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Londres, 20 (United) - "O Ja

pãO com seu� pr:parativ�s bélicos

e suas rnaqumaçoes, e nao a Grã

Btetanha, é que criou a tensão e o

ambiente de incerteza que reina

nestes momentos na região da Ásia

oriental e no Pacífico" - assim

leria feito constar o Foreígn Offi

ce (Ministério das Relações Exte

riores da Grã-Bretanha) ao embai

xador japonês em Londres, sr. Shi-

gemitsu, durante a visita que fez
êsse diplomata àquele ministério.
Segundo fontes n�pônicas, o sub-

secretário das Relações Exteriores
sir Richard Butler, recebeu do em�
baixador japonês a segurança de

que o Japão não tem propósitos de
ataque contra territórios britânicos
do Extremo Oriente, nem contra

,. ....

Butler teria assinalado, em pri- cumentos que as autoridades chi

meiro lugar, o discurso pronuncia- nesas afirmam ter retirado dentre

do no dia 21 de janeiro pelo mi- os restos do avião japonês destruido

nistro das Relações Exteriores [a- no dia 5 do corrente, na regiao

ponês Matsuoka, as declarações pú- meridional de Cantão, e no qual
blicas subsequentes, os reforços de perdeu a vida o almirante Oassima

tropas enviadas pelos japoneses a e todas as pessoas que viajavam

Hainan, as atividades da frota ni- com êle. Segundo as autoridades

pônica que patrulhava as costas da

J
chinesas, êsses documentos revelam

Indo-China e' Tailandia e os do- que os japoneses têm planos secre
-

, '-, tos para sua expansão para o sul.

as índias Orientais Holandesas, e que a Grã-Bretanha alimente desíg
que os planos nipônicos no Pacífi- níos agressivosr
co sul serão predominantemente 'Como Shigemitsu tivesse pedido
de índole econômica.' explícações pela campanha da im-

O vice-titular das Relações Ex- prensa britânica sobre a ameaça [a
teriores britânicas teria manifesta- ponesa, Butler se limitou a enume

do que os reforços britânicos na -rar 'uma série de fatos demonstra
península malaia e especialmente tivos de que a intranquilidade e o

em Singapura têm apenas caráter receio reinantes foram provocados
defensivo e que é absurdo sugerir exclusivamente pelo próprio Japão.

Apesar de tudo a

Inglaterra vai
importando

Londres. 20(United). - Ao I
recordar que, há um mês e

'

pouco, os britânicos deve·
riam. escolher entre «a carne

nu Bardia», o mi-nistro da

Alimentação, lord WooltOD,
duraote o debate na Câmara
dos Lords, advertiu que os

britânicos deveriam preparar
se para novos sacrificios, em

vista de que aluda serão

IDais reduzidas as rações.
Declarou ser certo que a

Grã-Bretanha sofreria a per·
da de novos navios e que
suas facilidades portuá rias
sofreriam' novos danos; mss

8l!feScentou: -Não perdere
IDOS li) domínio dos, mares, e

continuaremos importando».
O ministro p8'SSOU em re

vista a situação alimentícia
do pais e manifestou-se preo.
cupado pela escassez de pro
dutos animais, particularmen
te de queijo.
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MORTO, POR

ENGAN0IRio, 18 (C� M.) - Bárbaro
crime verificou-se na avenida
Venezuela. Um homem, se

gundo sua própria confissão à
delegacia do 9° distrito poli
cial, com um paralelepípedo,
esmagou o crâneo de outro,
que calmamente dormia, alí,
em baixo da plataforma do ar

mazem de bagagem, pensando
que se tratasse de'seu desafé
to.

O criminoso, Américo Cor
deiro do Nascimento, na Peni
tenciária Agrícola de Dois,
Rios, onde estivéra, há tempos,
conheceu um detento que aten

dia pelo vulgo de "Galegui
nho", com o qual se indispôs
por ter sofrido uma penalida
de.
"Galeguinho", logo após is

so, foi posto em liberdade e

Américo jurou vingar-se do

companheiro de presídio, quan
do o visse.

Passando pelo .logar citado,
,e -vendo �J;L,Q_,.._hç>ID��, qu� _tr!1ll -:,
quilametite dormia, seu velho
inimigo, apanhou o paralele-.
pípedo e lhe lançou ao crâneo. '

Quando se aproximou do fe
rido para certificar-se se es

tava morto, notoU: que se en

ganára e, por isso, dizendo-se
vencido pelo remorso, procu
rou a polícia para confessar o

crime, ficando detido naquela
delegacia.
A vítima, Raimundo Pedro

so da Costa, com fratura do
crâneo e perda de substância,
foi removido para o Hospital
de Pronto Socorro, onde mais
tarde veio a falecer.

,

A procura .que bombardeiam' crianças

SJ!� O. �.JilPªOJi:quer_"pácificar O mundo
./
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comece ,;por, ,Iàzer a paz com a, Chin�

Estás tríste, meu amOr?

Tens bronquíte? Estás com tos.e?

a'lei de Nosso Senhor:

86 te salva o CONTRATOSSE.
,

A situacão alimenta,
da Inglaterra

Washington, 19 (Reuter)
Falando à imprensa, o vice

presidente da República, sr.
j Henry Wallace, afirmou que' a

situação alimentar, na Ingla
terra, não se apresenta aguda,
e que só mais tarde o proble
ma poderia tornar-se vital, se

não houvesse o auxílio norte
amertcàno. 'POSSUiplOS, -entre-.
tanto) trigo, e outros gêneros
sutícíentes para proporcionar
à GrãtBretanha a ajuda de que

careç�.
A redação do projéto de lei

de plenos poderes encerra uma

autorização implícita para ês
se auxílio. Entretanto, afim
de evitar dúvidas, o senador

Lee, do Estado de Oklaoma,
apresentou uma emenda que
autoriza o presidente "a ven

der, transtenír, trocar, alugar,
emprestar ou facilitar, de qual
quer outro modo, algodão, tri
go e outros excedentes agríce=
las" ;

Rugem os caças Hurricane .na sua escalada dos céus. Em breve estarão disparando
tiros, para estabeleqer novo «record do ar-.' (Foto de «British News»,

"'�". especial para O ESTADO).
.... '"

nar seus movimentos nQS mares do

rios do Departamento de Estado sul, os Estados Unidos, por sua

,abstiv'eram-se de dizer se os 'japo- parte, farão outro tanto, pois êste

neses tinham feito saber aos Esta- país não tem intenção alguma de

dos Unidos que não têm intenções empreender ações naquela região.
de atacar os, ínterêsses britânicos A apreensão norte-americana é pu
e holandeses no Extremo Oriente.

I
ramente defensiva e originada pelo

'Nesses círculos predomina a receio de que o Japão projete uma

crença de que, se Tóquio abando- agr-essão. ,

Produtos CATEDRAL
á venda na

FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5

FONE 1.6'-2
(Defronte à casa Hoepcke)

. .
Cairo, 20 (United). _ As últimas informações.da frente

Indicam que as forças britânicas iniciaram os preparatívos pre

liminares para sitiar o oasis de Jaradub, enquanto as ferças do

norte vão eliminando os restantes fócos de resistência. Na zona

Sueste, outro exército britânico mantém, no mesmo ritmo, sua

ofensiva.
.

