio da Manhã) de Carvalho n. 6.Trata-se positivamente de um es-

. _

praiarnento estratégico. Muito antes
do assalto no Pacífico, sem preo
cupações imediatas sôbre a confla-

Organlz s ção de escritas-In-s
peções periódicas.Vertücação
de bu lanços (e atestado) AS
sístê ncía contábíl em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catariuense.

Piano de ocasião

Esta Fraqueza
Pessoas de Mais

Attingegração, referentemente ao Japão,
por mais de uma vez, considerando
apenas a inconveniência dos quistos
agrícolas, baseando nossos comen

tários na estatística, sugeríamos a

necessidade de UI11 peneiramento na

colonização japonesa de São Paulo,
iniciativa que deveria ser comple
tada com uma compensador-a infil
tração de trabalhadores nacionais

de

40
unnos

As Perturba�6es da Bexiga sao perigosasNa& 'oridlí1!1,
mesme d. mão

1'I'I--++-4-"",,'l carector.•cz.-
.....j. m.s, .aplnhas
• ". ",",. n"·�_Intlnt. d.. ..
'nhora. (oentr.
e.rrt",.nloa, Ro
,.. ..r.no••.

CI v-i Ao

Diz-se que o organismo muda
completamente de sete em sete
annos. O certo é que, com o

passar do tempo a saude se modi
fica e em muitas pessoas de mais
de 40 annos começam a appare
cer disturbios, muitas vezes de
natureza seria. Entre estes o

principal é o disturbio da bexiga,
uma fraqueza cujas exigencias,
que semanifestam principalmente
ánoite, quando se está bem quente
na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um
resultado de disturbios renaes e
si fôr desprezada, poderá tornar
se perigosa, transformando-se
em calculas, 'pedras ou cystite (in
ãammação chronica da bexiga).

Essa fraqueza que o aborrece
e irrita, é resultante das sub
stancias tóxicas no sangue, que
actuam como irritantes sobre os
nervos e as membranas sen
soriaes. É por isso que mesmo
sem necessidade alguma, a bexi
ga é constantemente chamada a

funccionar.
Liberte o seu sangue dessas

substancias toxicas e terá certeza
de ficar curado. Não ha meio
mais rapido e efficaz de conse

guir esse resultado do que tomar
uma serie das afamadas Pilulas
DeWitt para osRins e a Bexiga,conhecidas em todo o mundo.
A venda em todas as pbar

macias. Compre as legitimasMALAS PERDIDAS
Gratlffca-se fi quem achar

e entregar à redação do ES
TADO I.1U'{!l pequenas malas
perdidas 00 trnjetq da Ponte
Hercilio Luz 110 1:"08to de Cun
trôle Policial de Aririú.

15v.-12

Pilulas DE WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dõres lia Cintura, Disturbios
Renaes, Molestias da BeXIga e, em geral, todas enfermidades

produzidas por IlXceSSO de acido urico.
Ih; JS a • E & %Ri C2.

Um Exame na Escola ... uma
,,\�\ .:.

,,\� '9 carta em casa ... ou um trabe-
� _� W 'Jp lho no Escritório ...
r"h��\_-�7'-

serão mais fáceis, melhores e mais
rápidos com PARKER VACUMATIC
que ae�dmafn,i�a, * seu pensamento

OS três inconvenientes
comuns à caneta -

tornar-se áspera, secar ines
peradamente e dificuldade
de encher - foram cientifi
camente eliminados pela
Parker. E assim a caneta
Vacumatic, agora inspira um

raciocínio mais claro e mais
pronto.
Para os jovens inteligentes
e perspicazes, cheíos de am

b ícõ e s, o fato de que a

Parker Vacumatic pode

"ajudar a vencer" é muito
importante.
Peça ao revendedor mais
próximo que lhe demonstre
as características Parker que
fizeram da Vacumatic o

Presente Preferido na pro
porção de 3 para 1, em

concurso recente entre 136
universidades americanas.

THEVISAO
Tufo!
ti/à .�tk�
evita que a
caneta se

queinespe
rcdcmente,

• Pensamento Aerodinâmico
Significa um eficiente fluxo de ideias
não interrompido pelos desarranjos
comuns às canetas.

