
fuzilamentos e suicídios 'de soldados alemães
NOVA IORQUE, I (A. P.) _ .• UM RÁDIO INGLÊS INFORMA: "CEM SOLDADOS ALEMÃES FORAM EXECUTADOS POR SE TEREM AMOTINADO,
EM PARIS, DESDE o DIA lo DE DEZEMBRO, E CINCOENTA SUICIDARAM-SE. DOIS CORONÉIS ALEMÃES E UM MAJOR DA GUARNIÇÃO DE

PARIS FORAM FUZILADOS-EM VINCENNES, NA SEMANA PASSADA. OS CORPOS DOS SUICIDAS FORAM DEIXADOS DECOMPONDO-SE AO TEM-

PO, EM PROFUNDAS VALAS DESCOBERTAS, NO CEMITÉRIO DE IVRY-SUR-SEINE.

ccndicões de
,

no Japão
As
vida
Londres, 3 (Reuters) - As

condições de vida para os cida

dãos japoneses são similares

às que sofrem os alemães

declarou um funcionário do

Ministério da Guerra Econô

mica.
Isso não significa que o Ja

pão não possa continuar a

guerra, pois ninguem supõe
que os japoneses vão ceder por

'y causa de dificuldades físicas.
,

'Desde o início do "incidente"

chinês, há grande mal-estar no

país. Por causa da escassez de

artigos téxteis, os estrangeiros
puderam fazer bons- negócios,
vendendo as roupas usadas.
Além do mais, os alimentos

básicos foram igualmente ra

cionados e, devido à classe de

alimentação a que o povo foi

submetido, as doenças de estô

mago aumentaram em propor
ção alarmante.
A falta de óleo para as em

barcações de pesca fez com que
o pescado--elemento essencial
do regime alimentar japonês-
se tornasse excessivamente ca

ro, sendo, há tempos, cena cor

rente na vida japonesa as filas
às portas das padarias, nas

grandes cidades. A cerveja es

tá racionada e o "saké", vi
nho nativo extraído do arroz,
é vendido com forte mistura

dágua" .
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Absolvição sensacional I

N. 8433

Livre-nos Deus dos amigos...
A propaganda japonesa, ora iniciada em nosso país por meio

de boletins, depois da definição da atitu-de brasileira em face da

guerra totalitária, envolve um programa, como já se tem eviden

ciado, tendente a desconhecer o significado da nossa solidariedade
"I para com os Estados Unidos na emergência provocada pelo Japão.

Está, assim, lançado um sistema de intriga, que, nem por
ser desprezível ante a falta de inteligência e a subestimação da
nossa capacidade de discernimento, deixa de ter o caráter irri
tante de desrespeito à conduta do govêrno nacional.

Se dúvidas houvesse sôbre a ostensividade dêsse propósito O terrorismo
pobremente mascarado, bastaria, para desfazê-las, referirmos que B

�

I
•

um dos boletins distribuidos reedita a "Mensagem dirigida ao
na e 91Ca

Londres, 3 (Reuters) - A
chanceler Osvaldo Aranha pelo ministro dos Negócios Es-

Agência Belga Livre divulga
trerigeiras do Jaoão, sr. Shigenori Togo, em 20 de dezembro".

que dois belgas, de nomes Al-
A mensagem é reproduzida em virtude de uma escolha feita bert Thien e Richard Vasde

.a dedo: escolha japonesa e tradução - potiue mori quam wale, foram sentenciados à
iaedari ... - de brasileiros! Contém uma jura de respeito à

morte pelo Tribunal Militar
integridade sul- americana - e só à integridade sul-americana -

além das "seguranças" de que o Império do Sol Nascente quer
Alemão, sob acusação de"pres-l O prazer da petizada,

manter e estreitar "ainda mais" as suas relações de amizade
tarem auxílio e informações de \ E orgulho dos confeiteiros.

com o Brasil.
caráter militar- para a Grã-I São os doces trabalhados,
Bretanha". Co:o bom Fermento Medeiros

Tal promessa, por sua origem, leva-nos a convidar os pro-
mitentes a saír do esconderijo das palavras estudadas e tirar o

cavalo da chuva ...
As garantias totalitárias são muito conhecidas. São todas

iguais à que deu origem e fôrma sangrenta à "proteção" que a Montevidéo, 3 (A. P.) - A Comissão Parlamentar de In

China vem sofrendo há quase cinco anos. E, sem recorrermos ao vestigações de Atividades Anti-Uruguaias anuncia que os do

que se tem passado com outros povos, não precisaremos fazer cumentos apreendidos na sede clandestina do Partido Fascís
mais do que salientar como, no momento em que, com endereço ta mostram a existência, no Uruguai, de uma organização fas
ao espírito atilado do sr. Osvaldo Aranha, o sr. Togo "asse- cista, militarizada, que recebia ordens de Roma.

gurava" o cuidado extemporâneo de apertar mais os laços de Segundo um informante autorizado, uma das unidades des

amizade nipo-brasileira, já a 13 de dezembro haviam sido toma- sa organização era o 10° Regimento Alpino, cujas insignias
das as primeiras represálias con tra a declaração do nosso apóio' traziam a legenda: "Dos Alpes aos Andes" .

à América com o congelamento dos créditos brasileiros no Japão. Certos mapas alí encontrados mostravam a expansão do

Que Deus nos livre dos amigos... eixo desde a Itália, através do Rio da Prata, até o Chile.
(" Correio da Manhã"). Outros documentos estão sendo estudados.

pUDIM MEDEIROS, li so

br ...mesa lnegualáv«l, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Tenente·cororael
-

a05 24 anosy Londres, 3 (Reuters) - O
almirante sir Roger Keys, cujo
filho .de 24 anos de idade, te
llc;'llte-coronel Geoffrey Keys,
foi dado como morto durante
um ataque ao Q. G. do general
Rommel, na Líbia, disse que
não recebeu notícias a respei
to, afora a de que êle desapa
receu a 24 de novembro.