De fonte militar acredita-se que nos pr6ximos dias, pela

Qpro�imaçã� da primavera, haverá intensificação na campanha da

África Oriental.
Dentro de

�

cinco semanas, as chuvas torrenciais e a -alta

temperatura tornarão impossível o prQsseguimento da .l�ta nas

Condições atuais, tornando-se, assim, somente aproveitável um

,lleriodo relativamente curto. '

'

VIRAM HORRORES NA EUROPA
, 'I "S

•
Baía, 20 (Meridional) - Chegou o �avIo naerona an-

,tarem", saído do Tejo e .ahordado pelos mgleses., •
,

A seu bordo viaja a pianista Vitalina BrasI�, VInda de

lon)_la e a qual em declarações li reportagem, disse que, em

t9da �' I�ália estão sendo feitas' prisões em massa, inClu.sive a

do lll'incipe Dória e de outros elementos da nobreza e Intele-

ctuais, devido às suas opiniões contrarias à guerra.
A

'

Viaja também a bordo do "Santarém" Celína Porto Car

reiro, que' em sua 'viagem ii Europa, tentou em vão Iíbertar o
,

ln.arido, f;ito prisioneiro pelos alemães durante a batal�a da

:França e, agora�' internado em um eampo de concentraçao dQ
��Jch.

Dr. MADEIRA NEVES-médico

DOENÇAS DOS OLHOS'
Consultas: das t6 às 18 horas, diáriamente

Consultório: Rua João Pinto D: 7, sobrado - Fone 1467
Residência: Praça Getúlio Vargas, n. 10 - Fone 1504

"

E fII

ISS'O eram

«remédios»
Rio, 20 (Meridional) - Por

determinação do diretor do

Serviço de Fiscalização do
exercicio profissional, foram,

expressamente proibidas, até
ulterior deliberação, a compra
e venda dos seguintes produ
tos farmacêuticos, denunciados
como improfícuos: Sôro Gli
cosado Hipertínico, do Labo
ratório Integro Farmacológico
(Laif);' Sôro Glicosado e, tam

bém, o Extrato Fluido de Seiva
de Pinho, do Laboratório Bio

lógico Gley Limitado; Ampo
las de Água Distilada; Ampo
las de Gliconato de Cálcio, do

'

Instituto Neoterápico Nacio
nal.
Todos êsses laboratórios es

tão localizados no Rio.

Curso de Guarda-livros
em sua' casa

Peçam prospectos' à Ox,
postal, 3717 S. Paulo. Preci
so agentes em todas as cida
des.

Estudantes treinam
como aviadores

Los Angeles, 19 (A. P,)
Anuncia-se que 35 estudantes
latino-americanos

-

estão sendo
treinados como pilotos aviado
res, em virtude de um 'crédito
especial de 20.000 dólares.

, Entre êsses estudantes, en-

contra-se Ximero .Folres Te
jada, de 22 anos, filho do 'sr.
José Luiz Tejada, presidente
da Bolívia em 1934, que estuda
engenharia na Universidade

v
, t'_�_'

da 'CãrolínCd�O' Sill':
.... \ .

Garag,e e oficina
Delambert

Completamente aparelhada
para qualquer serviço do ra
mo. Telefone, 1.577-Rua Fe
lipe Schmidt - Floria,nópolis.

Reagiu à bala contra
o agente do fisco
Fortaleza, 19 (C, M.) ,- No

interior do Estado, houve 'lá'"
mentável cêna de sangue. Nd
logar Canindé, o fiscal do con

sumo José Bezerra lavrou um

auto de infração contra a casa

de comércio de José Pinto Da
masceno. O comerciante, exas
perado, puxou do revólver, e

alvejou o fiscal, matando-o.
.

O corpo da vítima veio remo
vido para esta capital, onde se
realizou o enterro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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15 Auto Viação UCometaP :
: Porto Alegre--Floria·nópolis ..�(uritib·a,

.

:
• Serviço diário de pasageiros e encomendas en)re est([ ca- :• pitaI e Curitiba.,.com saídas às 6 horas.da,ma��a, �ecebendo ,
•• passageiros para Itoici, BIumenau, Jaragua. e .J0In�llIe, e com .,.
• ligação para São Paulo e Rio. no díc ímedícto,

•
• Saídas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanhã •
· ,
• Sai�8S . pare Porto Alegre I�S 58g. Feiras, ,

:. e domingos, às 3 horas da'manhã.' :
· ,
• Para informações e passagens comr ,

: S� MAOHAD() :
: .' Rua João Pinto n, 5.- Fone 1658 � :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LLOYD BRASILEIRO I
«PATRIMONIO NACIONAL" I

.

LINHA ARACAJUíPORTO ALEGRE (Para o Nortfl.
no Sábado, e para o Sul na quarta-feira): «COMTE. AL

CIOIO», s:COMTE. CAPELA», e cANIBAL- BENEVOLO»
LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHOlt e «MIRANDA»

LINHA tUO/LAGUNA: cÁSPIRANTE NASCIMENTO» .

TUTOIA!FLORIANÚPOLlS
FRETES DE CARGUEiROS

VAPORES A SAIR:
PARA ,O NORTE:
.cOMTE. ALCIDIO: dia 10. de março para Paranaguá,

. --_ --------- -.r_ Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus, S. Salvador
.e Aracaju. .

DEfENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREfEREN
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.

\

Os
Medicas Parteiros·I'

'e

Mulheresas

Os bons Medicos Parteiros sabem que os mais perigosos sofrimentos
das mulheres são sempre causados pelas congestões e inflamações de

importantes orgãos internos.
Os sofrimentos, ás vezes, são tão graves que muitas mulheres têm

medo de enlouquecer !
A vida assim é um inferno !
Para evitar e tratar as congestões e as inflamações internas, e todos

estes terriveis sofrimentos, use Regulador Gesteíra sem demora,
Reg;ulador Gesteira evita -.e trata os padecimentos nervosos produzi

dos pelas moléstias. do utero, a asma nervosa, peso, dores e colicas no .

ventre, as perturbações e doenças da menstruação, anemia, palidez,
amarelidão e hemorragias provocadas pelos sofrimentos do utero, fra
queza geral e desanimo, a fraqueza do utero, tristezas subifas, palpita
ções, opressão no peito ou no coração, sufocação, falta de ar, tonturas,
peso, calor e dores. de cabeça. dormencia nas pernas, enjôos, certas

coceiras, certas tosses, pontadas e dores no peito, dores nas costas e nas

cadeiras, falta de animo para fazer qualquer trabalho, cançaços e todas
as perigosas alterações da saude causadas pelas congestões e inflamações
do utero.

\

", .,

Regulad?r Gestelra evita e trata estas congestões e inflamações desde'
o começo.

.

Regulador Gesteira evita e trata também as complicações internas,
que são ainda mais perigosas do que as inflamações.

Comece hoje mesmo

a user Regulador Gesteira

i\�.���ãG I . A��1i�iG 7
Se v_. s.· precisa comprar artigos para p�esen�e� 'Ou necessita de ,u�a I -:J I -Iboa Instalação de luz ou. obter materiais elétricos, em seu p ropr o Agência-Rua loão Pinto. Armazém - Cáis Badarõ, .

9 - Phone 1007 . 12 -- Phone 1338
.

interesse, visite sem compromisso a

INSTALADORA DE FLORIANOPOUS 9 H. C. DA COSTA Ag�nt-: .

poís, seus artigos para presentes e materiais elétricos. seus preços
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, fios para
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de

$700, e a-ssim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos.