•
O Diamante Azul <la Parker.
sôbre a Caneta, representa o
nosso Contrato Por Vida com o

possuidor. garantindo-lhe in- J.�
condicionalmente um serviço técnico r'por tôda a sua vida (exceto em caso
de perda ou dano intencional). desde
que a caneta venha completa para
consêrto. Para despesa de embala
gem. porte e seguro. será cobrada
apenas a taxa de seis mil réis.

Pena Suave Como S.
FOHe Lubrificada
Tôdas as Canetas
Parker têm penas de
ouro de 14 K. com

ponta de Osmiridio.

À venda em tôdas as boas casa do ramo 72-84
Canetas Diamanle Azul, 230$, para cima; outras canetas PCII k ar, desde 52$. Únicos distribuidores para todo
o Brasil e Posto Cenlral de Consêrtos: COSTA, PORTÉLA & elA., Rua 1.0 de Março, 9 - 1.0 - Rio - C. P. 508

Auxiliadora Predial 8. A.
Econo:m.ize para seu Lar
Circunscrição de Santa Catarina

Dístríbnícão de, 'de Marco de,31 1942
APROVADO PELO Sr. FISCAL FEDERAL EM PORTO ALEGRE

PLANO "A" - 37° DISTRIBUIÇÃO:Contr. N. 51 - Roberto Baler Blumenau (parte)
" 405 - Carlos Marzali Rio do Sul

Ponto

5:000$000 Antiguidade
10:000$000 Com juros 11674 de acôrdo com o

novo Decreto-lei n. 4.171
34 :000$000 Idem, idem 11671

" 792 - Vva, Ema Deecke Blumenau (parte)
Rescisões regulamentares ele acôrdo com o novo De
creto-lei n. 4.171 (30%): 510-4160, 558-4147, 48-4164,
422·4173, 642-4180, 330-4187, 436-4181, 418-4176, 284-
4146, 175·4138, 824-4195 . 20:800$000

PLANO "B" - 30° DISTRIBUIÇÃO:
Contr. N. 4007 - Contr. ele empréstimo .

" 4002 - Walter Voss .

" 5644 - Rodolfo Kander .
" 415G - Eugênio A. Boehm .

" 4357 - Guenther Schmalz .

" 4429 - Contr. de empréstimo .

" 4063 - Ralf Baumgarten .
" 4070 - Otto Klenen .

" 4239 - Carlos Bessa .

" 4363 - Franz Schurnacher .
" 5032 - Paulo :i>iegle .

" 5064 -Vitor Weiss .

" 573'8 - Vicente Mttel let' .
'Hescisões: 4168, 4428, 5G20, 5766

Blumenau (salelo)
Blumenau (parte)
Blumenau (parte)
Joinvile (saldo)
Joinvile
Blumenau
Rio do Sul
Blumenau
Laguna
JoinviJe (parte)
Hamônia (saldo)
JoInvile
JoInvile (parte)

1:500S000 Antiguidade Prefcia.
7:000$000
25:,,00$000
10:000$000
10:000S000
10:000S000
5:000S000
] O:OOOSOOO
5:000$000
4:500$000
3:500S000
3:500$000
]6:000$000
0:4G4$000

Sorteio Prefcia.
Serie I Prefcia.

8736,5
8699,2
8587,5
8582
8569,5
8554

II Prefcia.
5509

UI Prefcia.

,

Total distrfbuido até
hoje neste Estado: 8.579:500$000 575 prestamistas.a

Sociedade Comercial Lívoníus Ltda., Correspondentes
I-----------------_._._----------------

I <\)fjf. NA PALmA DA mÃO!
I ,,��./ Uma dose de ENO me�

Qtt� dida à palma da mão e
----.... jogada em meio copo

�21 d'!x":fut�r r;;�:t�o� !���-
tem em forma e nos ga
rante a saude 1
Mas não confunda:
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A Cruz Vermelha manda auxílío
aos ingleses prisioneiros de guerra

Londres, V, A. (Por Godfrey Talbot do B. N. S.) - A der
rota da França deixou muitos soldados ingleses nas terras
francesas e belgas. Foram feitos prisioneiros e acham-se ago
ra nos campos alemães de concentração. A tarefa de manter
contacto com estes homens foi empreendida pelo "Prisoner of
War Departament" da Cruz Vermelha e pela "St. Johns War

Organization" Estas associações estão localizadas em um e

difício famoso, o "St. James Palace".
A proporção da Organização do Prisioneiro de Guerra é

muito grande, na verdade. O Palácio não é o único lugar que
ocupa. Comporta a secção de correspondência e informações
e os dossiers de cerca de 70.000 prisioneiros de guerra de quem
o

. departamento tem informações diretas.
O departamento recebe milhares de cartas diárias sôbre

'Prisioneiros. Para manter contacto com estes homens que es

tão prisioneiros em territorio inimigo, esta organização da
Cruz Vermelha trabalha através da Cruz Vermelha Interna

.cional, em Genebra. Podemos indicar uma pequena parte do
trabalho que faz, trabalho contra grandes dificuldades, para
assegurar a acomodação rasoavel e algum conforto aos prtsío
neiros.