"Poucos dias depois - d i.s
se o almirante - um oficial no
Mediterrâneo me fez saber que
meu filho era prisioneiro de

guerra. O censor militar me

declarou, ontem, que o fato
não está confirmado, embora
a censura no Cairo tenha per
mitido sua divulgação".

O tenente-coronel Keys é o

mais jovem do Exército nêsse
posto e recebeu a Cruz de
Guerra depois da campanha da
Síria.

Estocolmo, 3 (Reuters) - Causou grande sensação
nesta capital a absolvição do professor anti-nazista, sr.

Israel Holmgren, acusado de espalhar boatos.
Seu caso atraíu não pequena atenção. Devido a al

guns discursos e panfletos, o sr. Holmgren despertára a

atenção do povo sueco para os preparativos do "golpe
de-estado" nazista, em abril de 1940, prevenindo seus

patrícios contra as perigosas atividades hitleristas.
O professor foi absolvido de todas as acusações a êle

imputadas, embora a côrte de justiça julgasse suas de

clarações referentes ao "golpe" nazista particularmente
falsas.

Durante todo o julgamento o professor Holmgren
usou a famosa insignia "V" na lapela do casaco.

I O governo argentino adquiriu
navios dinamarqueses

Buenos Aires, 3 (U. P.) - O
ministro da Agricultura, dr.
Daniel Amadeu Videla, infor
mou que o govêrno argentino
adquiníu quatro navios dína

marqueses. Disse que a opera
ção é de grande transcedência

para a- economia nacional, a

crescentando que os referidos
navios são modernos, com

grande velocidade e possuem
instalações frigoríficas.
,�s�,a aquístção nerrnltirá �,o

lucionar o problema da expor
tação de diversos produtos que
estavam paralisados. Um dos
principais produtos atingidos
foi a carne, seguindo-se as fru
tas frescas, acreditando-se que
assim, êsses problemas ficarão
resolvidos.

Mach��do & (iIi.

co. Zurique, 3 (Reuters) - O ministro da-Economia do
Acrescenta-se que um almi- R

.

h d F k
rante dos Estados-Unidos se-

ercn, r. un, escrevendo no "Deutsch Allgemeine Zei-
ria o comandante supremo de tung", diz: "O ano de 1942 exigirá enormes esforços da
todas as forças e um general economia alemã, afim de garantir a vitória. Os esforços
britânico comandante das for- que deverá fornecer cada indivíduo serão ainda maiores
ças terrestres. I e a vida tornar-se-á mais dura do que no ano de 1941".
Acrescenta-se nos mesmos

círculos que o general
" sir"

Archibald Wavell seria o co

mandante das forças terrestres,
Ernest J. King,comandante su

premo.
Expressa-se que o Quartel

General das forças terrestres
incluirá as forças aéreas dos
aliados das Índias Orientais
Holandesas.

O almirante-comandante su

premo teria às suas ordens
imediatas as esquadras britâni
ca, norte-americana, austra

liana, holandesa e néo-zelan
desa.

Sôbre
.

discurso de Churchill

Querem novos sacri
fícios da Rumânia

Agências e

Representações
Caju pOltol - 37

RU4 João Pinto - 5

FLORIANÚPOLIS

Sub-agentes not princip.i,
munciplos do Eitado.

t7P.

o

Londres, 3 (Reuters) - Co- '

mais risonhas do que sempre,
mentando o discurso de chur'-I agora que a Grã-Bretanha e

chill no Parlamento Canaden- os domínios têm a seu lado a

se, o artigo de fundo elo "Ti-União Soviética e os EE. UU.
mes" diz que êle terá como como aliados, com os holande
resultado uma união mais es- ses lutanelo valentemente no

Pacífico e milhares de pessoas
na Europa escravizada prontas
a erguerem-se ao primeiro sí-j
nal.

"O Japão está-se aproveitan
do plenamente ele nossas

atividades nos outros mares e

continentes e da falta de pre
paro da América para a guer
ra; mas não há de tardar o dia
em que terá de enfrentar as

forças combinadas de todos os

aliados" .

O artigo de fundo do "Dai
ly Telegraph", diz que o"mag
nífico esfôrço" ,pelo qual Chur
chill se congratulou com o Ca
nadá, fez com que a quarta
parte de seus homens esteja
servindo nas forças armadas e

custou-lhe 40 por cento das
rendas nacionais. O Canadá
está enviando para a metrópo
le víveres em quantidade tão
grande quanto possa ser trans
portada pelos navios existen
tes e, diariame--;<-e, construindo
mais navios. Ao mesmo tempo
suas fábricas produzem quan
tidade sempre crescente de ar

mamentos.

I Nova Iorque, 3 (A. P.) -Um
despacho da Agência Stefani,
italiana, procedente de Buca
reste e aquí captado num rá
dio oficial de Roma, disse que
"o rei Mihail e o general An
tonescu dirigiram ordens-do
dia -ao exército rumeno, enca

recendo a necessidade de luta
rem contra a Rússia e expres
sando segurança na vitória".
O rádio acrescenta que Anto
nescu também dirigiu mensa

gem de congratulações pelo
'Novo Ano à Nação, declarando
que 1942 marcará a termina

ção "da árdua luta". Na sua,
o rei enalteceu a coragem dos
soldados rumenos, pela qual
"a Bucovina e a Bessarábia
foram restituidas à Mãe Pá-

As perdas aéreas
Londres, 3 (Reuters) - O

Serviço de Divulgação do Mi

nistério do Ar, informa que,
durante o ano de 1941, foram
destruidos, em combates, pelas
baterias anti-aéreas e pelas
barragens de balões, 1.374

aviões nazistas, em operações
diurnas e noturnas. As perdas
britânicas no mesmo ano, em

operações diurnas foram de ..

