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VASIIIN�rOr�; 1 (U. P.) -* A RESPEITO DAS NOTíCIAS QUE PREVÊEM A PRóXIMA DESTITUIÇÃO DO CHANCELER HITLER PELOS GENE

EAIS ALEMAES, OS CíRCULOS DIPLOMÁTICOS LOCAIS AFIRMAM QUE ALGO ESTÁ OCORRENDO NA ALEMANHA. AO QUE SE DIZ, O "FUEH

RER" TEME SER DEPOSTO MEDIANTE UM GOLPE MILITAR

Aproxima·se o !i':l da resistência Ido (eiXo»

Londres, 1 rR) - Sitiado

el�tre o mor e :,8 colinas, o ge
neral VO!l 110111me1 procura
abrir camínhe para Trípoli,
segunde as últimas notícias

recebid.ts nesta. capital.
Ell1]()ra não se tenham por

menotes em 10ndres os com

baterl que se estão travando a

sudeste de A�edabia, onde os

aie.l11ães tenta'iam oferecer no
H1 resistência, julga-se que
dentro de poucos dias a campa
nha da Líbia atinja o seu pon
to culminante.

O grosso das fôrças do ge
neral von Ronmel naquela re

gião está corr a retirada seria
mente amsarada e assim as

lutas decísivss e finais se apro
xírnam.
---------------------

o MA!S ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: Altino Flores

N. 8432ANO XXVII Florianópolis - Sexta-feira, 2 ae Janeiro de 1942 I

.Opinião do general
BOldini

Moscou, 1 (R.) _ o general
Boldin, escrevendo no "Prav
da", diz: - "A vitória britâni
ca na Líbia tem significação
estratégica notável e muda ra

dicalmente a situação no Me
diterrâneo. Não é menor, ou

trossim, a importância políti
ca e moral, pois, mais uma vez,
foi destruida a lenda da "in
vencibilidade" germânica".

I A Companhia Copeba não mais
funcionará

Rio, 1 (Meridional) - O
Conselho Nacional do Petróleo
proibiu o funcionamento da
Companhia Copeba em todo o

território nacional. As razões
que levaram o C. N. P. a essa

providência drástica foram ir
regularidades na escrita e no

funcionamento da emprêsa.

Colaboracio anglo- LINDBERGHnor�(..e-amerteaaa
Washington, 1 (U. P.) - Se-

gundo se informa, os chefes Washington, 1 (U. P.) - Informações de fontes fidedig-
militares 'navais e aeronáuti- nas revelam que o sr. Charles Lindbergh, que em abril renun

cos anglo-norte-americanos já ciou o posto que tinha na reserva do corpo aéreo do Exércí

coordenaram o poderio bélico to norte-americano, acaba de oferecer, voluntariamente seus

dos 'Estados Unidos e do Impé- serviços àquele corpo. O sr. Lindbergh env�ou uma car,ta. ao
rio Britânico. Acrescenta-se tenente-gen�;al �rnold, ch�fe das. forças ael:eas do Exe.r�lto,
que já se realizaram tantos,

e:xternando profundo deseJ� �e aJud.ar o Pal�, numa ativida-

se podem esperar para breve
de na qual se adestrara dUI�,1te.muitos �?OS '. .

FaDará domingo decisões sumamente impor-. ,e: t�ne�1te-general Amola . �I�se que a atIt�de de Lin-

Londres, 1 (Reuters) - O tantes. t d_belgh mdlca.a, n:udan�a de�mI.tIva ,.de suas atitudes ante-

sr. Anthony Eden, secretário, _ riores, de partldar�o. do isolacionismo .

.

do Exterior, que acaba de re- Ao largo do Alasca i Nas esfel�as oficias �'evelo�-se que o ofereclm.ento de Lín

gressar de Moscou, onde de- Washington, 1 (R.) - A-I dbergh deveria ser .c0nslder�wo da rnesm� maneira que o de

sempenhou uma missão com o llUl.)Cia-se oficialmente haver

I
qualquer outro aSI;nr�nte, VIsto 9ue o aviador cortara todos

maior êxito, falará à nação pe- indícios de que os vasos de o� laços com o Exército, em a?rIl._Acrescentou-se que talvez

lo rádio, domingo à noite, se- guerra japoneses estão ope- I Lmdbergh pu�e�se rec�ber a dlreçao. de vma oficina na quali
gundo informa o corresponden- rando nas vizinhanças do' dade de especíailsta, VIstO. qUE: Sl}a. Idade de 39 anos o exclue

te diplomático da Renters. Alasca. das tarefas de combatente. Acredita-se contudo que o cargo
poderá ser inferior ao de coronel, posto que Lindbergh possuía

ftWA'�í\"Si*�..�":."'�� ;::::'t*ij",��::� antigamente.

REGENEROU-SE ! I, Fechada�«Cinédia»
Rio, 1 (Meridional) - A no

ta sensacional mais recente é
o fechamento da Cinédia S. A.,
emprêsa cinematográfica na

cional possuidora de um dos
melhores estúdios da América
do Sul, onde foram confeccio
nados os melhores filmes de Fuzilados
longa metragem. pelos alemães
o fechamento foi deterrnl- Vichí, 1 (U. P.) - A im-

nado por dific�l.dades finance�-I prensa de Paris anunciou que
ras dos seus dírtgcntes, que VI- os alemães executaram o cida
nham lutando ultimamente dão francês Monhamed-Bend
com grande falta de numerá- Naceur, acusado de possuir íle
rio. Ess� �ituação é deterrni- galmente armas. Sua e:xecução
nada prtncipalmente pelo pre- teve lugar no dia 27 de dezem
ço irrisório pago aos filmes bro. Com o caso assinalado o
nacionais. total dos franceses fdzilados
Outras empresas do mesmo pelos alemães eleva-se a 207.

gênero estão em idêntica si-
tuação.

Duros para o frio!

Zurique, 1 (R.) ._ Segundo I

Montévídéu.T (r. P.) - o juiz de instrução, sr. Gre- ? "Voelkischer Beobachter",
gório, declarou que existe, no Uruguai, uma organização Jornal pertencente ao sr. Hitler,
fascista de vasto alcance, com batalhões de militantes

as tropas russas estão receben-
do consideráveis reforços pro-

ativo�, inclusive alpinistas. Afirmou, ainda, que a gra- cedentes da Sibéria, do Tur-
duaçâo dos elementos do comando vão de segundo-te- questão e do Cáucaso. Acres
nente a coronal, que obedecem às ordens emanadas da centa o referido jornal: "É eví

Central do Fascio, em Roma. dente que. êsses .soldados resis-
tem ao frio muito melhor do

I m'i!;7.;,:Jl'·�m":f�íff;��.�Jli:j� 'qlle os alemães"I '-'. "' ...

Dr
.

ARAU)'O_OLHOS, OUVIDOS,
__�__ NARIZ, GARGANTA

pUDIM MEDEIR.OS, 8 so

bremesa inegualávfl, gostosa
fácil de' prevural' e que to
dos apreciam.

Dr, MADEIRA NEVES- médico especialista em

� Vasta organização fascista
OLHOS;OENÇAS

.:; �e Aper] lç.iamento e Lonea Prátlcl! no R'o de ,1'flPp!ro
,

I!! d"
.

Pela manhã: das tO ás 12 horas
isulns iari emente ii tarde: das 15 às 18 horas

I órlo: r�ul! .Ir ão Pinto n. 7, sobrado -, FODO: 1467
Residéncta: Rua Presidente Cout.nho 23.

j_���.i�:;:�'�J:��i1&!!Jtf��.\i4'*'l�::f:'i:'*�tZj;;.a�L..t"�'::'��
-""

Ildis�plin.a entre os italianos
tambul, (Reuters) r-r- Segundo as últimas Informações aquí re

cebils, os cciandanu-s (las tropas italianas, que combatem na Iren-

vr J�lntal, (1Ião a bl'H{,'OS com di\,('I'SOS casos de insubordinação sur-

gídentre o.soldados. Assim, a ordem do (lia publicada pelo cornan- Especialista; assistente do Professor Sanson
dardo 8�O legimento de Infantaria da "Dtvisão TOl'illO", capturada do Rio de Janeiro.
p(�1t'nssos, liz o seguilltf': ";\Initos são os soldados que, sob os mais C" i;. .'