Esforços são empreendidos no sentido de fixar os traços
de alguns elementos desaparecidos, mensagens urgentes são
radiografadas dos prisioneiros para a sua família e dos paren
tes na Grã-Bretanha para aqueles que se acham na Alemanha
e na Itália, sobretudo quando há falta de notícias, em caso de
moléstias ou quando um novo bebê veiu ao mundo.

50.000 pacotes são expedidos semanalmente da Grã-Bre
tanha e cerca de 40.000 do Canadá, incluindo a remessa da
Austrália e Nova Zelândia. Remédios, alimentos, jogos e ins
trumentos musicais são enviados aos feridos. Cada campo de

concentração na Alemanha tem agora uma orquestra, organi
zada entre os prisioneiros e as orquestras tem permissão de
visitar os outros campos.

Os livros também são mandados em grande quantidade.
Alguns campos de concentração possuem agora grandes bi
bliotecas. Cerca de 40.000 livros já foram enviados. A propó
sito, um grupo de prisioneiros pediu: "Não nos mandem livros
emocionantes; já temos bastante emoções".

Cerca de 2.000 ingleses, prisioneiros nos campos inimigos,
preparam-se para exames. Uma secção da Cruz Vermelha, em

conexão com a Universidade de Oxford, envia cursos de estu
dos, orientados aos interessados. Espera-se conseguir a reali
zação dêstes exames nos próprios campos de concentração.
Quarenta homens preparam-se para cursos superiores: medi
cina, direito, publicidade e um deles contabilidade turfista.

A censura alemã não deixa passar quaesquer livros de
autores judeus e novelas que falam �obre fugas. Bernard Shaw
está na lista negra e também H. G. Wells.

AVISO AO POVO CATARINENSE

J

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 1r> DE NOVEMBRO

IMPOSTO DE RENDA
EDITAL

De. ordem do Sr. Delegado Regional do Imposto de Renda, e para
conhecimento dos interessados, faço público o seguinte:1. - Até o dia 30 de Abril de cada ano, as pessoas físicas e jurídi
cas, por si ou por intermédio de representantes habilitados, são obri
-gadas a _apresentar dsclarnçôes de seus rendimentos. A presente exi

, gencia nao se estende às pessoas físicas que auferirem importância in
ferior a 12:000$000 anuais.

2. - Depois de 30 de Abril, a declaração só será recebida se ainda
não tiver sido iniciado o processo de lançamento ex-officio e' mediante
aplicação ao imposto calculado, da multa de 10%.

'

3. - As pessoas físicas que perceberem rendimentos de várias f'on
t�s, I?-a .mesma ou em, diferentes localidades, farão uma só declaração,discriminando-se, porem, por fontes e localidades de que provenham.4. - As reparti�ões pagadoras federais, estaduais, municipais, os

departamentos e entId.ades autárquicas e paraestatais, não poderão pa
gar vencImento�, depois de 30 de Abril, aos funcionários e militares que
percebam veJ?-cImentos superiores a 12 :000$000 anuais, sem que êstes
exibam o recibo da entrega de declaração de rendimentos.

5. - As pessoas físicas e jurídicas são obrigadas a enviar a esta
repa�tição, até 30 de Abril, informações sôbre os rendimentos pagos ou

�redIta?os. no ano anterior, com indicação da natureza, das respectivas
importâncias e �os nomes e endereços das pessoas que os receberam.
Quando os rendimentos se referirem a resídgntes no estranaeiro o in-
formante mencionará essa- circunstância.

" ,

6. - As autoridades superiores do Exército da Marinha da Aero
nántica e das Polícias, bem como os diretores o� chefes de r�partiçõesou entidades autárquicas e paraestatais, deverão remeter até 30 de Abril'
informações sôbre os rendimentos pagos a seus subordinados ou a ter�
ceiros, no ano anterior.