559 aparelhos, tendo sido sal
vos 63 pilotos, enquanto que
muitos outros abatidos sôbre o

território francês sabe-se que
foram feitos prisioneiros.

Cruzada Nacional de
Educação

Ofertas de Natal

treita que nunca do Canadá e

da Grã-Bretanha no esfôrço de

guerra. "Êle expressou o que
todos nós sentimos: a admira
cão nela confiança inabalável
dos uomín íos e não meuos ;1;)

grande Domínio do Canadá".
Acrescenta o artigo que, a.

despeito dos sérios revéses no

Pacífico, as perspectivas são

tr ia "
.

Mensagem do Partido Trabalhista
britânico aos russos

Ficaram assim constituidas as

Comissões encarregadas de arre
cadar as ofertas de Natal, des
tinadas à manutenção da obra
da Diretoria Regional de Santa
Catarina da CNE:
NAS REPARTIÇÕES PÚBLI

CAS: Dr. Leonel Costa, Cap.
Antônio Carlos Mourão Ratton,
Hélio Regis e o Presidente da
Diretoria Regional.
NOS ESTABELECIMENTOS

COMERCIAIS E INDUSTRI
AIS: Jaques Schweidson, Ma
noel Galdino Vieira e Hipólito
do Vale Pereira.
Tais pessôas foram devidamen

te credenciadas para êsse fim,
na reunião da Diretoria Regio
nal, realizada a 30 de Dezem
bro p. p.

Sôbre a criação do comando
único no Pacifico

Londres, 3 (U. P.) - Nas es

féras fidedignas desta capital
expressa-se que em breve será
anunciada a criação do co

mando único aliado no Pacífi-

C:amisas, Gravatas, Píjames,
Melas das melhores, pelos me
nores preços, só na CASA MIS
CELÂNEA. -. Rua Traiano. 12

A vida será

Londres, 3 (Reuters) - Di
rigindo-se ao govêrno e ao po
vo russo, o Partido Trabalhis
ta britânico enviou-lhes uma

mensagem dizendo: "Que o

Novo Ano seja o portador da
vitória final, que os bravos tra
balhadores e soldados da Rús
sia tão heroicamente princi
piaram. Fazemos votos para
que o inimigo seja expulso das
fronteiras soviéticas, vencido
finalmente pelas fôrças con

juntas da Rússia, Inglaterra,
Estados-Unidos e China; e,
quando a vitória nos perten
cer, que nos encontremos uni
dos na paz como estamos, ago
ra, unidos na guerra.Enviamos
nossas saudações a um grande
país e a um bravo povo".

Acrescenta-se que por agora
as forças terrestres e aéreas da
Índia, Austrália e Nova Zeelân
dia permanecerão sob o coman

do britânico, pois atualmente
não se encontram na zona das
hostilidades efetivas.

o

Feijão a valer!
Pôrto Alegre, 3 (C. M.) -

De acôrdo com a estimativa re
cebida de todos os municípios
produtores, a colheita do feijão
da atual safra será aproxima
damente de dois milhões e se

tecentos mil sacos, sendo con

siderada uma das mais volu
mosas dos últimos anos.

li}stál'l triste, meu amõr T

fena bronqaíte? Estás com to.",,,,1

fll 1f.)1 de N08S0 Senhor:

8ó te aaln o CONTBAT08Sfll.

fascista

mais dura

•

perigo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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pepi&o. japo
Os japoneses que por aqui ram-se e desenvolveram-se em jornais. Mesmo no hospital as

conhecemos, ou que por aqui unidades políticas independeu- indicações estão escritas em

estão encarregados de nos co- tes, criaram e enriqueceram japonês. Até 1938 os casamen

nhecer, são tão amaveis que sua vida nacional. Ingleses e tos só se registravam no con

parecerá ilusão falar de um
' norte-americanos contrtbuí- sulado japonês, mas de 1938

perigo japonês. Entretanto, I ram e estão contribuindo subs- para cá passaram a realizar-se

ôsse perigo existe. tancialmente para o progresso segundo a legislação brasileira,
São certamente numerosos, intelectual e material dessas porque o escrivão recusou re

muito numerosos os brasileí- nações. Se é verdade que abu- conhecer legitimidade aos fi-

I
ros que a amabilidade nopôni- sos inerentes ao sistema capl- -lhos de casaiis que se unissem

ca tem cumulado de gentilezas, talista através dos desenvolvi- apenas perante autoridades es

pois nenhuma diplomacia é mentes do imperialismo podem trangeiras. Entretanto os fi

tão atenta ao trabalho de ser apontados nas atividades lhos continuam sendo regis
captar simpatias pessoais co- inglesas e norte-americanas - trados no Brasil e no consu-

mo a do Japão. Não a censuro êste fato essencial domina lado japonês. Toda a direção
por isso, nem muito menos os contudo, as relações da Ingla- das atividades locais está con

brasileiros que ela tem honra- tel;'a e dos Estados Unidos centrada na "Bratac", cujos
do, festejado e agradado. Eu com os povos da América: escritórios constituem o sis

também possuo pelo menos um nunca aquelas potências fo- tema nervoso central em toda
bom amigo japonês, ora num mm portadoras de uma pol íti- a região".
posto importante do seu país ca de superioridade racial, Depoimentos dessa natureza,
a quem devo certa atenção nunca se inspiraram na filoso- os mais insuspeitos e autoriza

inolvidavel. A atenção de um fia da fôrça, nunca defende- dos, existem às dezenas, se

serviço ele que não me utilizei, ram uma política de coloniza- não às centenas. Todos reaf'ir

preferindo correr aqui mesmo ção ameaçadora da integrtda- mam a resistência da coloni

os riscos que me esperavam. de nacional de outros países. zação à obra nacionalizadora.