Instolcdoro
.

de Florianópolis'
,

Capsulas SEVENKRAUT
( Apiol- Sabina • Arrudà)
e st e medicamento é o

melhor que existe pára
Suspensão. Atrazo. Fal-,
tas. etc. restabelece as r e
gras em poucas horas.
As CAPSULAS SEVENKRAUT

(Apiol-Sabina-Arruda) té rn o seu

grande exito assegurado pelo ri·

gor scienlifico que preside ao

seu preparo bem como à pureza
de elementos empregados na

sua composição chirnica ,

Seguindo os preceitos da mo

derna pharmacopé a, para a ma

nipulação das Çapsulas Se ve n
kraut, são os seus componentes
distlrados por urna das maiores
fabricas da Atlemanha, e con.·
sultando as exigencias da phar
rnaropé a Brasileira

io-.-:;:..-li;'
,

A',venda em 'od-as as bôas Far
macias e DrOll'arias. Tubo 9$.

Cada vez mais bcrmtos, os preços da. já afallladíssirna
-

-"" C·A·,SA'· O·r.íiÍ·•.,.... .'.'. ·T·A·".. '-\���'m�'"'' ==, ,\
_.. H�"",,4Mp!M

·r.:�2;;�·i"'J.ml.�),�
�

•

1
••

,

5.000 metros de retalhos serão torrados durante o mês de Fevereiro, além de um grande stock das mais lindas novidades, recentemente
adquiridas nas melhores fábricas do país;

Abaixo ddmos a rela·ção dos. preços, em vigor para Q mês de Fevereiro:
TECIDOS I Seda Xadrez, de 6$5' e

Linon metro 1$200 Ligas de borracha, para senhoras 1$500 I
Seda Tafetá Moire, largura 92 centímetros metro

Linon estampado metro 1$500 Veos para noivas ,
10$000 i Seda Listada para Oemtsas (saldo) metro

Crepon para quimono .
metro 2$500 Oanrísae para homens, a começar de 8$000: C'AMA E íMESA

Voll' estampado 1$500, 2$000, 2$500 e 3$000 Pijamas para homens, a começar de 14$000 Cretone meio linho, branco 14@ metro 3$800
Vóil liso metro 1$800 Cuecas para homens, a começar, de ll�50000 Ccretone meio linho, hrânco', l�rgura 2,00" .metro 5$500 ,

Organdí liso, 3$000 e 3$800 Camisas «Sossega» Leão, para homens . 41'1'5 retone meio linho, branco, largura 2 2U metro 6$000
Fustão estampado metro 3$000 Camisas «Sossega Leão, para rapaz» 3$500 Cretone m:�o li.nho, cores, largura 1,40 metro 4$51)0
Merinó em diversas cores metro 2$800 Camisas com fecho, para homens 5$000 Cretone mero Iinho, em cores, larg, 2,00 metro 6$000 :

Fustão branco metro 2$600 Camisas com fecho, para rapaz 4$0001 Algodão bom, peça de tO metros '.. metro 10$000
Fustão mercerízado, em cores metro 3$800 Calças feitas para homens, de 8$000, 10$000 e 1 2$COO. Algodão superior, largura 90 centimetros metro 14$000
Tricoline lisa. branca e preta metro 3$000 Calças feitas de flanela, para bomens 22$000

I Algod�o superior, largo ) ,5(:), peça I J metros 35$000
Tricolines, de 2$500, 3$, 3$500, 4$000 e 5$000 Ternos de Casimira, para homens, a partir de 30$000

I Algo?80 supenor. largura 1,80, peça de 10 metros 38$000·
Zefir" de 1$500, .1$800 e 2$000 Ternos de brim para homens, a partir de 35$000, AlveJado superror, largura 1,59., peça 'de 10 metros 37$500
Cubana metro 1$300 Lenços a partir de $500, AlveJ.ado bum, J?eça de 10 'c' �'mtl'tros 13$500
Brim xadrez, para o curso profissional metro 2$000 Capas para bebês, de 9$000, 1'2$000 e 15$000 1\.lve�ado espectal, peça de la metros 14$500
Brim branco e. azul marinho, para colegiais metro 2$000 Casaquinhos de, malha para bebês 4$000 Alv�Ja�o b.em encorpado, peça de 10" metros . 17$000
Brim pardo colegial, de 1$500 e 1$800 Porta-escova ..

2$000 MorIm .Dórlnha, peça de 10 . metros 10$000
Brins dlversos a começar 'de metro 1$300 Fita métrica

I 2$000 Morim Olguinha, peça de 10 metros 12$800
Zuarte superior, de

-

1 $8UO, 2$ÕOO e ::1$000 Bôinas para colegiais 7$000
I
Cambraia especial; peça de tf:lj&I:Qas. ,16$000

Pano para cópa metro 1$700 Pasta de couro para colegiais, de 8$, 10$, e' 12$000,Morim dEI cor, bom -artigo
.

_ metro '1-$5�0'
Tecido listado para cortina metro l$éOO Suspenso rios para rapaz 2$500 I

Chitão superior.
.

metro l$SOQ
Opala, de 1 $500, �$OOG e., 2$5()0 Suspensorios de couro para mocinhas 5$000 Reps enfestado para cortina

.

..

metro 3$000
Opala estampada, Iasgura 80 centimetros metro 2$500 Jogos de couro para. rapaz 8$000

I Pano desíntestado para colchão metro. 1$500
Finissima Cambraia, largura 80 cento metro 3$500 Porta-niqueis -2$500 Pano enfestado para colchão metro 3$500
Setim estampado I

. .
_ metro 3$500 Jogos de batizados, a partir de 1'2$000

I

Ajtoalha�o superior, largura 1 50' . metro 3$900
Lã azul-marínho e grená, para' colegtars metro 22$000 Capas colegiais, a partir de

.

42$000 Colchas, para solteiro ."'. '.

2$500
.

. DIVERSOS SEDAS' .: Colchas para casal 12$000
«Leite de Colonlas 5$500 Seda façl·nnê metro 2$800 Colchas mercertzadas, para solteiro 11$000
Esmalte «·Cutex. 3$000 Seda Romain, aittg» superior metro 6$000 Colchas mei'qerizadas,. para casal 16$,000
Creme Nivea, tamanho médio . 3$�OO Seda Granité

.

metro . 5$500 Colchas brancas espeétal, para solteiro 14$OQO',
Bâton Michel e Tangee 2$800 Seda Graníré, artigo superior metro 7$500 Col_cha�, brancas especial, para casal. . ,<,; :.' -18$000
Pó de Arraz Royal Briar e GalJy 3$000 Seda Peau d'Ange

.

..

. metro' � 8$000 Colchas de veludo para casal e o.. 22$000 t
'

Pó de Arroz Malva, 3$000 e 5$500 Seda Organz;a em Xadrez e listas, (novidade) metro 9$000 Cochas de sedas para casal '....
.

35$QOCr.i
Pó de Arroz Adoração, 2$000 e 3�POO Seda O!ganza� .est�mpado� modernçs. lnêtro

-

10�900 C'ol�ha de .pura seda com franja, para casal .58$000-·
Bâton Colgat�, 2$300' . 3$�OO Sed<8'. 'co.m.;,bolasr-

_.

'd: 5$: $ $ '10$
..metro .' '17�00000o JCOICh8'ds d� rednd8,' para casal

. f8'$OOO<
'falco Malva, 2$700 e 3$700 Setlas, �stampf!.das" ..

e 1 7 5, 9 , e . �'IP' _
'ogos � ren a para quarto, 7 peças , 28'$000 ,

Talco Ross, 2$800 e 3$800 Sedá à jOU.I".' bom artigo .' . metro' 6$000, Jogos pm�ados para Qllorto, 7 p�.ças
.

i 36$.000
Sabonete Lifebuoy, Lever, EucaIol, Palmolive e Seda' Lumiere, par� cQmbibaçí\o, largo 90'

.'
-' I,�oalbas �e _rosto,,. de 1$, 1 $5, 2$, 2$5 3$ J 3$1)l)'O

.