'

7. - Os escri�ães dos cartórios da justiça,_são obrigados a informar,
np prazo de 30 dias, contados da homologação da sentença, as importãncias correspondentes aos honorár-ios, vintenas ou comissões pagas
aos advogados, médicos, testamenteiros, síndicos, liquidatários.'

.
8. - Os oficiais do registro de imóveis e de hipoteca marítima, são

obr-igados a remeter,. d�ntro d� 30 dias,. contados da data do registo,av:er�açao .ou, transcr-ição do título, as informações relativas à trans
�ISSa? de irnovers e aos contratos que indiquem despesa ou receita em
dinheiro, passagem de capital de um patrimônio a outro ou ainda
mencionem capitalização de juros. Os oficiais do rezísto d� tít{llos �
docu�nentos são obrigados, no mesmo prazo, a remeter as informaçõesrelativas ,aos contratos de, arrendamento, locação, carta de fiança, pe
n.hor agncol�! ou mercantil, caução e contratos de parceria. Bem as

sIm! C?S tab,ehl;les de _!lotas � os serventuários, que exercerem funções de
notano� púhlicos, s�o obrigados a remeter, em prazo idêntico, as in
formaç�es relatIv�s as escrituras de arrendamento, locação de imóveis
e Iocação de servrços .

9. - .Os .
dividendos de ações_ ao portador e quaisquer bonificaçõesa elas atribuidas ; o valor das açoes novas e os interêsses além dos di

vi?-�ndo_s, distribuídos aos titulares de ações ao portador,' nos casos de,u!ihzaçao. de quaisquer fundoAs, de aumento de capital ou de valoriza
çao do atívo ; o� Juros de debentures ou outras obrigações ao portador;os �ucros supen?res a 1 :gOO$OOO, decorrentes de prêmios em dinheiro,obtidos _em l?t�nas, sorteíos de qualquer espécie ou concursos esporti
vos, estao sujeitos ao desconto do Imposto na fonte, à razão da taxa
de 8%'.
..

10. - Os juros d� títulos ao portador de dívida pública, estão su
[eitos .ao desconto do imposto na fonte, à razão da taxa de 4%Florianópolis, em 7 de Abril de 1942.

.

VISTO.
Carlos Borges da Conceição

Delegado
Nilson Vieira Borges

Prat, Esc.

I

VENDE-SE
1 grupo de couro, 1 armário

para livros, 1 balcão, 1 escri
vaninha, 1 geladeira, � cadeira
balanço, 1 filtro e mesa, 1 grupo
de avarandado, 1 carrinho de
criança, 2 espinhéis, 2 quadros.
de frutas, 2 cadeiras amarelas,
1 mesa de copa e 1 quarto de
casal (com as seguintes peças:
1 guarda-vestidos, 1 penteadeira,
1 cama de casal, 2 mesas de
cabeceira, 1 camiseiro e 1 môcho
estofado). Informações com o sr.

José Rodrigues da Fonseca.
5 v.-3

r������ prepara um inverno I� de GUERRA ••• B

I GUERRA !E PREÇOS I
� ALTAS SURPRESAS ... I� Aguardem, de 20 de B

I Abril em_diante! I'aoaaaaaooooc:x:xxJOOCJDOCXXX)DCODaDDOCXJmm:uwa::a:mrcxxxxxx::JD
SÊLOS

I Vende-se, Dor um preço de
o casrao, uma- primorosa co

leção universal, com 27.000
exemplares diferentes, ava-
liada em 250.000 francos.
Informações com o Eng."

Edmundo Gardolinski, à rua

Felipe Schmidt, n,> 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis.
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·Enjôosdurante a gravidez
* Enjôos, vômitos e azia

são perturbações que

geralmente acompanham a

gravidez. Mas é facil preve
nir e evitar esses transtornos

quandoseconheceasuacau
sa: o excesso de acidez no

estômago. Para combater a

acidez, tome Leite de Mag
riesia de Phillips, que alcali
niza o estômago e tonifica
todo o aparelho digestivo.

Usar lâmpadas Edison
Mazda é uma fonte de
economia, porque dão até
200/0 mais de luz, sem au
mento de despesa, graças
ao filamento DUOSPIRAb.
Mas é preciso usá-las, tam
bem, em forma apropriada,
escolhendo, para cada fi
nalidade, lâmpadas de ta
manho adequado. Veja ao
lado os conselhos G. E. E
tenha sempre de reServa

algumas lâmpa
das Edison Mazda
para qualquer
imprevisto.