Como esquecer a espontanei- Ora, essa política de coloní- Cedem quando muito os [apo
dade de tal gesto? E por que zação ameaçadora ela integri- neses nas aparências. Mas, às

lhe haveria ele atribuir outro c1aele nacional é precisamente ocultas, prosseguem no seu tra

propósito, que não o da const- a que o Japão realiza no Bra- balho, ele tal modo que das 260

deração e da amizade? Afinal, sil, através de disfarces, que escolas nipônicas recenseadas

sendo gentis e cavalheirosos podem ocultar surpresas desa- em São Paulo, nada menos de

para com os brasileiros, os ja- gradaveis, senão dolorosas. Os 200 foram já apanhadas em.

poneses seguramente jamais testemunhos mais insuspeitos flagrante delito de infração
nos pediram ou insinuaram são unânimes em denunciar elos dispositivos legais relatí

qualquer coisa que não assen- o caráter segregacionista dos vos ao ensino de línguas es

tasse bem ao nosso patriotís- núcleos coloniais japoneses. trangeiras às crianças nasci

mo. Eis porque o meu amigo Toda a eelucação que neles se das no Brasil.

nipônico, se acaso vier a ler ministra visa fortalecer entre O país inteiro conhece hoje,
êste artigo, não estranhará os velhos e os jovens nípõcs, através da já famosa confe

Que acima da nossa boa cama- nascidos aquí, o sentimento da. rência do sr. Coelho e Souza,
radagem eu coloque o cumpri- pátria distante, o orgulho, de- secretário da Educação do Rio

mento do meu dever de brasí- la, como sendo a única e ver- Grande do Sul, a extensão, a

leiro - e diga destas colunas dadeira pátria. profundidade e a audácia da

que a intenção do almirante É toda uma polí+ica tenaz- propaganda e da organização
Yamamoto ele ditar a paz na mente realizada onde quer que nazista em nosso território.
Casa Branca ameaça a segu- surja um núcleo de atividade Devemos agora juntar aos- ele

rança da América, a indepen- japonesa. A fórmula dessa po- mentos nazistas, que operam
dência dos seus povos e a in- lítica temo-la na declaração no Brasil, os japoneses. Na

tegridade territorial dos países de Hirota, feita a 7 de março zistas e japoneses têm dinhei

.dêste Continente. de 1940, na Dieta, quando ocu- 1'0, têm gente, têm organiza
Isto que se chama América pava o cargo de ministro do ção, têm planos, têm coragem,

- conjunto de Repúblicas In- Exterior: "Os japoneses nas- têm ligações que só Deus- sa

dependentes e soberanas - es- cídos nos Estados Unidos e be. Que falta, pois, a essa gen
taria fadado a triste futuro se que lá vivem deveriam ser te para constituir-se numa

o Japão com os seus podere- educados como súditos n lpô- ameaça terrível, não já para
sos .aliados do Eixo derrotas- nicos, afim de conservarem as o futuro, senão para o presen
se os Estados Unidos. O Eixo virtudes nacionais". te, não já para colher aquí os

N,scintCl de éguas qUllntu responde a êsses temores de- Aquí no Brasil, êles não pro- frutos da vitória, que esperam,
com 40,5 gréus clarando que nada quer da cedem de outro modo. O dire- senão para ajudar daquí a ga

América. A seu turno, o Ja- tor do Departamento Nacional nhar-se essa mesma vitória?

I)OEN·C fi � 1:i\�fERVOQAS
'

Peça pelo telefone B7, pão há de jurar que só o move de Ensino do Ministério da Dêsse modo, ao anunciar 0_
.

.,
.5;�ilIu. J.�', �,I conforme dese jar: I o objetivo de esmagar os Esta- Educação, sr. Abgar Renault, almirante Yamamoto sua reso-

Consultório: Rua Vítor Mereles, 28 - Das Iq às 17 horas ,
Bt'ID gase ilioade ;

I
dos Unidos, e que, após elimi- escreve: "Em São Paulo o pe- lução de assinar a paz na Casa

I
Com pouco gás:

Residência: Rua Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589 Q á
nar do sistema de defesa e rigo é também muito sério, Branca, é a própria América

uas e sem g F; equilíbrio do Continente a dado o consideravel número que êle ameaça. Com a Alerna-
,c: �;;;"'""'i"p:"��:;';'�, . ...::. - �=",",_�S��il'íi?, Sem gás artiflcia l.

sua maior fôrça, a sua peça não só de alemães e italianos, nha dominando o Atlântico e

I :,TI1'Ul'O DR DIAGNOSTICO :_:.=*_=_=,*::",========== mais formidavel, aí então se mas também de japoneses, Cl1·• o Japão dominando o Pacífico,

DR nUlA RU" <l� CLINICO retirará para os dominios da jos filhos, nascidos no Brasil, adeus, segurança, adeus, Iiber-

lis j) SI D O I M II
Terrenos no Balneário Ásia, e daí por diante é que são, todavia, educados num dade, adeus, independência das

I Ufh' II r.
.

ja ma oe r:nann Escolha já o seu lote de ter- mais timbrará em respeitar a sentido inteiramente em desa- nações do Novo Mundo!
r orrnauo pela Unlversldade de reno no Balneário da Ponta do soberania das nações america- cordo com as tradições brasí- Hermes Lima

G�TT:rUHj fi �i '

Genebra (Suíça) do Leal. As construções aurnen- l' A u d
.

,

Q,.\�;"g,:�.N. �·"·I· d)fll prática n08 hospltals europeu
nas. eiras. ingua que apren em,

��, � 'il! (�lilllca médica em geral, pediatria.
tam. A planta dos terrenos acha- Dêsse modo, segundo tantas os livros em que estudam, os

QjI ii i! i, enças do sistema nervoso, anare se com O sr. Ar! Santos Pereira vezes há declarado a rádio ger- motivos de suas composições
lho genito-urínarto do ho;r.e'n; que Si: acha encarregado da mâníca, o Eixo não deseja em aula, as suas festas cívicas,

e da mulher venda dos lotes.
Assistente Técnico

mais do que salvar a América as suas canções, tudo afinal é
. das garras dos Estados Unidos estrangeiro".