Pela manhã, das 10 às 12
dilos pretetos, se estão furtando ao cumprimento do dever. E' pre-I (; n.., U ;.tl!l: A' tarde, das 3 às 6
cís-stabeleer a disciplina neste regimento. Assim, os comandante!' Consultório: Rua Vitor Meireles 24. Fone 1447
darb-nnídaes devem r-nvínr-rne relatório com os nomes dêsses ho-

•

�"f!\J!PJ.n"t���:;iilim=·�:A?Ji_:�m!E_ii-I:!"'IoiWb'flME·�!Ii-__
III para qe sejam punidos pela sua insubordinação".

no ReichSinais
Dr LACERDA

fraquezade
Londres, I (Reuters) - "Percebendo o perigo que os

e
. .

d 'L� •

I €I C 'd! ameaça, os najlish',� estão-se desesperando" _ declarou pelo
lIsta Ih Centro de Sdude.e. o riOS.�lta e ar�. �l1e rádio () ministro da Bélg'ica nos Estu(los Unidos falando nesta
rno do Serviço do Professor Leomdas Ferrclril; e ex-eSlagIarlO dOlO ; ".'. . ,,, i. ,:",. :,

:08 do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pertllra Gomes (S. Paulo) I cap.tal .. Ja, pelcehemo� l'iuJa.S de confllsao moral e (la neces

sidade matt�;ill que tem, IH;!' momentos, a estrutura nazista.
'ínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, Por en(luant,., apenas Uudolf Hess aterrissou na Ing'laterra;

NARIZ e GARGANTA mas., se aterrissarem mais alg'ullS, serão internados nesse g'i-
COOR: Vítor Meirele8 28 -D1:ls � 6 às 18 b "�raso g'llntesco campo de concentração, destinado aos in(]esejá'reis
Res.: Conselbeiro Mr;fra, 77-FLORIANOPOLlS.

\
internaciollujs,'que é a ilIla de lUan".

Josephina Schweidson
MEDICA

Doer'ças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

ito baixo o moral dos soldados italianos
111 o 8° Exército na Líbia, I

capturado, foi interrogado por
'Alaric Jacob, da Reuters) Ulll general alemão, o qual, se
ncontro-me em Benghazi. gundo acredita, foi o próprio
'e conversando com um

I
VOIl Rommel. Êste perguntou,

'1ul-africano que fôra abmtamente, por que a infan
do na batalha de Si- taria sul-africana se lançava �"mm�I'ml��Rm!fj"�"mlJ_B1mi����·�··_�·E·I!l�:m�·1!l»iZJlllMRllr:ll&lil

Q '�que estava num cOIltra os "tanks" alemães. ..

ollcentração pró:xi- - "A escolha não é nossa", Acusacão contra Oito alemães
idaüe. respondeu o major: "vós ata- �

tl'ei nesse campo cais, e nós lutamos". M?l�t(':'i(�él�, 2 .(lI., ,P.) ,- A

I q�l� os 'in:p�,il'ou, sãb sufi�:i,entes
.

. ,.'.��. Disse ainda que os. oficiais JUS!IÇd dc.lba de. apI e,en�at aCl!- polI a, concle�a-los, l�nto mals que
--n�llh ale", ue Pf .' '� .

I
saca0 contra os OIto alcmaes detL- os rellS estao conVIctos do grave

havia espaçfl0 EI:XO �stavam tao. �nsI�sos dos durantc as investigações o]'(l�-' delito que se lhes impu la.
avia água

ne�a:�
.retIrar os pnslO.neu'os Ill�das pelo Parlamenl? s'Jbr� as

a.
t�- Finalmente, o promotor faz alll

,árias e a aI ntalllcos de BenghazI, que "Idades nazIstas no LrU'lual, rea1\- são ao caso de JuJio Daldorf, adi-

.'; �. I enviaram alguns por ar e por zadas ell� 1 n40, quando for�l!l ef_e- cio ele illlprensa à legacão alemã
��U�,IC a e a pe

r
.

,
tnadas t],]111a buscas por 5011cItaçao o ({ual não ponde ser °submetid�

íf,,'IFl11aeS apx:esenma. O ln�JoI, que estav.a da Comissão Parlamentar de Inves- a julgamenlO por ser amparado
'especto do q adoentado, flcou entre os fen- tigacõ,cs. por imunidades diplomáticas.

111 .

rendo eviden dos, mas os demais foram em- A· acus�çã? evidencia o per�go
, ·"hte·111 t barcados, antes que as fôrças que constrtwam esses ato ale�11aes
I r'

CI en O e
b'C

. e apresenta provas do funCIOna-

Dr. Achei o mor �I amcas se apossassem da mento de uma organüacão anU-
e
)S luito bai:xo. T CIdade. constitucional, no IJaü,

.

dividin-

uen falei estava do-o em secções territJriai� e pa-
i

1 t e referiam-I CASA MISCELANEA. distri-
liticas. O relatório d? Justrça a-

, . u. .
centua o caráter imJerialista da

,va a::IItler e MUS9 buidora dos Rádios RC.A_ Vi- concepção do nacionfl-socialismo,
ctor, Vávul as e Discos. - Rua que é contrária e rep ldia à demo- Queria· ir para o céu...

ior sllafrícano, ao fi Triljano, 12 cracia ·liberal e o hu lanismo. Diz

que o nacional-socü $'110 não é
nacionalismo porqup não se póde
conceber nacão se't1 limites terri
toriais. Não 'obstante o que segere
a designação de tal ideologia po
litica, o nacional-socialismo �em
como centro nl,o a nação, mas °

"Volk", ()lI sej,1, o povo, encara

do pdo prisma racial, e, assim,
tra'1sforma-se em algo cujo ex-

1lànsividade não admite limita

ções. Onde há um alemão, aí está
a Alemanha.
A peça judiciária em questão

diz que sómente as confissões dos
oito acusados, apreciados os seus

feitos em função das doutrinas

Dra.

EsUI!! triste, meu am&r T
1'I'n. broDquJt�? El!!ü. com to••e'l'
tl: let óe NOl'll!!o Senhor:
�ó te ..ln o CONTBATOSSB.

Rio, 1 (Meridional) _ In
formam de Pirapoara que a

população dali assistiu a um es

petáculo curioso. Finda a mis
sa da matríz local, uma senho
rita da sociedade pirapoarense,
de sapatos de salto alto, subiu
até o topo da torre da igreja,
conduzindo o missal. Lá, no al
to, abraçou-se à cruz da igreja,
descendo, depois, tranquila
mente. Ouvida pelo vigário, de
clarou que desejava ir para o
céu.

'!SII'B__B�m_-=__!lU

\llei ESPECIALlZ�A DAS MOLESTlAS DOS

osNariz-6ijauta-Cabeça-Pescoço
'"j(ARMI�O TAVARES
11

� (Assistentdo prof. Samwn)
, (.085 PAR!JESCANÇO DOS OPERAD0S
iDo 20$OOÓ- Operações a combinu
G�ua João Alo, 7 -Te!. 1461-Residêllcia 145ó
"

... m:II

/

(

Macha'do & Cia.
Agências e

Representações
Clixl polill - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-agent., no, principII,
muncípiol do E,tado.

17P.

Varejada a «Transoceao»
lUontevidéu, 31 (U. P.) - Foi varejado pela polícia o 10-

c�l onde íuneíonava a Ag'ência 'I'ransoeean, na presença de vá.
rIOS �embros da comissão Investígadora das athidades anti.
urugaías.

. Extra-,?ficialmente, informou-se que foram vistoriados os
Iívros da CItada agêneía, porém até êste momento nada trans
pirou.

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO
CLINICA GERAL

!)OENCA8 NERVOSAS
Consul!ó�io: .

Rua Vítor �ereles, 28 - Das 1ft às 17 horas
Resldencla: Rua Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589

A desintegração
Nova Iorque� 2 (A. P.) - O sr. Heirinch Bruening que foi

chanceler da Repúhlica Alemã de 1930 a 1932 declal:ou num
]. .