Uma lâmpada de 100 watts [unto à
sua poltrona tomará repousante a
leitura .

Chácara
Vende-se uma, com casa e

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

A vis la de seus filhos exige proteção:
uma lâmpada de 150 watts no teta,
uma de 100 para a mesa.

Junto à penteadeira duas lâmpada.de 40 watts permitirão uma maqui
lhagem mais perfeita.12vs-7

I' NO D'ORMITÓRIOCASA Vende-se urna, à
rua San tos Sa

raiva n. 129, no Estreito, com
16 ms. e 1/2 de frente por
68 ms. de fundos. Tratar com o
'sr. Luiz Soares Ventura, na

Diretoria de Obras Públicas.
15 vs.-6

� A cozinha tam
bem requer
boa ilumina
ção: no míni
mo uma lâm
pada de 100
watts.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ÚLTIMA HORA
Washington, 13. - A bandeira

norte-americana ainda tremula
na ilha de Corregedor, apesar
dos furiosos ataques nipônicos.
Por doze vezes os aviões japo
neses bombardearam aquela po
sição norte-americana, esbarran
do-se, porém, com a heróica
defesa dos "yankees".

o ESTADO 13 de Abril de 1942

Demitido dos serviços do Lóide Brasileiro f Os j:�:�e:o!n�m:r��d��!�otas
o comandante do «Alegrete» Vê:������s�!v;A. :�) exíl� f�=Rio, 13 ("Estado") - Por ato de ontem o comandante Má- forma que um aviso alemão,rio Celestino, diretor do Loide Brasileiro, lavrou o ato de de- no sentido dos guerrilheirosmissão do capitão Pedro Américo Pinto, ex-comandante do jugoslavos se renderem, sob

"Alegrete", baseado no seguinte: "Considerando que o co-
pena de serem as suas respemandante Pedro Américo Pinto, no comando do vapor "Ale- ctivas famílias detidas como

grete", demonstrou não possuir as qualidades indispensáveis reféns, foi publicado no jornal
para o exercício do comando e para dirigir a sua tripulação, "Novo Vreme", de Belgrado,como prova, entre outros atos, o constante do seguinte telegra- controlado pelos nazistas.
ma passado. quando aca.bava de r�c�ber �rclens pa!'a se prepa- E' o seguinte o aviso: "As
rar p�ra S�Ir COI�l destino � Amen_ca: 23_ - Nao conf�rmo auterídades policiais convi
com sítuaçao pengos� e �ofrer mais �moçao, peço substlt�to; dam o general Draga Mihaílo
ou passar comando imediato, para nao haver atraso salda vich (líder dos guerrilheiros)dessa solução imediata"; considerando que, em virtude dessa e todos os comandantes da
atitude, a guarnição do "Alegrete" ficou no estado de pani- Sérvia a se renderem dentro
co de que resultou a deserção de 14 de seus membros na oca- de cinco dias. Caso não obede
sião_ em_.qu� o l:�vio devia deixar o pôrt� de .B.elé.m con� desti -

çam a esta ordem, membros
no a Amenca, ja sob o comando de outro oricial ; C?�lSIde�an- das suas famílias serão presos
do, ainda mais que o ato_do comandante Pedro Amenc� Pinto corr.o reféns e responsabilizaé, positivamente, exceçao entr.e o� seus companheiros de dos pelo que possam fazer".
classe; considerando que, em virtude do fato acima CItado,
não deve o comandante Pedro Américo Pinto permanecer en

tre aqueles que compreendem o momento atual e sabem cum

prir o seu dever; Resolvo demitir dos serviços do Loide Bra
sileiro o comandante Pedro Américo Pinto, submetendo êste
meu ato à aprovação do sr. Presidente da República, por in
termédio do SI' ministro da Viação e Obras Públicas".

comemorações panamericanas
Hollywood, 13 (U. P.) - Los

Angeles - Anunciou-se que
foi fixada a data de 14 do cor-

I rente para o "Dia Panamerica-
o PREFEITO DO DISTRITO FE-I NATAÇÃO no" na California Meridional.
DERAL AUXILIA OS CLUBES Rio, 13 - Na piscina <lo Flul1li-,i Êsse dia será celebrado com

NÁUTICOS nense realizou-se ontem a 2a COll1-
,

' d hora deHio, 13 ("E�tado") - O sr. João petição prepural ór i a p��ra a f�rma- i �,� �ro�rama e um_a _ .