-

I Dr. Paulo Tavares e também da Inglaterra. Só Do espírito dominante na

1 (. 'urso de Redl,.logia Clfnica com o

J;, .\:fan ,cl de /'1 breu Cam oan.r:o JUIZO DE DIREITO nA I co.m uma Alemanha nazis�a colonização japonesa oferece

.

�ílo ! aull'). hpecializado em Ri- I
tnunfante e com um Japao medida exata o depoimento de

f� ane e St.túde PÚbltci:l, pela Unlver· Ia VARA DA COMARCA agressivo vitorioso estal:iamos dois delegados do Conse1hu de
midade do Rio de Janeiro.

�
. , seguros e livres. Imigração e Colonização, dr.

Gabinete de I:taio X OE FLORIANoPOLIS Mas a América não se dei- Artur Hehl Neiva e major A··
.-\parêlho moderno SIEMENS para
llagnóeticos das dOfDcas internas xará embalar por um canto tão ristoteles de Lima Camara,
oraçíw, pulmõeL", vesículd biliar. EDITAL DE LEIUiQ falso. Ela conhece perfeita- que, a 23 de março de 1941, vi-

estômagos, etc. O Doutor Al"Hro ele Abreu Hego, mente de onde vêm. os perigos sitaram a Fazenda Bastos,
tadlogralias 6ssea., e radlollraflas Jt_1iz Substituto. da 1:1. Circunscr.i- à sua segurança. Por espaço de grandioso latifúndio nipônico

dentárias C' 10 1 I J"' . �m .exerclclo (O cargo, (e UlZ nlais de um século a 1nglater- encravado no nlunlCIplO de
Eiectrocardiografia clínica - de DIreIto ela 1 a. Vara da Comarca I

'. A Nu !erldas,
lii;tgnóstíco precIso d'\s moléstIas ele Floriall()polis, Estado ele Santa 1'a e os Estaelos Ul1ldos tem Marília: "A população de Bas-

mesmo do méo
cdrdflicas por n:elo de trllçndos Catarina, na fc)]'ma ela lei etc. I brilhado como estrelas de pri- tos é de japoneses, na sua ..-.oI--'-'-i.-_�c.r.ctClr. ocze-

elétricos. \ Faz s.aber aos que o p�esellle '/ meira grandeza no cenário da imensa maioria, 90 S'i, senão H-�""'AfIll4 mas, ••plnha.
Metabolismo basal e,(lI tal "Irem ou (le!c conhec!J11e�t(l política munelial e nem ingle- mais. As placas das ruas eram !&t1f.7í��....�I. u h ya I. n

(Determinação dOil ditúrbloB das tIverem que, no dla 29 de JaneIro . , "

'
, . Intlm. d....

glândulas de secreção Interna). proximo vi ncloul'o, :'Is 14 horas, á ses. ne111 norte-ameI�canos J�" escrItas em nomes japoneses, nhor.. (contr.

Sondagem Duodenal frente do PaJúcio da Justiça ii Pra- maIS ameaçaram a vIda e a ll- e só sob o protesto dos delega- oorrlm.nto., flo-
h:xame químico e microscópico do çn Pereira Oliveira, o porteiro dos berdade de qualquer país elo elos do Conselho de Imigração .... �r.no••,

suco duodenal e da bílis). ;J\l(li�orios ,d_estr. Juizo, \'en�le] �\ em Novo Mundo. Com a esquadra concordou o chefe da fazenda Mo.)
O jJu!JlJco lel1ao a quem llJaiS der e .

. >,' , • Y • Aabinete de fisioteraoia maj OI' lanço oferecer, o srgl,i nte; _ll1gl�sa e a no; te:amellcana, em muclá':'los para
-

nomes bra-
Onuas curtas, rlJ.los ultra-viOletas, K 1 _ ema casa sita nesta c:lpi- dOl11manclo O Atlantlco e o Pa- sileiros. Nas duas livrarias de

• '.R" rem.dlo

'hlOu Infm-vermelho e eletricidade I' F 1?1 'f
-

dA C
.

B
-

I
Lâ.: lIA "".

ta a rlla rei Caneca, n. -, con�- Cl ico, as naçoes este ontl- astos nao se encontra

1.1:11/
RUO ""D, ,.

L Ó
médIca truida de ti.iolos, coberta (.le telhas, nente emanciparam-se das an- único livro em português, sao .MIe (011- •aborat rio de microscopia e forrada, assoalhada, enYldraçacla, t" t" 1 .' d

TIO> ...

análise clínica com cliYel'sOS C'omp:lrtimentos, te11- Igas me IOpO es, OI gamza- to os japoneses. Também os :..- ..:

t xames de sangue parlJ. d!l,gnóstlco do duas .ianelas de frente e treis ....'. - ;;.;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;._
ua sífilis dlagDót>tlco do Impaludls- portas, ocupada por uma verdura I

_.

Imo, dosagem da uréa no sa.ngue, e moradia, casa essa em máo esta-

E RS.------......,.�-, EtC. Exame de urina, treaçll.o de do de conservação, avaliada por

• mpresa IOeIrOAscheln ZllDdeck, para diagnóstico dois contos de reis, que sai ti mar-

1- I
precoce de gravIdez). Exame dtl gem (2 ;0008000). Esse il110vel que

O A M· puz, escarros, líquido raqulano e pertence ao espolio de José Cardo-
r. ntônio aniz luaiquer pesqulzu para eiucldaçAo 80 é levado á praça (leilão) em

d A de diM;nóstico. virtude ele urna petição do inven-
e ragão ltua FprnB.ll.�o Machado, fJ tariante cidadão Evaristo Cardoso

. Telefone 1.195 na pessôa do seu advogado Dr.
MEDICO fl l O R J A N O P O L I .., Clarno G. Galeti. E, para que che-

Cirurgia e Ortopedia. glle ao conhecimento de todos i

Clínica e Cirurgia do �",_,__
mandou expedir o presente edital

torax. Partos e doenças I I
que será afixado no Jogar do cos-

de senhoras, D S fiULO R liMOS
tUl11e e publicado na forma da lei.