Gessy 1$400 c'e,ntimetrQs.
'.

", "metrõ 10$o.(�b I �oalhe.s de l1anhos,_legitiml:ls al8g08�as / '1$OOQ
.

Sabonetes Cal'naval, Colgata e CheIBmy . 1$00 Seàa Luiniel'e, para c6mbinação, largo 80. '. .·1 oalhas para· c,há ·com 6 guardanapos .12$'500.',
Pasta para dentes Alvidente 1$800 c.entimetros ' -- __ - '. m.e:tr0. '. '8$500_Toalha:� p�r� chá �I)m 6 guardanapos

.

13'$500
Pasta, para dentes Colgate 2$1300 St'da Lingerle· - . metrd\' 7$000 CToalhas pmtadas para· chá, com 6 guadanapos- 27$Ó'OO,
Pasta para dentes Kolinos _ 3$300 Seda Lumiere, lavraàa, largo 92 centímetros metro 13$500 ,or_bert�r�s pa,ra bebê, de 5$, e'

.

. 6$·!)\of'l
Sombrinhas modernas, em gorgurão chamalóte 18$000 Seda Le.qQé

.. _.
.

m-etro' 3$500 Cobertoffs' xad:!,ez, par� soH-e:iro 15$01l0:!3
Sombrinhas modernas, em seda. I 28$000 Sedli Laquê, 'listada. métro �$500 Cobertores, xadrez, para cl;lsál ';I' "20$O'oOíâ:
Blusas de Jersey, 'de 10$000, 13$OQO, e 15$(J00 S�da Jer8ey, de 8$5 e

.
.

1:2$000 Cobertores bODS, para casal .. (15$'500tk'
.

E uma inf,i:nida�e de outros ártigol, que. dé:ixamos de mencionar .por Jafta' de_ es-paç'o."
,'0

<,. ,�;

Aproveite �o seu, dinheiro" comprando, D'� CA'SA ORIENTAL. Ve.n,das .éxclusivamen:te
..8·_·dl·nhei',o

--�-RIJÂ 'OQNE1EJLBE[RO,-'J\4:�'�R'A:;'··15 •.·-.' �. :

'1·
. '.. _.. . - . . ". ...

.

_.,="""""'=..".....".."..,....,.,,_,,_,_....

7$000
10$000
5$000

t. � ..... 1
"".

::-.

, ;
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BEIJO-FRIO a qualquer hora do dia /e da noite
Delicioso l-Cuidadoso preparo. I "Café Java"

Negócio de ocasião
Vende-se um ótimo terreno,

Da rua Conselheiro Mafra,
I

Perto da esquina da rua Pa
'�re Roma (a melhor zona
desta rua). E vende-se tam- ;

bém um auto (limusina) Ford .

de 4 portas, tipo turismo de
luxo,. ano 1936. Vêr e tratar,
auto e terreno, à rua Padre
Roma. 53'. 3Qv -20 Curso Catarinense deMadureza

MATRICULAQuar ser feliz ?
Curso ginasiàl em 3 suos, de acordo com o artigo 100Em negocies, amores, ter sor-

do Decreto Federal D, 2t.�41.te, saúde e realizar tudo que Aulas Doturnas para alunos de ambos os sexos.
.

Ideesja? Mand'e 1$100 em sellos
A matrícula está aberta, podendo os interessados obter

tc'escreva ao prof. Omar Kh!vá, ·informações, diariamente, na séde do Curso. à Praça 15
alxa Postal, 407. Rio· de Ja- b 7

hdelro, que lhe Indicará o meio de N�5vem .ro n., .

V.-12 Õlllli!7!"'4�-------4'!"'v-.-"':'''!'!3�
e obter trtumpho, prosperlda- _�!!!.._----------------
t'·rlu•• , sa6de. NO. heRik.

AVISO AO POVO (ATARINENSE Ara�: s�rv-:in�o
08'- MI8DBL BODBRm Missa de 6· mês

'Linha direta Porto Alegre- Florian6polis Alfredo Ju-
v�nal da Sil-

Empresa Ja.eger & Irmão ,��n�id�:iU:
Safdas de Florianópolis às terças e.sábad�s seus parE'nteR e amigos para
Saídas de Porto Alegre �ara Florlanopohs _

assistirem à missa que, por
. ,às quartas 'e sabados alma dE:' sua inesquecível es-

, Sa'ldas de Arar'anguá .às qu�rtas, pôss; mãe; sogra e avó, man
dam celebrar na próxima'

. sábados. e dommgos .

i
sexts·feira, dia 2"1 do corren-

SILV
' te, na Catedral metropolita-

Agente em Florianopolis: DAVID A
na, às, 7 horas, no altar . de

PRAÇA 15 !_)E NOVEMBRO Nossa Seqhoi:'a de Lourdes

1_""'-"'&-,._..-�_������-���a 72 '_ ..• ªV..3
_"..,"""""'_

O,Estado
Diarto Yesoertteo

RedaoQlo e OUloioSill ,
r•• João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

I
ASSIONATUft.&!!

Ne C.plt.l: '

Anno AO$OOO
Semestre 22$000
Trimestre 12$000
Mês. '$000
Numero aTOla0 g�OO

ND Int"ku:

AIlnÓ
Bemeltre
Trimestre

.

AnDODoloa>medIante eeatrsoto

o. drlglnall, mesmo nlo publica
dos, nlo serlo devolvido. '

A dl�eoçlo nlo se reeponsabtlíse
pelol eonceítoa emlttldol tloa

artIgo. aaalpadol

TERRENO À VENDA
Vehde-se um, à avenida Rio

Branco, contíguo à casa n-,

172, com ,12 metros de frente
e 42 de fundos. Tratar com
o sim proprietário, Lucas
Miranda, à rua Esteves Junior,
93, ---:- «Pensão Müller».
69 ! 15 v.-7

Representantes e
,

viajantes'
Precisamos para todas 8S

e zonas do Pais. Negócio sé- '

,

rio e lucrativo. Ótínias con

ções. Cartas à F,ABRICA DE

FOL�INHAS ReI. 601, Caixa
3:097· - São Paulo.
---------_ ..

Ter�enos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no. Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen

tam. f. planta dos terrenos acha
se com o sr, Ari Santos Pereira
que J se' acha' encarregado da
venda dos lotes.

L
!

Dr'.--R-em-ig·-io-�
CLlNlCA -MEDICA'
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

(leral

'ICONSULTORIa:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto-sf'one 1592

, 9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA:
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 - ..

Attende a chamados
14

CLINICA GERAL

VIAS URINARIAS

Especialista em molestas

,.Pleura

•.pulm_)nares
(bron.

chites - asthma - tuber-
'9�I'ose. etc.) " .

�

.�

Consult6rio: Ru. Tr.i.no
.'

d•• 14· i, 16 hor••.
'- Pholi. 1595. -

,
'

,RéSldencia: Ru. joio Pin

l�O, 1 {Sobr.}-Phon. 1214.

"flIOOO
�$OOO
155000

AUTO-LUXO-MERCURIO
Comunica a v. s. que mantêm diariamente li
gações ,desta Capital 'ã Curitiba, passando pelas
cidades de Itajai, Blumenau e Jelnvlle, cuju
viagens são eFetuadas em conFortáves limeuslnes

tipo 1940, de domicílio a domicilio.