Lira Filho teve ontem COIll o sr. cão da equipe que disputará o II I adíações, nas qUalS intervi
pref'eito da ddade, s;·. Henrique êampeonato nacional de. natação. I rão destacadas figuras do
Dodsworí h, uma longa p�le�tra, Das 10 provas programadas, ap e- mundo cinematográfico, ínclusobro o caso dos

Cll.lb?S n�uttc.os, ln�ls se. efetuaram. seis,
e so U�ll can- sive a artista brasileira Car-

que se encontram em situação aí'l i- dirlato mostrou reais qualirlades. .

tiva e dispostos a fechar as portas. Foi Ariperna Feitosa, que bateu os men Mlran�a._ ,.

() governador ela cidade ouv�u com /10.0 mts. de nado de, �ostas em 1 A transmíssão sera feita em
atenção as justas l�ondera,çocs .do rru n., 11 segs. e 4 déelrnos. onda curta pela poderosa esta-
ilustre l�lell1bro do CO!lselho Na�.lO- ção KGE. Não foram reveladosnul de Esportes, dccidinr!o, por [1111, CICLISMO -

d ' d d
.

atender imediatamente os desejos Rio, 13 - O der-curso ci cl istic o aln. a os nomes
. �s �mals

dos referidos grêmios, entregando Cantinho - Ipanema - Cantinho, artístaq que partícíparão da
com a maior rapidez po�si vcl áreas promovido pelo "Esporte Clube comemoração, mas, ao que se
na, Lagoa Rodrigo de Freitas para as Ipanema", ontem, foi vencido pelo sabe, serão os mais populares.construçócs das garagens dos mes- corredor Joaquim Peixoto, do
mos. A notícia teve grande repor- "Sampaio A. C.", em 2 hs., 11 mí n,
cussão nos meios náuticos da cida- e 12 segs.
de, pois vem resolver de vez uma

situação que parecia i ntorrninavcl ,

acarretando pesados onus aos clu-
Los núulicos.

o ESTADO Esportivo

FUTEBóL EM FAMíLIA ...
Barcelona, 13 (H. T. ;'f.) - De

zoito jogadores espanhóis, selecio
nados para o encontro de Iutcból
entre a Espanha e a Alemanha, (lei
xaram Barcelona com destino a

Berlim, a bordo de dois aviões es

peciais.
"CRACKS" DA PELOTA OU

BOXEURS?
Buenos Aires, 13 - Quase ao ter

minar o prélio entre o Huracan c

o Old Boys, () centro-avante Massan
tonio agr-ediu o zagueiro Sobrero,
em CUj�l defesa acudiu o arqueiro
peruano Honores. O incidente tu
mou vulto e deu causa a uma pro
longada interrupção do jogo, aca

bando ;,[assantonio e Horrores por
serem expulsos do campo.

FUTEBóL
Rio 13 - Foram os seguintes

os re�ultados dos jogos em dispu
ta do campeonato carioca realiza
dos ontem:
Botaf'ogo 1 c Flamengo 1. Renda

89: 333B200.
Fluminense 4 e Bangu 3. Ronda.

8 :(j48$i300.
S. Cristovam 4 e América 3. Ren

do 15 :3588200.
Canto do Rio 5 e Bonsucesso 1.

Renda 1 :800S000.
Madureira 5 e Vasco L

S. Paulo, 13 - Nesta capital o

Portuguesa de Esportes empatou
com o Palestra por 1 a L A renda
do iogo foi de 55: (j20$000.
Em Santos, o Santos venceu ao

Juvcntus por 3 a 2.
A posicão dos disputante, do

campeonâto é a seguinte: 10 lugar:
S. Paulo e Corinthians, com zero

pontos perdidos; 2° lugar: Pales
tra, com 1 ponto' perdido.

Vida Social

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

Representantes:
MACHADO & Cia.