O r. 11 .li I" I �1���aI�Ó��li��d�o2e�,\�t�i�ad�llat��CONSULT RIO:
. .

I
di:lS do mês de Dezembro do ano

Rua Trajano, 33, aVIsa a seus chentes e de mil novecentos e quarenta e

Diariamente das 15 às amigos que estará de

I
um. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Es-

I
17 horas.

I
volta, de sua viagem ao criv�o, ,o Sl.lbscrrvi. Selos a fina1.)RESID1!;NCIA: Rio, em princípios de Flonanopo]ls, 24 dr Dezembro de

. , d 42
1941. (As.) A]yaro de Abreu Rego.

A v. Hercilio Luz; 189. JaneIro e, Juiz Substituto em exercicio.

Telefone n. 751. Está conforme
O Escrivão

.: ................. .. 5 v ...........3 Hygino Luiz Gonzaga
""';

I r édic
; S'#'ã"aI? • ., 'Ê

'"fi ..

A.

es
m.:."'&':i..ll"::W::'::;';;_:::;;;:;::;,.;.&;...�,"," ,:':'10. ,L." _,,;:-::o�;::J,j;}j;aig��_g;.2.i.:.;,,�� i�--

..""""""'.
,"".,...._....""'*"

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS i
'

r" f '"

OUlJidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço lJr. '<enuglo .

Dr. /\>PAIII��I() Ti\VARES
I

SAVAS LACERDA

_ (Assistente do nl'Of. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DE' CANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te1. 1461.-Residência 1450

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOli
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Clinica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARiZ e Gfi4RGANTA

CODS: Vital' Meireles, 2i, -Dils � 6 às 18 horas.
Res.: Conselheiro M"Il'I:!, 77-FLORIANOPOLlS.

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e I o nva Prátíca DO Rio de Janeiro

C I di Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tes teriemente à tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n 7, sobrado - Feno: 1467
Residência: Rua Pre- i.lente Coutinho, 23.

Jo�ephhliil S(hweidson
MEDICA

Doenças de senr-o-as e crianças,
CONSULTAS: das 10 às 12 e das .lft às 11 horas

Rua F. Schmidt, 39 (sch.l

Dra.

UJC) OLHOS, OUVIDOS,
.) "'NARIZ, GARGANTA

---=---------------------=-

Dr. AR
Especialista; assistente do Proíevsor Sanson

do Rio de Janeiro.

(- .. It-.,r Pela m-vnhã, das 10 ti .... 12
.r1fl'U ti,:,: A' 1,-,1(>, dAR 3 às fi

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO
CLINICA GER/\L

3

Ex-chefe de cll
nica do

H08pltJI de
Nuernbervç; VI. IV OJ �

(Prors. L.. Burkhardt
e E. KrButer)

Alta c'ru, 164V" gyne
coiogla (doenças de

� §8npt.ra.",') e partos.� Clrur�Kia do system,,;
ner�NI\] 6 0'1' rflÇÕül'l

Çt0 f'
. i ti.

C . caí! .. I[ "o c' (pc) Tn:l!o-
l'1u, 18 i,.' ln em 12, e

rla"! H) r:. I � ',,(;0) Tele
poon - 1.t86

I
Re8Hjf,L.i)�� ;\ ru� E&
teveB thminr 20. G._

'l'elnphone --� 1.1,) 1.

J
I

CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTOr"IO :

Rua Felipe Schrnldt-cEdili
cio Amélia Neto-c-Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCJA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

;:rr

QuAsi meio século de
'I- exis

tência é o melhor reclame
da prefêreocia A IUVE'lii10E
ALEXANDRE para limpar. for'
tíficar e rejuvenescer os

cabelos, Elimina a caspa,
faz cessar oi ,!u�da do!'
cabelo" e voltar a cõr

p rmu i.i v s os cabelos

I b.r"ocos., sem OP tingir;
d- -lhes v igor f' mocidade.
Não COD tern sais de prata e

usa-se como loção,
ORATIS

Peça-nos Impressos sobre OI cul.
dados dos cabelo. o o melbor uso
da , "••••• 11 ,

Vidro �. oon-elo ;1000 �
�re OU qIor cIecIaracSoo

LAD. 'UnlrlDI ILO.IDRI LTDL
Rua da Rliçl1a.ro, 101 ,,. BlO De oIA.EIIIO

"""'-

Clube dos Cacadores
de lia. Catarina

De ordem do sr. Presidente
ficam convidados os senhores
SOCIOS para uma sessão extraor
dinária, a realizar-se no dia 6,
terça-feira, na Bibliotéca do
"Clube 12 de Agosto", afim de
serem apresentad8s sugestões à
Divisão de Caça e Pesca bem
como tratar-se de outros assun·

tos de real importância.
JOSE' VALE PEREIRA

Secretário.

,

Agua
Sf nte Catarina

Cargas e Encomendas entre Porto Alegre
-- Tubarão -- Florianópolis e vice-versa

DOMICILIO A DOMICILIO

Transportes de Araranguá

Agência em Porto Alegre Rua Ramiro Barcelos, 219 - Fone 5934
Agência no Tubarão - Rua Marechal Deodoro - Fone 24

Agência em Florian6polis - Rua A'lvaro de Carvalho, 2 - Fone 1677
VIAGENS DIRÉTAS E REGULARES 3 VEZES POR SEMANA

.