Agência: Pr8sa 15 de Nov. D. 26 '

'FLORIANÓPOLIS - FONE- 1360
.

.

Agente: ANTÔNIO APÓSTOLO

·Farmácia ((Esperança»
do,

farmacêutico NILO LAUS
", .He]e e amanhã será a sua preFerida.

'Drogas nacionais e estr"ngeiras
Homeopatia. - PerFumarias. - Artigos

de borracha

Garante-se a exata observância d�
receituário médico.

Preces módicos
, .

R� Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do
Mercado, frente à Casa' Hcepcke).

fone 1642

,

I

,

'

\ ADOPTE I!STE METHODO RAPlDO
DE OITEIt MAIS PESO

i lU '....a� ""Clgra. ,"rao n. prlmeir.
'
..mana mlli.· alilíJJII, kllo. II. carn..

rija ••adl••.

P.equ collllil!PBr .agro ou esqueletí..,
*é'tAo fac�a oorrlgir a causa .._
frequente d.,,_greza: a falta de iollo
II" glandula1lí? Essas lmportalltes giu
dalu coatrolam • peso do corpo. (tua
o Ilí!.ó funcclonam normalmente, OI! me
Illores allmentos do mundo DellÀ_ be·
neficlo lhe trazem, porque lIAo se tr_
l.l'IIlam em. earaes e V. s.. _liDuari'
marro e esgotado. . _

Para se manterem sadias e nol'lll8el,
esaas glanduIas de vital imper1:allda pre
cisam de, IODO-ALnIIENTO. Vlkelp, •
nno concentrado mineral extraIitilID 110
mar, .prover' de I.do l1li suas ,Iullulu,
como nellllum preparali. o fez até aev·
1'L 1.8� vezes maia rico em lHO que,
as ostras, Vikelp trará, em apeRas naa

semana, uma defiBlltva 1Il811lorla ás pes
soas magras. V. S. seaUr·se-á e pareoer'
melhor, e .ltterá, •• miDimo.' 2 kiles
_ uma semana. Comece heje lI1eSIllO.

V!kelp ousta pouco e acha-se • venda
JII8 bôas pharmaclas e elro.garlu.

LAIOIATIIIOS ASSOCIABIS
DO BRASIL, LTDA.

lu 'al1lDa PemutltI, 4' - 11.

�YIKEL'
IA·624

PROCURADORIA GERAL

L6DHmOS ]U8U680
, {da Ordem dos Advoga

dos do Brasil)
Processos administrati
vos e nas Repartições
Públíces. Registos de
Marcas e Patentes na

Propriedade Industrial.
Naturalizações.

Av. GRAÇA ARANHA,
26�'l', sala 'lllt.

CAPITAL FEDERAL

404 ilO-51

Obra de arte
Vende-se ótimo relógio de ouro,

acompanhado de lindíssima correa
te portuguesa também de ouro tre
bulhado, verdadeira obra de arte,
hoje raridade no gênero. Preço dn
ocasião. Ver e tratar -- com o sr.
Franclsco Medeiros, leíloeíro:

5v-5

I GIL FELiclO Ie DALVA CONTI

participam aos seus pa-'
rentes e pessoas de suas

relações que contra-,
taram casamento.

�
I

DALVA

INOIVOS .'

n--2--9�1
-"""""""'-

·ANTENUR MOR,AES
Clrurgião-Dentista

Clínica e Prótese - Trabalhos modernos
sob absoluta garantia.

Horário até fevereiro:-Das,8 às 12.
S--PADRE MIGUELINHO--S

-

Banco de Credito Popular e

Agricola de Santa (atarina
Soci.d.d. (oop.r.tiv. d. R••pon••bilid.d. Limit.d.

Fundado em 1927
S�de proprla - Rua Trajano n.O 16

FLORIANOPOLIS
Correspondente em todo o paiz

Emprestimos - Descontos - Cobranças
ORDENS DE PAGAMENTOS

Abona para DEPOSITOS os seguintes juros:
C/corrente à disposição 2%
C/corrente Limitada 5%
C/corrente Aviso Previo 6%

PRAZO' FIXO
por sele meses 6%
'por doze meses 7%
10r doze meses com renda mensal 6�%

, Administração de predios. ,

Acceita procuração para qualquer recebimento em

Repartições Estaduaes e Federaes.
Representante da Caixa Economíca Federal para a venda

das Anolíces Pernambucanas.
-,-_..

Companhia·· c Aliança �a Baia» ,

Fundada em 1870 Sidet BAIA
Seguros Terrestres e Maritimoa

Capital Realizado Rs.
Capital e Reservas ..

Responsabllidades em 1938 lO'

Receita em 1938 •

Ativo em ;31 de dezembro de 1938 »

Sinistros pagos •

Bens de raiz, (prédios e terrenos) »

9.000:000$000
50.058:377$952

3. t 88.652:899$714
22.786,'183$148,

71.478:791$813
·5.094:715$170
17.186:248$949

Diretores:
Francisco José Rodrigues Pedreira, Dr. Pânfilo d'Utra.

Freire de Carvalho e Epifânio [osé de
�

Sousa

Reguladores de avarias nas principais' cidades
da América, Europa e �frica.

•

Agente em Florlnnópolia ICAMPOS .L· O B O & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDT N.· 39

CalxG postal 19- Telephontl083-End. Tel. cALLIANCA.

Escritórios em Itajaíj ,Laguna e

Blumenau. Sub-Agente em Laqes
3

,,��,.-.o'.
��J
""��;: ..

:,;
.�. ��._,�

t , oel1ÇU/-G))•cU e �_..
:.----

.,e��1'':fJ' (' .

_.'
, _ _ ie- � _. _

I"� . A fal.ta de vi�acidade, a tristeza ou so- I

:11 bretudo a mdolencla que toma o trabalhador I'j,"$.<>';, incapaz de produzir o que se espera delle -

,.. e que elle, de resto, póde dar - não é a Pre- I,
gu!ca-Vicio; é peor: é a Preguica-Doenca, a caracterís-

,

tica da "OpilaçãoH, da qual é um dos symptomas mais
expressivçs. • ,;: _" ........ ..........� .

.J

Para combater essa preguiça doentia, ba�ta tomm Ia "�eo -.N�catorina". que restitue ao enfermo a saude e .�
a disposlcao para o trabalho. ",,,,,,"�,_"'_',.

A Nea - Necatorina é um vermifugo poderoso. acon
dicionado em capsulas roseas contendo tetrachloleto de
,carbono em soluto solido e optimamente tolerado pelo,

organismo humano.� . ���t�,�� ';"'�-,i;:;F j
fN E O·· l\T E C A T O R I 1\1 A"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C���������s I.Como nos últimos anos o carnaval flo-

Dos candidatos que pres-
rianopólitano se tem restringido aos sa- --------

t
Iões, tudo Ieva a' crêr que no simpático

aram exames, em Curitiba I b,

I
c u e da rua João Pinto as loucuras de

para ,a Escola. Preparatória Momo chegarão ao auge.

de Cadetes, de Porto Alegre, Regular número de foliões, constítuín

cinco conseguiram classifica- do. animados blócos, aprestam-se para
brmcar durante o tríduo carnavalesco.

ção, a saber: Francisco Biasi, Um dos que levarão ao "Doze" maiores
M-ilton Santos Araújo, Ber- parcelas de alegria são os que compõem
nardo Stamm, Arnaldo Regis a' galharda turma d'''As holandesas".

e Leonel Moro. Heitor Ferrari, também, está preparan-

E'
do o seu blóco com o auxílio do Carico

pois, com satisfação que que há pouco deixou os arraiais,da fo:
registamos esta nota. desde lia.

que nela se acha incluido o As afinadas orquestras do "Doze", por

nome do auxiliar da admínís- certo, emprestarão a êsses e outros bló

tração dêste jornal, Arnaldo
cos o maior apôio ;ossível.