]
,

{ISCUrSO prOllUnCIat () por ocasião de uma reunião (]a A.ssocia.
ção de l'iência Política, (lUe recebera informações da Alema
n.ha indic�'lndo que "está-se processando vag'arosamente a de.
smteg'raçao g'eral" .<10 prog'l'ama <le produção nazista, acres

centa�d.o que se �:xh�g'uiu em g'l'ande parte a vitla que pulsava
nas val'las org'aJl1zaçoes de produção.

nazista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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recebeu

em

"A
mobiliários de

MODELAR"
ImbúiaUltimos estilos

V. llIA�
(Um estabeleciento Te,

dentro de um país Ire).
Lâmpadas - pilts e Ia

relhos elétricos. Louçi - VJs,
etc. Eletricidade emg eraks
tala çõ es de Luz e Fa;a.

Projetos, orçam eios e ts

truçõ es.

Péde, dá e receb cora

firmas li.vres, nucionaís e estrauje-os.
Rua Conselheiro Mafra n· 7
Florianópolis - S. Catarina - Brasil

Vendas em ótimas condicões de pagamentos

Nova Iorque, dezembro (Por
via aérea) -- A declaração do

'1 secretário da Marinha, sr .

Knox, de que no ataque a Pe
arl Harbour, nas ilhas Hawai,
haviam participado submarinos

japoneses de tipo minúsculo,
- ... , .� • com uma tripulação de dois

"JORNAL DE CRíTICA" _ volume de ensaios sóbre Tristão homens apenas, veio confirmar

de .Alyat·o Líns ele Ataíde. Êsse novo livro do au- um dos rumores mais persis-
A Livraria José Olimpio acaba tal" ele "Papini, Pirand�lo e outros" tentes da presente guerra: o

de editar ala série dos excelentes será incluid.o na coleçao de cader-
que atrtbuia às potências do

rodapés de crítica literária que nos cu}tura1s que aqu2ela editora
Eixo a invencão de submersi-

Alvaro Lins vem publicando, com

j
lançará no ano ele 194 .

.

•

1•

•
A

'to 10 "C01'r"el'0 da Ma- * veis pequenos, umas veze� c 1a-
o n1a101 eXl , I . CL

• ", " • • "

nhâ". Autor ele um livro de grande
. ".Almas .

esquecidas e como se mados de. algibeira.", e OU-

repercussão sôbre Eça de Queiroz, intitula o 11v1'o de cont.os que acaba, nas "suicidas".
Alvaro Lins já se impôs, apesar ele ele publicar a sra;!, Regina Pcsce, A 15 de dezembro, quando o
sua mocidade, entre os melhores

sr. Knox se referiu às perdascríticos brasileiros da atualidade, Será publicado pela Civilização
E a leitura dêste volume basta pa- Brusileh-a o volume ele poemas ele causadas e111 Pearl Harbour pe
ra mostrar o quanto é merecido o Aluísio Arruela � "Idolos ele Pe- lo traiçoeiro ataque japonês,
conceito que o jovem escritor dos- (Ira". aludiu a êsses submarinos, um*
fruta em nossas letras. dos quais se aproximou à dis-
Crítico profundamente honesto. Organizada por Osvaldo Oríco,

sem quaisquer compromissos, per- aparecerá breve, em Portugal, uma tância ele alguns metros de
feitamente ao par das tendências grande "Antologia ele Contos Bra- um porta-aviões, antes de ter
espirituais elo seu tempo, sempre stl=iros". O volume conterá tam- sido atingido pelos canhões de

.

AI "'0 bérn um estudo elo autor sôbre ocompreensivo e sereno, V"l. bordo e, mais tarde, afundado
Lins é um elos mais completos 01'1· conto brasileiro.

entadores para a juventude brasi- pelas granadas de protundída-
lcira, à qual ensina, além elo bom de de um "destroyer ".
gosto literário, o r�mo certo ,e Ihconstrutivo, em meio ela deplorá- Herdeira de 4 mi ões casa com Camcterístlcas dos sulnnartnos
vel desorientação ,mental que ca·

\ um agente de artistas de algíbeíra
ractenza a nossa epoca.

-

'I
Foi essa a primeira vez que

"OS CONDENADOS" - <1e Santa Bárbara, EE. UU., 31 se verificou, durante esta guer-
Oswald de Andrade (U, P.) -- A famosa herdeira. ra, que o submarino suicida

Sob o título "Os Condenados", Glória Vanderbilt, de 17 anos! havia entrado em acão. No
Oswald de Andrade enfeixou a sua

de idade, contraiu matrimônio ataque realizado 11á meses pefamosa "Trilogia do Exílio", com-

preendendo os romances "Alma", com Pasquale Di Cicco, de 32 los italianos a Gibraltar, apa
"A Estrela ele Absinto" e "A Es- anos, na Igreja da Missão de receram umas lanchas-torpe
cada", que foram os seus primeiros Santa Bárbara. deiras, guiadas por um só 110-
livros. A publicação de "Os Conde-

Di Cicco é agente de atores 111eITI e munidas de '1111 só tor-nados" dará aos leitores o ensejo L

de melhor conhecer a amplitude cinematográtícos e ",,,teve ca- pedo (os submarinos de algi
da obra renovadora de Oswalc1 e o sado '�I)m a atriz Telrl:1 Todd, beira têm dois).
poder fascinante de sua inteligên- falecida há alguns anos em O Departamento de Mari
cia criadora, enfim, qualidades que circunstâncias misteriosas de- nha dos Estados Unidos deufazem clêle um de nossos ,escrito·
res mais curiosos e pessoaIS. vida a uma íntoxicação por agora à publicidade todas as

_

A ediç�o é da Livraria do Glo· I óxido de carbono, características dêsses submer-
bO, ele Porto Alegre.

,
.' Glória Vanderbilt, ao cum- i síveis. São tripulados por dois

ATUALIDADES LITERARIAS '. 21 t" I" . . .

A Livraria Anchieta, de São Pau· prll anos, en rara na po�se mdlvlduos, um marmhelTO e

lo, publicou nova edição - bastan- de uma herança de 4 mllhoes um oficial; têm um raio de
te modificada do rO�11anc�, his:,ó�"i- de dólarero.

.

ação de 200 milhas e são tão
co d� Orestes Ros?l�a -:-" Manha, Integraram o cortejo nup- pequenos que se podem trans-
a nOlva da Inconfldencla . .

I h'd t d t' 1* Cla os con eCl os a ores a 8- portar na ('oberta de qua quer
A mesma editora anuncia para la Errol Flynn e Franchot '1'0- navio de proporções normais,

bre-:e.o lançamt;nto �o .ensaio de ne, O produtor Howard Hughes donde são lançados à água,
f,ntol1lo J. Checllack, Il!tltt;!ado.- e Albert Crocelli, andgo do utilizando-se as mesmas gruasCarlos de Laet, polemIsta ,

noivo. A cerimônia foi assisti- das baleeiras de tipo normaL

Cogita·se no Rio da reedição' da. pela mãe e pela avó da, noi- Êsses submarinos lilipn-
das ohras de Medeiros e Albuquer· va, mrs. Glória Borgan .Jall- tianos têm de comprimento
que.

.;.
derbilt e H. H. Vanderbilt, e quarenta e um pês, cinco de

Oscar Mendes vai publicar, pela pelas atrizes Joan l310ndell (e largura e uma torre blindada
Livnrria Mal'tin8; de Sfi,Q Paulo. um Arline Jud&,e.

'

de quatro pés e meio sobre Q
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Está esclarecido o mistério
submarinos de

-----_""

bOlSO
,

nível da coberta. O casco está
construido COp1 pranchas de

Jblindagem de um quarto de 1

polegada de espessura, e é di

vidido em CÍllCO compartimen-
tos, dois dos' quais se destinam _

às bateri�s lelétricas que o fa-

zem tuncionar. Casco e torre

são de forma aerodinâmica e ção
estão pintados de preto.