Recebe cargas e encomendas para: Tubarão, Gravatá, Braço do Norte, São
Ludgero, Orleans;' Urussanga, Cocal, Cresciuma, Mãe Luzia, Nova Veneza,
Forquilhinha, Morretes, Araranguá, Torres, Capão da Canôa, Trümanday,

Os6rio, Santo Antônio, Gravataí, Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo,
Florian6polis, 5 de novembro de 1941.

D'AVILA -- Agente.GUILHERME GONCALVES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"1"941 1942
Quase a terminar, o ano de 1941 viu a guerra mun

dial estender-se ao Oriente e ao continente americano.
Para nós, o acontecimento é de sumo interêsse. Quando
dizemos nós, queremos referir-nos a todos os povos ame

ricanos. Esse acontecimento não afetou ainda de ma

neira concreta. a nossa posição em face dos belígerantes.
Mas não se póde dizer que não nos deixe de importar
muito mais do que tudo quanto sucedeu até agora.

Em primeiro lugar, envolvendo uma potência ame

ricana, a guerra, embora o continente seja vasto, se avi
zinha de nós ou, pelo menos, cria a possibilidade de re

percussões dirétas até sôbre os nossos territórios. Em

segundo lugar, o continente americano é hoje, em con

sequência de convenções internacionais, um todo, se não

própriamente sob o ponto de vista político, pelo menos

no plano moral e também prático. Nessas condições, bas
ta o fáto da agressão do Japão aos Estados Unidos para
indicar a importância que teve para nós o ano de 1941.

Em todo caso, apreciando-o, não seria procedente
que reduzíssemos o seu interêsse, quanto à guerra, ao

acontecimento que o encerrou, por assim dizer. Foi um
ano fecundo em ocorrências 'graves ou sensacionais em

todos os setores da mesma: em momentos de cruel in
certeza e, por fim, em surpresas.

Houve horas em que a Alemanha ofereceu ao mun

do o espetáculo da expansão de sua fôrça num rítmo
constante. Vimos a campanha fulminante da Jugoslávia
e da Grécia, assim como a reconquista da Cirenáica. Em

seguida, a ocupação impressionante da ilha de Créta.

Depois, vimos o prodígio hesitar e, em vez de dirigir seus
esfôrços para o Mediterrâneo, como parecia natural, ati
rar-se sôbre a Rússia.

Vimos esta última ceder sob a pressão do adversá
rio: perder centenas de quilômetros de território, cente
nas de milhares de homens e um material inumeravel.
Era como se não restasse à Europa inteira outra alter
nativa senão arrojar-se aos pés do Reich. A França mos

trou indícios de estar disposta a essa indignidade ou,

para sermos mais justos, os seus dirigentes assim proce
deram. O mêdo petrificou a Turquia. Mas a Rússia aca

bou reagindo e o chanceler Hitler tendo que sacrificar
seus generais. Nisso consistiu para o mundo a' surpresa
máxima de 1941. .

O ano de 1942 começa depois que a guerra, ao ter

minar o precedente, entrou numa fase nova, sob um dos

seus aspectos mais palpitantes. Êle encontra os Estados
Unidos e o Japão como beligerantes, isto é, das grandes
potências militares e navais as duas únicas que se ha
viam ainda mantido neutras em quase todo o correr de
1941. Perante o Congresso norte-americano, Winston
Churchill reproduziu, "mutatis mutandis", seu discurso
'da Câmara dos Comuns, de Maio de 1940, em que falou
de "suor, sangue e lágrimas". Fez corajosamente antever

para 1942 um ano de tribulações. Numa matéria grave
como é a entrada de uma nação em guerra, sempre é me

lhor prevenir decepções.
Hoje, no continente americano, temos pela guerra

um interêsse que não se havia ainda positivado, corno

acaba de suceder. Por conseguinte, a circunspeção é de

rigor na sua apreciação. Somente, se isso é razão para
urna certa reserva, não o deve ser para nenhum desâni
mo. Admitamos que esteja destinada a 1942 a sorte que
o primeiro ministro britânico previu. Tenhamos confian
ça em 1943, pensando que, arrastando o Japão à guerra,
a Alemanha jogou seu último trunfo.

\1.\
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t, •
• •
• •
• DE PESSOAS TEM •
• •
• USADO COM BOM RE ,
• I
• SULTADO O POPU •
• •
• LAR DEPURATIVo •
• •
fi) DO SANGUE

•
• •
• •
• •
• A SIFILI! ATACA TODO O ORGANISMO •
• u Ftgadr., o Baço, o coração, ° Estômago, os •
• Pulmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nbos Ossos, 'Reumatismo, Stgueira, Queda do cs. •
• elo, Anemia, Abortos e raz os individios idiotas. •
• Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.

•O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
• como auxiliar no tratamento da sífilis e Reu- •
• matísmo da mesma origem. _ •
.. VALIOSAS OPINIOES •
• O ELIXIR «91!Jl>, dada a sua Atesto que apliquei muitas tbase, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91!J» obtendo• tamento da Sífilis nrínclneímen- sempre os melhores resultados I
• te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis. •
•

cal é a única possível. aCa) Dr. Benedito Talosa. Ca) Dr. Rafael Bartoletii ..

• •
••••e••••��.���G.���....
- -

CURSO DE GUARDA ..LlVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudos. Mensalidade míuíma. r'reciso de 1 gentes e re

presentantes em todas 88 cidades. Escreva à Oaixa Postal, 3717 -S.Paulo

? 7
o ESTIDO- Sábado, 3 �8 Janeiro de 194�

Adquira esta linda
,

RAD10·\11eTROLA

Se o senhor deseja possuir uma perfeitíssima Rádio-Victrola, esta

é a melhor oportunidade de fazer a sua escolha. Pois, durante

todo o mês de Dezembro, a RCA Victor está oferecendo, aos

compradores deste esplêndido aparelho, o prêmio de um conto de

réis em Discos Victor, à escolha do sorteado! Adquira, pois, o

quanto antes, a sua Rádio-Victrola e concorra a este vantajoso
concurso, que lhe dará, gratuitamente, uma modelar discoteca de

seleções Victor de alta fidelidade. Peça o folheto explicativo
das bases deste sensacional concurso, no mais próximo Reven

dedor RCA Victor.