Régis, a quem cordialmerite NO "QUINZE"
felicitamos. o "Clube 15 de Outubro" abrirá as

• portas do novo prédio durante os pró
ximos dias. Alguns b I ó c o s fo
ram organizados com o objetivo, de fes
tejar êsse fáto de maneira condigna.
As novas instalações muito concorre

rão para a alegria dos sócios dêsse con
ceituado Clube.

Causaram a mais penosa re- fissional, com os seus deleitas
percussão os resultados dos i�gos notórios, o maior responsável por
disputados pelo Fluminense e essa deficiência? Argumenta-se
Flamengo no Torneio Noturno de que o jogador remunerado, des
Buenos Aires. Não é que a der- frutando de todas as vantagens
rota tenha surpreendido, em si, para produzir sempre mais, bem
aos menos pessimistas; ou aos alimentado, treinando sob a ori
que acreditam ainda, por um entação de preparadores capa
nacionalismo heróico, nas virtu- citados, com aparelhamento mé
des técnicas do futeból' brasi- dica 'especializado para a menor

leiro. arranhadura, e todos os meios
O que comove são as conta- adequados

là conservação de es

gens. Faça-se uma revisão das tado físico excelente para o es

partidas realizadas desde o últi- porte não deem, com raras exce

mo Campeonato Sul-Americano ções, um índice ténico elevado.
entre argentinos e brasileiros, Ou será que os grandes valores,
culminando nas disputas pela em si mesmos, não se têm reno

"Copa Roca", de triste memória, vado como nos áureos tempos do
e se evidenciará o sentido alar- amadorismo? Ou terão os argen
mante dêsses revezes, que não tinos alcançado o máximo de sua

sustentam apenas a tése da su- eficiência, um padrão aperfei
perioridade de valores e de dire- çoado de ioga, que resulta da
ção técnica dos platinas, mas a existência, em vasto número de

FILHOS DA LUA sua invencibilidade. jogadores notáveis, enquanto o
Os "Filhos da Lua", depois de largo Inter-clubes ou inter-seleções, nosso futeból regrediu, sob êsse

e proveitoso descanço, resolveram vir t "d'f'
. " '

es amos com um e ícít -enor-. aspeto, ou se manteve discreta-à Terra êste ano. E prometeram abafar'
a Ilha com as notas da orquestra e a

me a saldar, mas a prova dos mente estacionário?
• garganta dos elementos do Rancho. As- fatos torna ainda bastante re- Não seria, talvez, o nossomal

Foi O seguinte o resultado sim, farão o primeiro desfile domingo mata a possibilidade, siquer, de básico a falha direção técnica?
da últíma extração da «Lote- próximo e, o último, terça-feira de Car- t 'I

'

a enua- o. A improvização de treinadores?
ria Federal-: ,

naval, Segunda-feira, porém, a Rainha

4 99
dará sueto aos humildes servos para que

Parece uma insensatez supor Ou será a má política dos maio-
2. 7,. 300:000$000 possam divertir-se lá em cima, na fres- que o futeból brasileiro, na atua- rais a culpa dos que muito de-
18083 30:000$000 ca e dourada Lua... lidade, possa nivelar-se, aos ar- signam, num juizo cornodo, como

634 1(.1.'000$000 São estas as marchinhas' que apresen- gentinos ou superá-lo. Críticos e, decadência do futeból brasileiro?
16.759 5'.000$000

tarão: Do sr. Boaventura Feijó: ALERTA .'

e BONECA DE CRISTAL; do sr. Manoel pretendidos técnicos divergem Todas ias conjeturas são, for-
26.530 . 3:000$000 Feijó: CIGANA e A NOSSA E' MORE- ao apontar as causas essenciais muladas, mas não conduzem a

Os bilhetes terminados em NÀ; e, .do sr. Dário Feijó: TU ÉS DA dessa inferioridade. Confundem- um acôrdo, a um diagnóstico
7, 83, 34, 59 e 30 têm 50$000. LUA.

se fr.equentemente, lançam a con- certo do mal para a sua debe-
• ' S. M. a Lua ontem transmitiu a se-

E guinte mensagem: "Com grande prazer
troversia, enquanto os nossos fra- lação.

, m 1940, houve em Porto '

comunico habitantes dêssa Ilha que cassas continuam. cada vez mais E os nossos fracassos· conti-
Alegre 11 concordatas e 20 meus subditos descerão aí próximo do- berrantes. Será' o regime pró- nuam num crecente alarmante ...
fal�ncias. .

'

mingo pt Escolheram para seus folgue-
• dos dois dias nessa cidade pt Deveis re-

ÀS 1,9,30 horas, reune-se
cebê-los com maior alegria' e' aplausos

hoje em sessão ordinária
possíveis vg pois só assim tereis' mais

, prateada que nunca a minha luz _

lnst. Hist. e Geogr. de Santa Rainha do Firmamento".
Catarina. ,

'

•

• AJUDA A FAZER o CôRO
.

A Inspetoria de Veículos e
Anuncia-se para hoje a saída da or

Trânsito Público, através d 9.uestra "Ajuda a, fazer o côro", sob a
O direção de Narciso, que talvez consiga«Diário Olícíal» de ontem, afastar dos céus da Ilha êsse horrível

publicou uma longa tabele, cheiro de defunto ...

regulando os preços no ser

viço de automóveis de praça
em Florianópolis. <,

I Ecos e Notícias �

A «Empresa, Auto-Viação
Cometa», que faz a linha
Porto Alegre-Curitiba, insta
lou sua agencia, nesta capí
tal, numa das salas do Edi
ficio «Amélia Neto»,

.O sr. Manoel Alencar Gui
marães, cem essa medida,
contribue para que o 'trafico
desta para aquelas duas ca

pitais seja cada vez mais
cômodo, 'pois os ônibus de
sua propriedàde são bastante
confortáveis,

•

Amanhã se 'vence o prazo
pará pagamento de energia
elétrica que serve às ruas
Esteves Junior, Almirante La
mego, Santana e Largo Flori
ano Peixoto.

'. c

«A Crédito Mutuo Predial»,
em recente extra(lão, conre
fiu à cadern6ta no. 2.922, per
tencente à pre�tamista: d, Ma
ria J. A. Kaendlodsk, residen
t� no Rio Negro, o prêmio
de 6:250$000.

•

O Consulado da Bélgica,
neste Estado, à fua ,Boc8iu
va 69, em Florianópolis, avi
sa aos belgas re8id�ntes em
todo o Estado, nascidos en
tre 10 d-e janeiro de 1895 a
31 de dezembro de 1921. que
são convidados a por-se' em
contato coni este consulado,
Bfim de tomarem conbt"ci
mento de assuntos de seus
interesses.

CONVITE
A Igreja Cristã Presbiteria

na de Florianópolis tem a

honra de convidar o povo
desta' cidade para assistir, à
série;, de conferências religio'
sa� que o Rev. José Carlos
Nogueira realizará. nos dias
20, 21, 22 ,e 23 do corrente,
às 20 horas, no seo templO,
à ,rua Visconde de .Ouro Pre
to n. 61, sobre os seguintes
temas:
Dia 20,-.0 conhecimento de

Deus.
Dia 21-Marcas Divinas.
Dia 2�-Fé Salvadora.
Dia 23-Supremo .Objeto de

Glória.
81 3v.-l

•

,NO "LIRA"
o "Lira Tênis éIube" também cele

brará o Carnaval com o concurso de al
guns blócos, dentre os quais se destacam,
os elementos d"'A Marínha vem' aí".