DE

,

J

(_'Ul'reg'a!los de dínamlte para
. o "slIic,idio" destinados a penetrar nas li- dente do New Yok

.
. nhas de defesa formadas por em Singapura:

."" os' submarinos "

.:'"�sses pequen � ,

' outros submersíveis de maio- "Os japoneses têu uma
estao munidos c�e ?tOI es ele-

res dimensões. Ninguem havia va arma de guerra um tr

trico� que 111e,s �m�nmell1. Ul'�la i dito, porém, que os japoneses de dois homens, conce

�eloclcla�le ,m.aXIl11cl, ele 2: n?s. também os fabricassem, o que especialmente para os t.el'l"<
Seu perrscopro ele1ía-se. a cm-

leva a suspeitar de que os aja- tropicais. Êsse pequeno tr.
co pés sobre a torne blmdada.

rellios, que se avistaram \lll, atravessa os arrôics, o� c
A profundidade máxima do pe- Pearl Harbour., eram de proe , pos de arroz, os seringais 1

riscópio é aproxímadamente .

clência alemã. I selvas não muito Ce!Tade dez pés desde cI. quilha até
Duvida-se dó resultado pn, mas suas blindagens nao

ao tope. I tico dêsses submarinos. S1a � sistem às armas anti-"t<:tj(
Estão equipados com um

tripulação reduzida apenas a
1 inglesas. Está dando bOlE

compasso magnrico, rádio e
dois índividuos, obriga o caj,

I
sultado, .em combinação ii'

aparelhos de. recepção de
tão a fazer de piloto e de art. i os "tanks" e outros vp; r

som. Levam déis torpedos de
lheiro, ao mesmo tempo. Ju- maiores e melhor arrnr

dezoito polegadas, assim �omo ga-se que o outro tripulans ---.------------
uma carga de/trezentas Iíbras

t d di a toda a S" Bonitos, bons e t
. em que e lC r "L

P'
. (

de altos explOSIVOS, sob. a po- atenção ao maquinísmo. :lmelros entre)' (
pa, ligada�crom

a bateria, de
.

San os doces Jr·
forma a p der ser usada como' Outras novas armas Jílp()neS� CO'Q bom _l:;'ermeit)ll
carga de itruidora do próprio Em Malaia, os japonese�""· ..- --"..p

submaríuo, em caso de ata- usaram outras duas �nnas no- ,

q.ue, ou

clntra
navios e obje- vas, também de proporções di- Aguatívos nos ortos. minutas: uma delas e um

"Há in icações - diz o Re- "tank" conduzido por um só Sa n't� '1:I.f;
latório do Departamento de soldado; a outra, um trator de II g \:II'�
Marinha

_:�
de que o pessoal canhão, servido apenas por N,lIcentl d. &",•• (

que serve nesses submarinos pois homens.
com 40, gráLestá decidido a chegar aos ex- O rádio de Londres anun-

tremos maís desesperados, in- ciava a 17 de dezembro os se- Peço pelo t�fon
clusive ao e!acrifício da própria guintes pormenores sobre a conforme de�aI:
vida, afim � atingir seus obje- luta que tanta importância Bem gaseifadv'
tivos". 'I tem para a segurança de

Siga-I
Com poueo ás"

Acredita-si8 que o submarino pura: I'
Quase sem 1s·'

de algibeira "1,pturado na ilha I "Colunas mecanizadas, in� Sem gS8 artci�1.
de Oahu ha� �,navegado umas cluindo "tanks" -- illguns de-

• _-..._

cem milhas L \-ltes de se unir les conduzidos por um só sol- VENDràs forças que ,�tacaram a ba- dado -- avançam, protegidos ,L;..!
se das ilhas \Hawai. Todas por aviões ele bombardeios em lma residêncl
essas indicações\ foram dadas mergulho. Os aeroplanos vi- P'iras, com tode
pelos oficiais né�rte-amel'ica- sam destruir nossas defesas e, 18)e8 sanitárias
nos que examinaI:l.:ir-:n,. o apare- quando conseguem fazer um� I m de f('ente
lho, os quais chegaram t<ll�11- brecha nelas, lançam por aI

m�.
de fundos P,

bém à ('onclusão de que' seu. suas tropas motorizadas que te DO situado eJ
raio de ação é de duzentas mi- 1 i51,vançam algumas milhas for-l r com 52 metrol
lhas. tificalh.uu, depois, suas novas PO\OO metro de fL
Vinha-se dizendo que os posiç(ljes". I ta� OID Júlio C.

alemães possuiam frotas des- Sobre os tratores, escreveu à P'ça 15 de Nov
ses submarinos 11linúscu!os F. Til�mall Dandin, correspon- I

�
I

.I

{
I

de

, T

'] '1!i;
'1�
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<PO ESTADO(ff
DIÁRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSIN,' TURAS

Na CaJl:�al:
Ano .

Semestre .

Trimestro ....•.

Mês .

505000

25$000
15$000
5$000

3 v.-3 I

v
,

���������"������Em�..��....�,,�m�"'''�'.·'�mlmurnmeMmmM-�nwr=rwrmw""��Me.�••&�,.....UW�".�"�\

o te TOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

8381) tosses rebeldes ..�__� CasJS� �
�. ou dmples. grippes, flI.'tSfrlados. f'Oyquld6es., co.-
ecCan'G1) "'üm:gufneos, c&ores AO peUe o _. costas, basomlllllill!l
• IrlAlill.!eza geral. iaUm de appemea e febra, o CONTRAT0SS8
(, • f'GA2odJo CMQlu(o, hero!co,. que nào talha.. Efticedsslele
bG l6)zse dos tubOrçM�Cl:iOlll t_and_ .::oillvealeAtameaD'" •
CO.TOATOSSE 16 r'3ceb_ mala de 24000 .U••tados ....
�� Tonhlll!'n cuidado! ,\)!iãe se ckliz'Sm a:;gamu.. AccIaI-
loolI fil� ., CONTRATOSSE, que ó !t4raG.&. Dão tea na...__

I�éqr��T�·� C&1III _...
-- - ..

10m:: "'jL'WJ:!Wo.--r IM I_"__'"

Màquinas parll Escritórios

"-

NOVAMENTE A VENDA
as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
Produtos da

WANDERER
IERRE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

com carros de 31. 28. ft6. 51.
�: 65 e 95 cm úteis

No Interior:
Ano .. - ...•.....

Semest.re ....•..
Trimestre .

55$000
30$000
20$000

Rua Treleno o. o 16 - Séde própria
iIIIIl::__uSCillllIZiiIZii:Gwe""'5ZiMMlIilI!!iiltllli'NiI;1;f,0II','OOiEl....BlI!4õl11M4:iól:l;"'!r<!�_' 1Ili Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certificado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

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

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

da!' Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira .ei'pecial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

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

Baia» Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPVRE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
I

MATRIZ EM FLORIANOPOLlS
Filiais em Blumenáu, Cruzeiro, Joinville, Laguna, Laies e· São�Francisco

.
-

IMOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

------

A����i� 1
Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma

boa instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu próprio
interesse, visite sem compromisso a

INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLIS
pois .. seus artigos para presentes e materiais elétrjcos, seus preços
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$000, fios para
Instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de
$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos:

Instaladora de Florianópolis
RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, ll-Fone 1674

Máquinas portáteis

'com teclado «universal» de ft car
reiras de teclas

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

_" mil'5 ....-.... pw

COMPÀNHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

Amortização de Oezembro

A direção não se responsabi-

11.iZ.
a pelos conceitos

emitidOS.nos artigos assinados
11J �

PAULO (. BRAGUA
e

ANTONIETA M. DA SILVA

participam o seu noivado.

Fpolis., 27-12'-1941.

FlHldddtl em 1910 Séde: BALI\
Seguros Terrestres e Mcritimoa

--_.�--

Dados relativos ao ano

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

de 1940
9.000:000$000

54.700:000$000
t929.719:000$000

28358'717$970
b5964:965$032
7 323:826$800
22354:00U$000

Os Disturbios Renaes
sâo a sua CAUSA

No sorteio realízado em 3' de
Dezembro de 1941 [oram sortea
das as seguintes eombímçõe-:

y
N
E
V
F
A
L
N

QO
Z O
V H
ZO
K R
J K
IQ
K B

�----------------------

I Dr. Reinigio
< CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORia:
Rua Felipe Schmidt=-Editi
cio Amélia Neto-sPone 1592
9 ás 12 e 14 as 17 noras

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz 186

- Phnne: 1392 -

Diretores:
Dr. Parnphilo d VIr;) Freire de Carva.hi, Epiphan:o Jose

de Souza e Dr, Francisco r1e Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

I
I
I

Juntas rígidas e inchadas, com a tortura per
sistente do rheumatisrno. A dôr faz com que
os dias pareçam mais longos, mas as noites
dão a impressão de interminaveis e não propor
cionam ao seu corpo soffredor o descanço
tranquilloquenecessita. Deverá comprehender
que os seus rins não estão trabalhando como

deviam e não terá V. S. allivio emquanto
elles estiverem affectados.