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

Aprtensão de importante
estação de rádio

S. Paulo, 13. - Theodor
Bohl, preso nesta capital,
mantinha, também, ligação
com o dr. Karl Bohme, filho
do propritário da fazenda
"Tesouro", em Burí, onde
a polícia apreendeu inpor
tan te estação clandestina de
rádio, copiosa correspon
dência, material de propa
ganda, fotografias. máqui
nas fotográficas etc.
Karl é radiografista. em

bora se declare formado em

agronomia. Há tempos êle
recebia peças e aceSSOrIOS
de rádio enviadas por duas
firmas instaladas em São
Paulo. A estação, que estava
em pleno funcionamento,
era trnnsmissora e receptora.
Pertencia à 2.u Companhia
da 19." Divisão da Juven
tude Hitlerista na qual de
sempenhava as funções de
rádiotelegrafista. Embora
demonstrasse abertamente
seu fanatismo pelas idéias
nazistas, dizia-se brasileiro
para burlar a vigilância da
polícia.

Antônio Cesário da Silva e

Regina Câmara da Silva
participam a seus parentes e
amigos o contrato de casa
mento de sua filha ALICE.
com o sr. FLORISBELO SILVA.

Ppolís .• 11-11-1942

Vichí, 13. - Foram fuzilados
mais 5 reféns, pelo assassínio de
uma sentinela alernã.]
Briank, 13. - As forças ale

mãs tiveram grandes baixas nes
se setor, sendo obrigadas a

recuar.

Washington, 13. - Continuam
os bombardeios aliados às bases
japonesas na Nova Guiné, Sa
lomão, Rabaul e outras posições
ocupadas pelos nipônicos.
Nova Delhi, 13. - Segundo

declararam os líderes indianos, a
lndia resistirá à invasão japo
nesa.

Washington, ] 3. - Foi oficial
mente anunciada a queda de
Batã.

Londres, 13. - A RAF atacou
as indústrias pesadas do Ruhr,
com absoluto êxito. Vinte-e-sete
aparelhos britânicos não regres
saram às suas bases.

Londres, 13. - Num combate
travado entre forças aéreas ale
mãs e inglesas, sob os céus da
França, os nazistas perderam 4
aparelhos, ficando muitos outros
avariados.

Londres, 13. - Foi revelado
que a produção bélica da Ingla
terra está superando a da Itália,
Alemanha e Japão. "Dentro de
pouco passaremos da defensiva
para a ofensiva", acrescentou a

informação oficial.

S. Paulo, 13. - Na diligên
cia que a polícia paulista reali
zou na casa de Hans Rudolf,
filho do dr. Karl Bohme, foram
encontradas diversas armas, In-
clusive espingardas, revólveres,

1-
pistolas e copiosa munição."
Ainda na mesma residência, a

polícia encontrou, entre as pá
ginas de um mapa, uma foto
grafia do "premier'" britânico,
sr. Winston Churchi!! justamente
com espelho para tiro ao alvo.
A fotografia está completamen
te crivada de perfurações, o que
prova que Hans dela se servia
para efetuar exercícios de tiro.
Todo o material foi apreen-'

dido e enviado para a Superin
tendência de Segurança Política
e Social.

ELIMINA! FPQTAlECE!_
Estáll trrste, me. am&r T
TeJl!J brooqllite? EltAl COIll tOI.fl?
� lei de N0110 8ellhon
Só te WTa o CONTRAT088••

-----------------------------------------
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Ecos e Notícias

É UMA DOENÇA
.MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

«Muito obrigado» !
De or-igem mais que suspei

ta, andou pelas colunas dos
jo rua i s Ulll telegrama dizendo
que os portugueses de Timor
estavam mui lo "contentes",
porque os srs. japoneses os es�
lavam tratando muito "bem"!
Há coisas de que é pr-eferi

vcl a gente rir-se do que im
pressionar-se, revoltar-se. Um
cidadão entra dentro da nossa
casa, sem nos pedir licença, c
como resolva não nos enviar
uma, bala de presente, nós che
gamos à janela e dizemos para
o público: "Aqui dentro está
um atrevido, que entrou sem

pedir licença. Mas até agora
não me fez mal, pelo que lhe
estou muito agradecido L .. "

Ora bolas!
("Correio Português")
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Cartazes do dia

I I

Viajantes:
Encontra-se entre nós, vindo

de Joinville, o sr. Edgar Schnei
der, funcionário da D.E.R.

- Regressou a esta capital,
procedente de Porto Alegre, o

nosso colega de imprensa sr.

J- Batista Pereira, presidente da
A.C.I. e diretor da Imprensa
Oficial do Estado.