..

o ESTADO esportivo-------------------_. -_'_._- -

Fracesses e mais fracassos

Palhaço

�

ty1achedo & (ia.
Agências e

Representações
Caixa pOltal - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-agente. no, principail
muncipio. do E.tado.

17P.

Correspo_ndência
«trancada.

Zurich, 19 (United) - Por
'meio de uma transmissão rá
dio-telefônica, foi anunciada,
oficialmente, a. interrupção
dos serviços, postais ítalo-sui
ços. A correspondência dirigi
da à Itália continúa sendo des
pachada de fórma regular, mas;
tanto esta como a correspon
dência dirigida à Suiça, fica
detida na linha fronteiriça,
sem que se tenha· dado a co

nhecer o motivo da interrup
ção.
Em fontes" autorizadas de

clara-se que, há vários dias,
não são recebidas correspon
dências da Itália.

Camisas,' Gravatas, Pijamas
MeiaS das melhores. Delos me

noresA preços, só na CASA MIS�
CELANEA. - Rua Traiano. 21

Carta

RE,.l\lIO
o Conselho Superior da Liga' Náutica gulamentação e não pela de novrssrmos,

de, Santa Catarina vem de aprovar o se- como queria a Comissão técnica, preva

gtI,umte programa para a primeira compe- lecendo ,assim, o nosso ponto de vista.
ção de remo do corrente, cuja realiza- Igualmente foi incluida no cai-net a

ção foi marcada para 20 de abril vindou- prova de ioles a 2 remos classe aberta,
1'0, nesta capital. 'que injustificavelmente nele não figu-
Ei-Io: rava,
1° páreo - Principiantes - ioles a,4 Quanto à distãncia da prova de honra,

remos - 1.000 metros. Taça "Rodolfo o conselho aprovou a mudança feita pela
Vieira".

'

comissão técnica, passando-a para 2.000
2° páreo - Principiantes - Canóes � metros,

1.000 metros. Taça "Matos Azeredo". Entretanto, julgamos injusta tal mu-
3° páreo - Classe Aberta - Carnpeo- dança, quando o bronze "Imbituba" está

nato do Remador, skiffs, 2.000 metros. no seu último ano de disputa, e' pouco,
Bronze "Adolfo Konder". : acertada do ponto de vista técnico, pois,
40 páreo - Junior - out-nígger __;: ii como é sabido, a prova de honra, que

4 rereos, 2.000. metros. Taça ,"Raul SJ- encerra o certame, é corrida, geralmen-
mone.' te, depois das 11 horas.
5° páreo - Novíssimos - ioles a :2 ra- Ora, a essa hora, invariavelmente, a

mos, 1.000 metros. Taça "Brasil". - raia de 2.000 metros já se encontra ím-
6° páreo - Classe Aberta - ioles a 2 praticável para aquele tipo de embar

re���, 1.000 metros. Taça "Aliança da cação, em virtude dos ventos que cons-
Bala . '

"
tantemente varrem as nossas· baías.

70 páreo - Novíssimos - skiff - E não se diga que não é cabivel essa
1.000 metros. Taça "Prefeitura Municí- I razão, pois já temos os exemplos de
pal", diversos certames anteriores, em que

80 páreo - ioles a 4 remos - Novíssi- 'provas dessa natureza foram adiadas.
mos - 1.000 metros. Taça "Magestic". Pela mesma razão, est.'io mal coloca-

90 páreo - Classe Aberta - -rut-rtg- das no programa as provas de skiff e

gers a 4 remos, 2.000 metros, Honra a .out-rigger junior, que deveriam ser a

Liga Náutica de Santa Catarina - Bron- 2a e 3a respectivamente.
ze "Imbituba". Aliás, ao tempo da presidencia Léo
Pero programa supra, vê-se que esta· Pereira Oliveira o conselho deliberou

vatp.os com a., razão quando, sexta-feira acertadamente, que todas as provas d�
últIma, aprecIando o projeto elaborado embarcação de casco liso, em 2.000 me,

pela comissão técn:ca da entidade aqua' tros, fossem di&putadas -=111 ·primeiro
tica, apon�ámos divers,as falhas que ne- meiro lug!lr, .. r:espeitado, apenas, o pá
le se conunham. reo de prmclpIantes, que abrirá o pro-
Felizment-=, aquelas falhas foram, na grama.

'

sua maioria sanadas pelo poder máxin;lo Pelo programa aprovado, a taça "Bra
da L. N. S: C., apesar de o seu abaliza- si!:" regulamentada para a classe de
do secretárIO entender que, faltava ra- júnior, passou para a de �ovissil1103-' e 3.
zão à nossa reclamação e del'em cs nos- taça "Prefeitura Municipal", instituida
sos argumentos do tempo em que �e co· em 1928 para novissimos, em ioles

'

cnmo,
mia farinha com açucar (sic), 'foi corrida até agora, passou' para
FOI conservada no programa a taça skiff!

"Matos Azeredo" (agora encontrada de- E' bem possivel que qualquer dia o

pOlS de se haver ocultado durante 8 bronze "Adolfo Ko�der" seja ·transferido
anos!), mas para ser disputada pela clas- para a classe de principiantes, em out
se de principiantes, conforme a sua re- riggers a 2 ...

está liquidando todo o atual stock de ternos
feitos e t(Í!:nbém os seguintes artigos de verão:

,

Blus.as de seda desde 11$000, taille,urs de tus

sçr a -49$000, vestidos de seda, maiHots etc,
,

N.B.-·Dentro, de 30 ,dias receberemos os afama
dos ternos da alta confecção «Fischer».

64 V.- 9

zes do dia
,HOJE
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Quinta.feira H o J E
-0-

CINE REX
-o-

CINE ODEON
--- Fo"e 1 581 --

At, 7,30 horas
O INCOMPARAVEL JAMES

CAGNEY em:

Cidade sinistra
No programa:

�o-

NO IMPERIAL
11 deslroyers perde
ram os alemães

em Narvik
Londres, 50 (United) � In

forma-se que o tota! dos das

troyers perdidOS pelos ,ale
mães durante a batalha de
Narvik, em abril do ano pas
sado, fo� de 11, pois se anuu

cia que foram, também, afun
dados 'os destroyers germâ
'cos «Bruno Helnell1snn» e

",gf:�e TbjrV��·
".. .

--- FODe 158' --- Fone 1602 -

A I, 5. 7 e 9 horas A'. '7,30 horas
JANE WITHERS GLORIA STU- FLORISBELAlPANCR-ACIO. JU-
4RT _!IENRY WILC.OXON em: JUBA E O ,CÃO FAISCA em:

Hlss arranja florisbela I na
tudo bôa vida

No programa: N� programá:
CINE JORNAL BRASILEIRO O F:, B: - Complemen!o

Yóz do mundo. Jornll Paremount E um «Sholl» sobre maquilagem
P..,OI: ·2$000. 1 $500 di, «,Estreia••.

1'."901: ',1'5_00 • 1$000,'
",\ , Imp�.' �Jç 1'0 '1IQ••

Banco de Crédito popular e Agricola de
Santa' Catarina

Assembleia Geral Ordinária
2a. CONVOCAÇÃO

Não havendo sido levada a etelto, por falta, de nú
mero a Assembleia Geral Ordlnárla, deste Banco,

.

convo

cada' para o dia IS do corrente, fica a mesma, de acordo
com o art. 22, parágrafo único dos nossos estatutos, novamen
te convocada para o dia 28 do corrente, às 14 horas,
quando funcionará e deliberará com qualquer número.