Milhares de homens e mulheres existem
padecendo horrores, embora pudessem evitar
de vez esse soffrimento, seguindo o simples
conselho que aqui damos.
É necessario repôr os seus rins em condi

ções normaes de funccionamento e não ha
para isto recurso melhor, mais rapido nem

mais seguro do que começar a fazer uso das
Pilulas DeWitt, ainda hoje I

É claro que ás Pilulas De Witt não se irá
attribiur a propriedade ridicula de curar todas
as doenças renaes.

'

Elias são feitas para o

fim especial de acabar com o rheumatismo, as
dôres nas costas e os soffrimentos e abatimentos causados pelos dia
turbios dos rins. As Pilulas De Witt não só o libertarão dos seus

padecimentos, como restaurarão o seu vigor e a sua vitalidade, devido
á sua magnifica acção tonica. A venda em todas as pharmacias.

Os portadores de títulos em

rígôr contemplados são con-
vidados a receber o reemo

I,'bôlso garantido, na sêde da
Companhia,

ou com os Agentes Gerais:

LIVONIUS & CI..._�.
BLUMENAU

Atteride a chamados
14
____=....,-ll'!S>tt:�

Acácio Moreira

ADVOGADO
Consultas e pa recere s

Ações cíveis, corr ercíals
VISCONDE DE OURO

PRETO, 70

Fone 1.277

LOBO & C�a.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

Indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturblos Rena.,
Molestias da Bexiga e, em geral. para enfermidades produzidas por e"cealO

de acido urico.

Não interrompam o paga-
mento regular das menaalída-

,
des dos seu, títulos.

Em caso de Interrupção, re
nabllltem imediatamente OI}

seus títulos. E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDADE para

'; revlgorar o mesmo A evitar a
"

perda do direito sôbre o aor-
I �elo e salvar 8S suas
,

economias.

.

avisa a seus clientes e

amigos que estará de
volta, de sua. viagem ao

Rio, em princíJ:'ios de
janeiro de 42.

RUA FELIPE SCHMID1 N

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de (rédito Popular e Agf ícola
de Santa Catarina

I
�

o irmão sofre?
o Centro Espirita Luz, Caridade

e Amôr, fundado há 22 anos, à rua
Mala Lacerda, 66·-Rio de Janeiro.
mantém consultório médico gratui
to. Escrevendo, declare claramente.
nome, Idade e residência, juntando
envelope selado e subscrito para a

resDosta.

I!Fi��lmente
livrei-me de uma losse
rebelde e violentoll

Um valioso atestado sõbre os efeitos
do Xarope Ioss

Não há melhor comprovação da efi
cácia de um medicamento, do que as

próprias opiniões dos que já o usaram,
E assim como a declaração acima, do
sr. C. C. M .. do Rio, são inúmeros os
atestados sôbre a ação poderosa do
..\"urope 1'0.'.'8 no tratamento das tOBSCS,
gripes. resuíados, bronquites e coquelu
che. pois o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sôbre as
vias respiratorias.

O Xarope Toss não contém narcóticos,
nem tem contra-indicação. Pôde ser usa,
do com segurança por adultos e crianças.
Com seus elementos perfeitamente do

sados e escrupulosamente manipulados.
o Xarope Toss atúa sôbre a nora micro
biana, por sua ação antisséptica. Elimina
as toxinas, com seus efeitos nos intesti
nos e nos rins. Regula li circulação san

guínea, pela branda ação tônica sôbre
o coração, Age sôbre o mecanismo da
[asse, como calmante e sedativo e ror
talece as mucosas da traquéia e dos
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses. gripes e resfria

dos com o Xarope Toss. Adquira boje
um vidro e defenda sua saúde, logo aos
primeiros sintomas destas afecções das
vias respiratorias com a ação segura
deste medicamento eficaz. Vidro: 5$500.

'ti

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas .

a"
e zonas ,do Pais. Negócio sé·
rio e lucrativo. Útimlls con·

ções. CRrtas à FÁBRICA DE
FOLHINHAS Ref. 60 I, Ca iXR
3.097 -

oostat IQ··- TeleonD7.f1083-- Ena. TeL.•.4ILlfi.NÇA»

I
I
I Proprietários: J. Moreíra & (ia.

Dezemb O 6
Fui pego à prestamtsta Alzira Silva,

residente A,O H,t' torcida, possut.íora da caderneta
. D. 18 :140, o prêmio que lhe coube em

mercadortas, no valor d e rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 4 de dezembro d e 1941.

19
Fui p-g o ao prestumista, Er uesto Wall Junío r, resi
ríe nte em Fto r

í auóno lis. pos sut dor dI! caderneta n.

5.271, o prêmio que Ih» coube em mercadorias n I valor

6:250$000
contemplado no sc rtcio de 18 de Dezetnbr os de 1941

Ano N vo r Nf.)V� Sorte
Janeiro 4

Mais um formidável sorteio H. Crédito Mútuo Pr edial,
reallzar

á

no dia 4 de Janeiro com prémios em

mercadm-h 8. no valor de rs.

6:250$000

Farmácia «Esperançe»
do

farmacêutico NILO LAUS
1

I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

j Pe,fumarias.--A:tigcs de borrache.
.

Garante se a exata observância no receituário médico

IR.
,_ "..."'''''''''''k....",_''''''''......,...,_,.......!!I ���"".............""_.........g;.q._-"""""---- _..4

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

FONE 1.542

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



&& _t

confia
•

nazr
'
.

..pvom0ssa
LISBOA, 2 (REUTERS) NÃO OBSTANTE AS PROMESSAS ALEMÃS, ATÉ o MOMENTO, NENHUM PRISIONEIRO DE GUERRA FRANCÊS RE

TORNOU A PÁTRIA, DE ACôRDO COM AS NOTíCIAS AQUI RECEBIDAS. O POVO FRANCÊS, SEGUNDO AS MESMAS NOTtCIAS, COMEMOROU
O NATAL, ÊSTE ANO, COM OUTROS ATOS DE SABOTAGEM E COM O NOVO '·SLOGAN": "INFELIZ NATAL" E "INFELIZ ANO NOVO".

�v�;s�� Palavras �o Presi�ente Getúlio Yar�as
!lio, 1 (Estado)'- No banquete que

lhe foi ontem ofeFecido pelns classes ar

mudas, o prestden te Getúlio Va rgas. fa

zendo o seu agTadecitnellto, pr-onun ciou

FAZEM ANOS HOJE:
A prendada senhorita Vera

Gallotti, filha do nosso prezado
conterrâneo sr. dr. Aquíles
Gallotti;

- O sr. Luiz Martinelli, fun
cionário do Telégrafo Naconal;

O jovem Ernani D'Alas-

cio;
O sr. Armando Cuneo,

funcionário da Imprensa Ofi
cial do Estado.

- O sr. Major Flodoardo de
Oliveira, oficial, reformado, do
Exército Nacional;
- O sr. Mário Trompowski;
- O sr. Eldorico Pinheiro,

funcionário dos Correios e Te
légrafos;
- O sr. Aprigio Slva, alto

funcionário de nossa Polícia
Civil;
- A exma. sra. d. Maria Pi

zani Córdova, viuva do sr. Hen

rique Cordova.
GENTILEZAS:

Votos de boas-festas e feliz
Ano Novo recebemos e gratos
retribuimos dos srs. Oscar ,Car
doso e "Arco Ltda., agência de

propaganda sediada em S.
Paulo.
- A conceiWada emprêsa de

seguros "Minas-Brasil" en

viou-nos artística f o I h i n h a

para 1942. Gratos.