- Retornou a esta capital o

sr. Jorge Gallois, engenheiro
geógrafo.
Casamentos:
Consorciaram-se, sábado últi

mo, nesta capital, o sr. Mauro
Schneider, coletor estadual em

Itaiópolis, e a prendada senho
rita Carmen Sílvia da Luz Abrêu,
filha do nosso colega de impren
sa, sr. Cássio da Luz Abrêu.

Existiam em 28 de fevereiro
último, no Hospital de Caridade,
247 enfermos, entraram durante
o mês de março, 269, total 516.
Dêstes tiveram alta, por cura

dos, 226, faleceram 24 e fica
ram em tratamento, no último
dia do mês de março p.p., 266.
A relação dos falecidos é a

seguinte: Idalício Pereira Dutra,
Alexandre Vargas, João Izauro
da Conceição, Aurino Cunha,
José Lima de Sousa, Verissimo
Bento Martins, João Flauziano
Siqueira, Pedro Vaz, Carlos
Fabre, Jair Silva, Romalino
Francisco Antunes, Manoel Aze
vedo, Maria do Nascimento,
Alcidomira Madaloni, Noêmia
Brasil de Sousa, Rosalina Ma
ria Lima, Maria Antônia de Je
sús, Maria Júlia Pereira, Cata
rina Yusten, Florentina de Je
sús, Maria Benedita da Silva,
Izidra Maria da Silva, Maria
Delfina de Jesús e Vitalina
Maria de Jesús.

.

Sub-agente. no. pril\cipah
muncípio. do Ed.do-

17P.

Foi contemplado. com a in
versão de 200$000, pela com

binação CMP, número 54.408,
pela acreditada empresa de sor

teios "Pró-Lar", o sr, Francisco
Costa, comerciante no distrito
de Costeira do Pirajubaé.

*

Em decreto assinado na pasta
da Fazenda o sr. presidente da
República nomeou o sr. Hum
berto Hermes Hoffmann, para
exercer o cargo de escrivão da
Coletoria das Rendas Federais
em Concórdia, neste Estado.

.

Na próxima quarta-feira, em

sessão plena, tomará posse o

novo ministro do Supremo Tri
bunal, sr. Alvaro Goulart de
Oliveira.
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o desafio do sr,

Rodrigo Freitas
Curitiba, 13 (Meridional) -

O jornalista Rodrigo. Freitas,
comentarista da Rádio Clube
Paranaense, lançou, pejo mio.
crotone ela referida emissora,
um desafio aos teuto-brasilei
ros e outros que, após as de
monstrações populares de 13
de março último, fizeram de
clarações assinadas, pelos jor
nais, de que são brasileiros.

O jornalista Rodrigo Freitas
disse que os mesmos deveriam
declarar que abjuraram as

idéias totalitárias e que são
contra as nações agrupadas
para exterminar a civilização.

Um ex-ministro boliviano
condenado a prisão

La Paz, 13 (A. P.) - A Côr
te Suprema condenou a um
ano de prisão e inhabilitação
para o desempenho de cargos
públicos o ex-ministro da Agrí
cultura, sr. Jorge Mercado Ro
sales, por ter, como deputado,
aceitado propinas para a apre
sentação de uma lei desapro
priando os terrenos do mos
teiro de Santa Clara, para
sua venda subsequente a par
ticulares.
Acrescenta-se que a senten

ça vai ser extensiva ao síndi
co do Convento, sr. Eduardo
Zavaia, acusado de "subor
nador".
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CINE REX
FONE 1581 -

A's 7,30 horas A's 7,30 horas

Com Franchot Tone e Joan
Bennett

Complemento nacional D.F_B.
Caça ao ovo (Desenho)
Preços: 1$5uO e 1$100

Livre de Censura

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulli Amin & Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 171

Exijam o Sabão

��VIBGE
d. WETZEL &:

A conquista do Almas rebeldes Quem casa com
Atlantico Com Joan �Zhl�ord e Clark

a noiva?
Com Douglass Fairbanks Jr. Complemento naoional D.F.B.

Crise de ovos (Desenho)
Fax aírnlan news (Jom.)

A's 5, 7 e 9 horas

Complemento nacional D.F.B.

Preço: único 1$500
Livre de Censura

CIA.=JoiDville

Preços: 2$500 1 $500 e 1 $000
Imp. até 10 anos

(Marca registrada)
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