Florianópolis, 19 de fevereiro de 1941.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
Bb 4v-1

1_330_000 toneladas perdeu a

Alemanha;' e a Itália, 623_000
de o dia sete de janeiro o inimigo
perdeu 257 mil toneladas de navios

mercantes, cujas cifras parciais são:
italianos, 170.000 toneladas; ale

mães, 73.000; e os países neutros
controlados pelo' inimigo, 14 mil
toneladas: A Cifra de 257.000 tone
ladas de perdas sofridas pelo ini

migo, desde sete de janeiro, inclue
os navios afundados e capturados
em Derna, Tobruk e Benghazi,
As perdas sofridas pelo inimigo,

durante a guerra, elevam-se a mais
de 2 milhões de toneladas, segundo
as declarações do Almirantado, ten
do a Alemanha perdido, por captu
ra ou afundamento, 1.330.000 tone
ladas; a Itália 623.000; e os países
neutros controlados pelo inimigo,
60.000 toneladas,

Londres, 20 (United) - As per
das em navios mercantes, cuja con

tagem terminou à meia noite de no

ve de fevereiro, segundo um comu

nicado do Almirantado, revélam
considerável diminuição, tendo sido
afundado um total de 13 navios bri
tânicos e aliados, com um total de
29.806 toneladas .

Esta cifra compreende nove na

vios britânicos, com um total de
19.064 toneladas, e quatro navios

aliados, com 10.442 toneladas, es

tando o total abaixo do termo mé
dio semanal registado em todo o.

decorrer da guerra.
Na referdia semana, os alemães

afirmaram ter afundado 102.500 to

neladas e os italianos 5.200. Por sua
vez, o Almirantado destaca que des-

Dr.

A Grécío já fez baslante
�ova ��rk, 20 (U. P. )- o comen- para impedir que a Itália seja eIÍJ�ina.

t�rIsta mIbtal'. da U. P., sr, Mason, ana- da da guerra e' a Grii-Bretanha poss.. ,
Iísando a atividade alemã nos Balcans, em consequência, retirar seus navios de
diz: "A operação tem, com efeito, o pro· gueI'l'a do ,l\fediterrâneo.,.. .. '" _ ..

�ó�ito fundam.ental de defender Musso- .. Qualquer que seja a sorte que possa
hm � os fascistas contra o movimento correr a ·Grécia, num futuro próximo,
na Italla, em favor da retirada da nação deve-se reconhecei- que já prestou enor
da guerra. Além de toda consideração me serviço il. causa aliada, pois sua mago
d.e ordem moral, Hi�ler não pode permf- nífica .reação em face da invasão Italía
til', s�b. o ponto.de-�Ista .�rátic?, a quéda na contribuiu, poderosamente, para o

d� Itaba. O po�erIO I��htar Italiano já bom êxito da ofensiva brftânfea na Afri.
nao oferece maior ntibdade ao "Pueh- ca Setentntonal, nma

:

vez que pe Iti
r?r", mas a esg:ua�r� italiana conserva' à Grã-Bretanha estabelecer novas r;; i:'
amda certa potencialidade efetiva. A;pe. portantes bases navais e aéreas do Me
Sal' da resistência dessa esquadra em diterrânoo Oriental. Esses ,resnltad'os não
ofere<;er combate, sua presença obriga, podem ser amilados por qualquer açãoentretanto,

.

a Grã-Br-etanha a manter alemã nos Balcans. O papel que desem-
parte conSIderável de sua frota desta- penhou a Grécia e que

.

I
d

' , pOSSIve mente,ca a: permanentemente, nas águas do continnará 'a desempenhar por aI um

Med�teI"raneo, nas quais lhe é ímpres- tempo, com certeza será recordad
g

cíndível conservar seu domínío para sal- compensado quando E
o e r�

vaguardar as operações militares no encontrar a paz".
a uropa tornar a

norte da Africa e proteger o canal de
Suez. Se a Itália se retirasse da guerra
a Grã·Bretanha poderia, por sua vez, re.
tirar grande parte das forças navais do
Medlterrân�o, para reforçar a proteção
de ,sua navegação no Atlântico. Isso cria.
I'ia grave desvantagem . para a Alema.
nha e é a base da razão· estratégica pe.
Ia' qual Hitler é obrigado a extremar
seus esfoI'çOS para contrabalançar a ten
dência pacífica na Itália
.. Tal é a chave- da ;;tu�'i '�olíti�a

.

�ie�ã
relativamente ao sndeste da Europa, on
de, na realidade, Hitler não quer ori
ginar transtornos, mas deve, ao mesmo
tempo, tomar as medidas necessárias ELIMINA! FORTALECE!

.

- ULTIMA HORA

Soel·all 0. serviço 'telegráfico. for-
necIdo pela Agência Nacio-
nal revela, à última hora,
o seguinte;

,

-.o número, de mortos
em consequência. do �uracão
que assolou parte da Es
panha e Portugal, alcança,
na ,capital dêste último pa�sl
o elevado número de 600,
além de milhares de feridos.
° próprio porto de LisboCl
apresenta aspécto desolador.
- De Londres anunciou-se

que na fronteira greco-búl.
gara estão concentrados ele
�ados contigentes de fôrçaS
Inglesas, a-fim-de opor-se às

a�u�ciadas aspirações gero
manlcas.

.

- Do Cairo diz-se crue 'os
lngleses conquistaram aOIl
italianos várias posições' nd
Somália Italiana.
- Ainda de Londres 00'

municam que um po�ta.vo�
autorizado do govêrno tutelO
declarou que a' Turquia de'

FALLEClMENTOS monstrará. SUa lealdade A
Faleceu ontem na

. I 1
d�

,reSI- nO' aterra em momento O'

.encia, �e seus pais, o garo- portuno.

,tCInhO T,lto, filho do sr. Tito - Para terminal' este' bre'
'

ar�alho, sendo levado ao' ve resumo, destaêbmos qUIcemitério das «Tres Pontes. ct A. N. recebeu comunicaçâoà tarde do mesmo dia o @e d B l'
-' !!IA

csdáver.
u e er 1m na. qual os alem""

, desmentem o falo de have'
rem apresentado «ultima'
tum» à Gréoia, no sentido
de cessar hostilidades conttd
a Itália, pois que até agotO
? ��ic� não teve qualquet
'lm,QlotWQ. -ness� se:nt�QQs

'

FAZEM ANOS HOJE:
,

Sra.: d. Carlota Voigt,
'

es
posa do sr. Julio Voigt ..
Srs,: Euclides Silva, contra

mestre da Alfaiataria «Floris.
belo». _

Menin:a: Italete, filhinha do
sr. EuclI�es Cunha,· dlstinto
SecretárIO do Tribunal de
Apelação.

HABILITAÇõES
Estão-se habilitàndo para

casar, nesta capital, o sr. Jo
sé A. de Santigo e srta. Cla.
ra Lange.

NOIVADOS
Com a gentil senhorita

Dalv!ll filha do sr. Delfino
C9nl1, contratou Casamento o
sr. Gil Fellcio, do- comércio
local.

l

1
t

-\

. .O sr. Heitor Sandrini Ca
rias, que de há muito se
achava h08p�dado na «Pen
são Brasil», desta c1dade fa.
lec'eu ontem.

' ,
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