IIabilitac;ões:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. tte. Manoel da Paz
Costa Arauio e a sta. Aurora
Pinho Rótolo; o !'lr. Onor Cam

pos e a sta. N:ür Nunes; o sr.

Antônio Regis Prazeres e a sta.

Zilma Antonieta Carpes; o sr.

Carlos Alberto da Silva e a sta.

Maria Olímpia da Silva.

-Do sr. Batista Pereira, dig
no presidente da A. C. I.; rece

bemos telegrama íormulando-nos
votos de prosperidades no de
curso de 1942, o que gratos re

tribuímos.

:Falecimentos:
Em sua residência, à rua Sil

va Jardim, faleceu a exma. sra.

d. Alta Alexandre.
-Faleceu, ontem, nesta capi

tal, a venerada senhora d. Ca
rolina Formiga Silveira de Sou

sa, residente à rua Deodoro. A

extinta, que faleceu em avan

çada idade, era genitora do sr.

desembargador Alcibíades Valé
rio S. de Sousa e sogra dos srs.

Vítor Formiga e Vasco Gondin.
O enterramento do seu cadá

ver efetuou-se hoje, às 8 horas,
no Cemitério dos Passos, com

grande acompanhamento.

CamIsas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, Delos me·

nores preços, SÓ na CASA MIS
CELÂNEA RUél Tr<liil'1r. j '1

Hestor Bittencourt e espôsa
comunicam a parentes e pes
soas amigàs o noivado de
sua filha MARINA com o sr.

OSCAR GONZAGA.

Tomaz Gonzaga e espôsa
participam a seus parentes e

conhecidos que seu filho OSCAR
contratou casamento com a

stita. MAIUNA BITTENCOURT.

Sl1l11'j)' as nossas necessidades c ajudar
a obra de ]'pcolIstI'lH:ão de após-guor-ru.
Se um conselho deve SPt' dado a quantos

atribuição deixará de ser tornada P

r-stamos convencidos que os elelnentos

muterints aindu necessürtos nos serão cu-

o seguinte discurso: ·'R(�nhol'(,s. Euü'e os habttnm ostn g'rnnde e generosa terra,
povos (pie se regem, corno o nosso, P('� (�de' produzir - jn-oduz h- mais e ]11('·

las n01'111as da vida crist ã, as comemc- Ihoi-, Cada Iu-usrlch-o, 113 sua esfél'a de

racões do Natal f' (lo Ano TIOIU são das

I
atí vidude, dando o m áxímo <10 seu es�

nuus gl'ala,: das mais evo:,�tivas. E' _de fôl'<:o, cnmpr-h-á nobremente o seu dever,
praxe re-unu-em-so as Iam íltas llUlll.!ll e mesmo o exce<]Pl'á. Quelll assim não
t iruo convívio parn rccor-dur as alegr-ias p1'oceder esUi. concorrendo para criar di.
tio ano que finda p Im-mular votos df' I ficnldnd('s c eucurecer a "ida. Carestia
felicidade, ,1)�lra o qur- Sf'

_ :inic,i.a. li!s�as
1 de vida é pt'r-ltm inar rle descontentamcn

:�{�?Uel�a�� !�st�lS Ronlad�,s s��o a�ll,l.i,II" u,n��l I t.o, de falta", df' tl'alJal�lo C ,0 ,nle�hol' meto
,

... l�llHlt: f'cstu eomum, li .. , qual JhlJ ÍlO])<l �l de combutô-Ia não e a Inf laçâo, nU1S

po p nlacão Jn tef rn ,

í

rruuuudn lia 11leSU�a Iazer: prnden t('s l'('s{"I'yas do utilidades.
fé e nas uiesmas asph-ações, unsf'it1HS de E' preciso te')', CHUlO Iormig'as prevírlen-
cor-ações tguutme-nte f'or-marlox. tes, os celch-os che-ios.
('elt"bl'mnos hoje U1H dêsses dias de Obedecído ôsso jn-ogruma, os aconro-

fJ'Hh.l.)'nidade nacional, o últ.imo dr- n1l1, ctmen to» 11ãó )10S cncon u-m-ão rlesavt
ano de tr-abalho prof'ícuo cm l)l'ól das i sados.

Ü'(\�lI(,S em tC1l1]lO OPOl'tlU10, por JÓI'nlêl a

ficarnlOS, sob todos os aspectos, à altura

das r�spollsêlbiIidade que nos cabem lia

guar-da da in1('gl'ül[l(le continental.

Sen hor'cs o.íieln is.

Huvcis ol'g'anizado os J10SSOS ]11allOS de

fensivos, illdi<'ado aos cldadãos as suas

tur-cfas, incutido no âu imo ger-al a c("l't('za

da vossa coragem, do vosso prepar-o lH'o ..

íisxionnl , do vosso amõr' à Pátrín,

S('I ffn'lllos ag'red idos, se tentarem vío

lar' qnatqur-r trecho <10 nosso tf"l'l'itório,
o Hl'asil coêso lutará, conrtante JHl bravu-

1':.1 dos H�lIS sotdados que cnttuam, ací

ma <la própr-ia vida, a horn-a, a d ísciplfnn
e o dever.

}\ () motnen to do per-igo, todos os })1':)
silf'il'OS acom-erão ;;1 defesa ela bandeira c

r-u c:-;1al'ei convosco, pronto paru lutar, pa-i<ll'ias e reaHz.açôcs (1'11(' nos congregam

no servíco da Pá n-íu é desejo oxpr-essar

vos, senhores, e 110l' YOS$O intC"I'lné,tlio �l

Fanlília Br-astleh-a, o l11eu ('ontentaluenio

por lUl\'€'rlllos ypn<'iuo, s("ln lutas nC'1n

dÍ\'f'J'gências, lnais tuna .iornada dlgHil
de eSllecial l'eg'isfl'o.
Reahllente, 1 H41 acrescentou lUlIHo ao

(t<"st"flvolvÍluento do Ih'm;;il, �()b todos O�:;

asppctos. No Canl))O ccol,Cnllico ('I'iámos

indlÍstl'ias. éll1l!>1iámoH e l'cllo,'álHOS as

existentes, J'cequip;:inlOs e j)l'olong':nul's
l�sí),êHlas de fCl�I'O, anmpnülnuo, do llles·

l'no pa�so, fi C<lll.1cifladr' d(" 11'anS!lo)'{1';'
mal'HiJno e fluvjal.

.Js restrições da navegação transatlân,

tica, a ]lerda de h'adicionais lllel'cC!flos

C"uropêus e a rednçoão nas en1radas dp

rnatél'ias 11rinl:.lS, não di1uilluil'anl o l'Íhno

do nosso COlHf';l'do,_ qHe l'allidamcnte en·

('ontroI1, 110S llaís('s vizillllOS, outras fOII"
('s � escoadout'o1'l, COllsti1nindo·:;:;e Ulll

l'.autOI' de lllaiol' ('Oll1l)1'(,,(,l1sflo e co]'dh�

lidade amel'icana.

.;\pe-sal' das difi('uldadci"- IUl1udiais, T1<-:10

inh'I'I'Olnpclllos os Cln IH'eendilnell to: ..
BUlis vultosos: a luoJl1ag('1l1 <la nsinD si·

dC'l'úrgicêl. as fábricas <](' aviôfls f.', de

;1I0101'e8, a jH'OSl)(l'('(.'{\o do pet1'61eo e q

apal'plhalHf'nto das f[H'r.a� ,'1'1uaclaFi, pt'lJS'

·i(',!.:,"IIf"lll nOl'lnôl]lllente.

"'fio h;:l slIpel'··pl'OdlIÇ.l0 ag;l':íl'ia
(':\"('í'SSOS 1l1'ejlldiciaiH <ll'mazenado:..;

ndú�tl'ias, i'abris e e,-tl'ath·.i-l:-;. ;dl';Jye:-.;·

�jam llf"I'Íodo (h" Jal'P.'a IU'Osj)(,l'idadf', �!;J'a·

(,'as aos f)l'e(;os l'PIlUJlH"I'[ulos do lllerca·

do intel'no (:' da �xpol'taç;ão.
Hem desC'f"l' a 111inúcias, que- são <10 c-o

nlif'cinlC'nto público a11'Hl'PS dos discul'sos

!l11 imanlente llt'Onnncia<los (', (]as nulOCTO·

sas PllhlicHfões oficinis que lHllan('e!Íalu

a 1"i6lida situação ("('onôrniC'n, é êsse o

qllcllll'o JH'ogTessis1a e din.llnico do B1'a·

sil. de hoje, fl'llto 111ag'nífi('o da índole

lu {<u}<)I'a, do eSllírito elllpt'{"elHlr-dol' do

IlOS:-;O P0\,O P do dilua de t,'anqllilidade
q IIE' desfl'lIt..mnos.

,\� pe'l'spectÍ\'a� do Ano �'ovo não são,
in fcliznlente, ns lllesnUIS do passado.
('OUl'pnl, pOl'tanto, 1l0n(le.ral' C0111 l'ealis·

lHO e exatidão as circunstâncias resultan·

tes dos ÚltiU10S acontechnentos. E nenhu

lIla oportunidade melhor do q ue esta pa
I'a fazi'·lo, quando, na qualidade de chefe

(10 Estudo, soldado da Pátria inteiraluen

te votado ao seu s<:'rviço, recebo a IJonle·

lHlg'eul e a renovação do apôio <10 Exfl'·

cito, <la l\Ial'inha e das Fôrças A{;,r€'Hs

Brasi!eiras.

r\g;redido UUl l)U[S (]f-ste- helnisfél'io,
IlH.l..;lno que não rôsse .a 1101))'<:, nação Lnne·

I'je(.lna, a Quenl no� "in('ula uni spculo (l('

leal estÍ111:l e pstl'f"ita colabol':u:ão, era

dis!H'"<llsáveI ÍllvOCa)' ol)1'ig-iH:õf>'S aSSIIlHi·

das ("lU congl'C'SSOS inte1'nacionais. Xão

suh:-;istiall1 dúvidas sôbl'e a atilllde é1 sc·

hor:l" a tldfininlos,
soJidal'iedade aos

gU!I' C, IHl pl'inleil':l
lH;lJ! if<:'stanuo nossa

J1}Sf;.Hlos·l!}1 idos.

l"ofU:nllos, nt{> (,,1Itão, tf'l' ollini()(�s dis·

cordantes sôhre os lllotivos jlo conflito,
fazel' IH'('"isões pessoais à ('C"l'l'a das SUas

consequências. Não <:'stav:-utlos em cansa,

lllc:smo de fÓl'lna in<1ir('ta, e llJ<ln1i!lhél

n:.os exellllllar Jleu11'alidado "ienll'o c1as

lIÓl�lnHs (lo direito das gente:..;. Os nos·

sos COllIJ}rOlllissos, iodos de Ctll'�it(:"l' d.e·

fensivo, são restritos ao continplI \,...

i\S n.iJções, 1>01'(>111, conlO os llltli\ ídllO:-;',
atrêl\'(,ss:l1n gl'andes luomentos ("lU que
(' preciso PlIfl'f'nüu' o destino. DeYCln,
ell1iio, i'az(o·lo conl fil'lueza, porque nin,

�ueUl póde, 11a época conhu'bac1a que o

lHUtHlo )'ive, gal'anHI'.sc contra hnlH'e�
,'istos e surpresas, senão élssulnindo po

si('ões claras e agindo seln tergiversa·
\,ô('s. '.rOUliíUlOS a decisão que corres·

110nde ao nosso <letel'lnin iSUlO histórico,
está llaut.ada eln ()bl'ig-a�f)es solenes e

l'elH'ésenta a livre deliberação do ])OVO,

cuja soberana ,'outude () g'oyêrno fie]·
lueute intel'llreta.

11(,11!

nossa hi:-;161'ia'".

,agTac1a, '1U(' manteremos, guardando OR do motorista e as características
lar'('s de llOS�OS filhos e as tl'�Hli('t)f':� da

. do automóvel.

Londres, 1 (A. P.) - O rá
dio de Berlim anunciou que o

o eloutor Alvaro ele Abreu Rege, ,Tuiz

I
embaixador da Alemanha em

S,Llhstltute <ia la Cil'cunscl'ü:âo, ,el11 exel'- Buenos Aires sr. Von Ther-
('I('lO do cm'go ele JLll2 ele DireIto da la .'.,
Vara <la Comarca ele )"lorianápolis, Esta- n1ann, fOI convocacto aquela
\��, (��cSanta Catarina, na fOI'ma ela capital "afim de fazer relató
Faz saber aos que o presente eelital rio".

('em o praze de 20 dias vil'em, ou dele
('onhetinlento tivel'enl, qlle, no clia 3 de

I
janeiro do ano pl'Óxtnlo vjndolll'o, às J4
horas. à frente elo edifí('io do Palácio ela
Justiça, it pI'aça Pereira e Oliveira, o por
teiro dos auelitóries dêste Juizo trará a

HICOLA'U e EDIHA' pü1Jlico pregão de vem1a e arrematacão
(lellãe). o seguinte: N. 1 - Um terrene

I I
site nes!a capital com fórma triangular,

noivos. cem a area ele 1.873 metros quaelraelos,
sItuado entre a rua Emilie Blum e as

Fpolis.. 1-1-lf2, avenielas )\Iauro Ramos e Hercílie Luz
avaliaelo em vinte contes ele réis "".'

I I
(20:0008000). N. 2 - Uma casa sita nes-

Dr. ALDO DA LUZ
....--.....

---------4-v...--l ta capital à rua conhecida por Raul Ma
.\ ('hado, censtruiela ele tijálos, coberta de

--NO·--------------
telhas, .fenaela, assealhaela. envidraçada,

ADVOGADO Me-XI-CO faz se
cem ellverses compartimentos e e seu

.. J'espectivo terreno com vinte (20) me-

t ass-Im tl'OS ele frente por quarenta (40) de fun-

I R' T' 33
cles. com proprieelaele ele João Felix e

li
ua raJano,

I
México,l (A. P.) - Sem dar Luiz Maria da Conceiçãe, confrontando

pelo sul cem prepriedade 'de Jeaquim

F LO R I AN o,PO L I S as razões de seu áto ,0 govêrno Mal'gal'lda e herdeires ele Angele )\1. La

I
Porta e pele nerte com ditas ele Jeão

n1exicano cance OU todas as li- Batista cios Santos e Henrique Ocampo
...... .._....--.------: cenças comerciais de pesca

a"aliada por ciezoito contos de réis.,.'
(18:000$000). Estes imóveis foram penho

concedidas a pescadores japo- rades a Leandre Ribeiro Gençalves cle
Melo e sua 111 ulher, na ação executiva

neses na costa do Pacífico e de- que lhes meve Percí Hibeire Gencah'es.

termiou às autoridades que vi- E. para que chegue ao conhecimeJ1to de
todos mandou expeelir o presente eclital

gien1 cuidadosamente as ativi- afim ele ser publicaclo e afixaele lla fár-

dades de todos eAles.
ma cla Jei. _Dado e passaele nesta cidacle
cle Flonanepolls, aos .oi te clias cle mês
de dezembro de ano de mil novecentes
e quarenta e um. Eu, Hygine Luiz Gon-
zaga. escrivão, o subscrevi. (Assinacle)
Alvaro de Abreu Rege, Juiz Substitute
d� .

P Circunscrição Jueliciária, em exer- ICICIO cio cargo ele Juiz cle Direite ela la
Vara..Está conferme. O escrivãe, Hygi.1no I,lUZ Gonzaga.

o estado df' pr'eparaçâo moral (: exce

Iente e lnabnláveI a decisão de respeitar
os comjn-om issos assumtdos, coerentes

COIU as tl'adi(.'()(:los Jnilital'e� dC:" hOlll'a e a

clal'H noc;fio (](.'> d<,,\'cl'es do povo ln'asilei
roo

Xcnlnuna pI'oyiclf'lIcia de nossa exdn·

l'a vencer, par-a tuorrer.

:\lw.; ;1 Pú ttia não sucumbh-á,
lUI )lOSS;} f{>, 110 ]]OSSO aUIOl', na llnHío

Implorando pão e roupas
Berna, 2 (A. P.) - {'ll) despacho re::,ebido de Bedim diz que \'ários

soldados lem escrito cartas para o jornal "Schwar:w Korp�", 'lrgào
oficial das milicias do SI'. Himl11lel', sobre a rudeza da campanha na

Hússia. Essa� cartas, ao que se preSUllle, estão scndo pl1blicadns COl110

incentivo à população alemã, para que auxilie, com seus agasalhos,
"os homens {[ue se batem no fronl orienta.I".

Gm dos soldados diz: ""Xiio {[uerelllOs menosprezar as durezas das
anteriores call1panJws da França e dos Balcüs; mas, comparadas COlll

o que estamos sofl'(�ndo na Hússia, süo \'erdartein)s brinquedos de cri

ança".
Outro escreveu: ".�ão télllOS camas, ncm palhas pa,ra llOS deitar

mos, e sim túboas de pinho. �i1o há rccanlo seco para nós, nell1 qual
quer cspécie ele aquecimento. Durante dias e mais dias nüo nos lava
mos. l\'m:sa.s bóias e nossos lmiforllles estào gastos há meses. l\'os dias
(le batalha, a ('oll1ida chega com 2-[ horas dc atraso. Estamos sujos de
lama ali, os joelhos . .lú suportall1os bastante a. humidade, o ['rio c a su

jeira".

I Dr�rnRAntô::· Moniz
de Aragão

ª

�. MÉDICO
1 Cirurgia e Ortopedia.

Clinica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
Hercilio Luz,
Telefone o. 751.

I VidaTACA «ILHA GRANDE»

Rio, 2 (P.C.). - Hoje a Fede-

I
ração Metropolitana de Vela e

I Motor fará n:alizar a su� ma�or
prova, que e a traveSSIa RIO
Ilha Grande-Rio, para barcos

,.
adequados à navegação em alto
mar. Pela importância desta

I prova, que tem um percurso de
120 milhas, a F. M. V. M. to
mou todas a providências para

que haja disputa regular.
A comissão de regatas, que

deverá estabelecer os "handi

caps" e resolver todos os assun

tos atinentes à prova, é com

posta dos sr. Manoel Monteiro
Guimarães, Raul Albanos, Hênio
Moreira, Hans Bhaha, Fernando
Avelar e Ciro de Andrade Silva.

Esportiva

Preparativos
regresso a
:Moscou, 1 (H..) - Informa

ções procedentes de Cubichev
indicam que os círculos diplo-

I máticos, com séde naquela ci

dade, estão fazendo preparati
vos para regressar a Moscou.
Acentuam essas 11 otícias, con

tudo, que as autoridades sovié
ticas estudam cuidadosamente
a situação, procurando evitar
otimismos exagerados, embora
observem com a maior confi

ança o desenrolar dos aconte
cimentos.

para o

Moscou

:"==_..,.,_...._......".,,"""":l.1I •.')D.'#IIH_-__�

I HERODIANO DA SILVA
BRASIHHA e SENHORA

participam aos seus parentes
e pessoas amigas o noivado
de sua filha BOINÁ com o sr.

NICOLÃU RIBAS.

o momeuto, l)Ortauto, I'xige vigilante Abatidos por águias
união, indestrutível confiall<:a uns JIOS

outros, e decidida repulsa i\ facímdia <10' Londres, 1 (A. P.) - O D.

hoateiros e à solel'te inventh'il de pt·Olla. N. B., em telegralua de Tóquio,
galldas ol'iundas rle fontes 'lIspeitas .. - ouvido aqui pelo rádio, -

interessadas. informa que aviões japoneses,
S�10 conhecidas as prevjsões (le longa

duração do conflito e, na espectativa de en1 operações na Malaia, fo-

quI' se realizem, o que 110S cumpl'e fazer ran1 abatidos por águias que
é não redu�il' o rÍtlllO do 1I05S0 trabalho, I ataCaJ;'an1 OS aviões, prendendo
mas acelel'a.lo pOl' todas as fÓl'mas pal'3 I as asas nos luotores,

MARINA e OSCAR
noivos.

Fpolis.. 2lf-12-lfl.

3v.·2

Senhora ! Para as
bremesas prefira o

MEDEIROS. Sllhôres
sos e diferentes.

SUAS so'

FUDIM
delicio-

LAVANDO-SE COM O SABAO

Foram nomeadas as senhori
tas Neií Boas, Ivo,e Bonnassis
e Normélia Passos Machado pa
ra ocuparem, respectivamente,
os cargos de escriturária, escri

turária-dactilógrafa e auxiliar de
escrita, do Montepio dos Fun
cionários Públicos do Estado,
ticando, outrossim, exoneradas Clube dos Cacadores
dos cargos de escriturária-dacti- de Sta. Catarina
lógrafa e auxiliar de escrita, De ordem do sr. Presidente
respectivamente, da mesma re- ficam convidados os senhores
partição.

Deixou 140 contos
dentro do automóvel

Descoberta a séd� secreta do
Partido Fascista em Montevidéu

Montevidéu, 1 (A. P.) - A
Comissão de Investigação ele
Atividades Anti-Uruguaias deu
busca na residência de um em

pregado do consulado italiano,
descobrindo que a casa era a

séde secréta do Partido Fascis
ta local. Os membros da Co
missão encontraram no local
vários documentos sôbre a or

ganização e seus objetivos,
bem como a lista completa dos
membros da mesma.

Foram feitas numerosas pri
sões. A polícia acompanhou to
das as diligências.

O prazer da petizada,
E orgulho dos contettetros.
São os doces trabalhados,
C\,'o bom Fermento Medeiros

I

"t�l'na

Rio, 1. O comerciante
Francisco Santos Lopes, estabe
lecido à rua Riachuelo n. 135,
deixou, ontem, por volta das
seis horas da tarde, o estabele
cimento de que é proprietário,
dispondo-se a ir ao centro da
cidade. Chamou um automóvel
de praça, que por alí passava
- chovia àquela hora - e, em

punhado uma valise, dirigiu-se
à avenida Rio Branco. Saltou
em frente à rua São José e a

bandonou, por esquecimento, a

valise, que continha 120 contos

em dinheiro e 20 cont'ôs em che

ques nominativos. O taxi foi no
mesmo momento ocupado por
dais rapazes.

O sr. Francisco Lopes não
mais teve notícias do seu di
nheiro. Guardou a fisionomia

As autoridades do 7° distrito
estão investigando o caso.

Ecos e Notícias

Ghandi afastado

��Quem perdeu ?
i;L%,Foi achada, ontem à noite,
no automóvel do sr. Lauro Pi
nho (n. 1.503), uma pulseira, e

dep::>sitada em nossa redação,
para ser entregue a quem a

perdeu.

EDITAL

Bombaim, 1 (Reuters) - O
Comité Trabalhista aprovou a

resolução de afastamento ele
lVIahatama Ghandi da lideran

ça do Congresso.

A escassez de óleo combustível
em Portugal

Lisboa, 1 (A. P.) - A es

cassez de óleo combustível está
causando sérias preocupações à

navegação portuguesa. Algu
mas companhias já informa
ram aos clientes que as datas
de partida para as colônias de
pendem agora dos fornecimen
tos de combustível.

(M êrca regi atrada)

POUPA-SE TEMPO, DINHEIRO E ABORRECIMJ(NTOS

sócios para uma sessão extraor

dinária, a realizar-se no dia 6,
terça-feira, na Bibliotéca do
"Clube 12 de Agosto", afim de
serem apresentadas sugestões à
Divisão de Caça e Pesca bem
como tratar-se de outros ass�n.-_
tos de real importância.

JOSE' VALE PEREIRA
Secretário.

Confisco de «skis»

Estocolmo, 1 (R.) --J- Ao que
anuncia o "Social Demokra
ten ", as autoridades alemãs
confiscaram todos os "skis " ,

de mais de 1 metro e 80 de
comprimento, existentes em

todo o território da Boêmia e

ela Morávia.

Chamado a Berlim

'----�.---------

EIIlpregada
Para serv'ços domé8ticQs,

preciSfl �e de uma à rua AI·
vps de Brito, 19.

TM18EM EM VIDROS Df .3 TAMANHOS
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