S I�

, '�

ar arl� �

OFERTA ESPECIAL PARA OS COM

PRADORES DE TOCA··DISCOS!

E mais: além deste prêmio para os com

pradores de Rádio-Victrola, a RCA Victor

está, tambem, oferecendo prêmios espe

ciais de 50 e 25 Discos Victor (Selo
Preto), para os compradores do Toca

Discos RCA Victor, um aparelho ultra-

simples e de grande perfeição, que fun

cionará mediante simples ligação ao

seu receptor.

Toda gente se recorda do que foi

a avançada nipônica contra à Chi

na, no segundo semestre de 1937,
quando os bairros industriais de

Shangai foram reduzidos a montão

de cinzas, o norte do pais foi intei
ramente devastado e grandes cen

tros urbanos, como Soochow, Nusih
e Nankin, se transformaram em pal
co das mais espantosas cênas de

selvageria. A tragédia brutal de

que, então, foi teatro o Colégio Fe

minino das Missionárias Norte-A

mericanas, de Nankín, encheu de

hor+or o mundo cívílíz-ido. O que.

porém, se passou em Hangchwo,
ocupada pelas tropas do Império
do Sol Nascente a 24 de dezembro

daquele ano, excedeu todas as bar

baridades <por elas cometidas. Eis

como um médico "yankee", teste-
! munha ocular dêsses fatos, si ngela
mente os descreveu: "Duvido que

um único estabelecimento comer

cial ou uma só residência tenham

sido poupados. Por toda p arte ím

perava o terror, e as atrocidades
contadas anteriormente e que atri

buiamos a exageros dos nossos ami

gos chineses confirmaram-se, obri
gando-nos, ainda, a confessar que

não equivaliam aos horrores aqui
presenciados. Hoje, semanas depois
da ocupação, não se encontra lugar
na cidade que não tenha sofrido

saque e violência por parte dos sol
dados japoneses, sem a menor in

tervenção das autoridades, e ainda
não se encontra lugar algum onde

as mulheres possam sentir-se segu-

RCA VICTOR BRASILEIRA INC. - AV. NILO PEÇANHA, 155 - RIO

Não póde haver saúde com um sangue im

'paro a correr pelas veias. O ELIXIR DE Mo...

GUElRA, do pharmaceutico chimico João da

Silva Silveira, é e maior depurativo do saa

gue. - O ELIXiR DE NOGUEIRA é mais ,.e
Uln nome, i:. um SYMBOLO!

ras".
Tais fatos e os que se estão de

senrolando nos paises europeus ocu
pados, submetidos. pelos alemães à

opressão mais dura e impiedosa,
valem como pano de amostra da

"nova ordem" que êsses bárbaros
sem entranhas querem à força im

plantar no mundo. Valem, sobretu
do, como advertência terrivel aos

I homens incrédulos ou desavisados
I

que ainda não compreenderam to
,

da a extensão do grave perigo que

ameaça a civilização cristã e, por
isso, permaneceram indiferentes
ou passivos ante os reiterados ata

ques das hordas totalitárias às na

ções que encarnam, neste momento
os "princípios construtivos" - de

Paz, de Justiça e de Liberdade -

a que se referiu o sr. Getúlio Var

gas, na sua memorável oração aos

universitários paulistas. E para e

vitar que os nossos lares sejam ví
timas do furor sádico e criminoso
que se cobriu de degradação e in
famia no Colégio Feminino de Nan
kin, é para evitar essa vergonha su

prema que as Américas, revidando
à altura a tfaiçoeira agressão na

zista, se colocaram, decididamente,
ao lado da causa da Cultura, con
tra as forças do mal que desespera
damente buscam subvertê-la.

I
("A Gazeta" - S. Paulo), ,

.--

Tomaz Gonzaga e espôsa
participam a seus parentes e
conhecidos que seu filho OSCAR
contratou casamento com a

srita. MARINA BITTENCOURT.

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

OSCAR GONZAGA.

MARINA e OSCAR
noivos.

FJJolls.. 2!J-12·/tl. I"

3v.·3

I HERODIANO DA SILVA
BRASINHA e SENHORA

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

NICOLÃU RIBAS.
.

NICOLÃU e EDINÁ
noivos.

FJJolls.. 1·1-�2. I
4v.-2

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São 08 doces preparados,
Coto bom fermento Med:iloli

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7

I
I

1':: S'

Os deveres que o

patriotism� nes impõ�.
Em face dos últ�mos aco�teCJ-1 �Io ter ritor io nacional e do auxilio

mentos internacionaIS e da atitude as nações irmãs do continente, cer

franca, leal e decidida que o Brasil rando, em suma, fileiras em torno

tomou em relação a êles, não cabe dele, para que a sua política de i
ao povo brasileiro sinão fazer ces- guerra possa ser conduzida sem:
sal' toda e qualquer divergência in- atropelos c, dêsse modo, não se I

terna que, porventura, até agora, o agravem, antes se atenuem e dcsa

haja separado e concentrar todos pareçam, as dificuldades oriundas

os seus esforços e energias na obra dt' uma emergência como a atual.

de defesa das Américas, na luta lima só preocupação devemos ler:

contra o agressor pusilânime e a de reduzir o inimigo à irnpotôn
cio, a de levá-lei à der-rota, li detraiçoeiro.

() nosso governo cumpriu digna
mente o seu dever, honrando sem

sombra de vacilação a assinatura

que apôs aos pactos de Buenos Ai

res, Havana, Lima e Panamá e

mostrando-se, portanto, nesta hora

grave, perfeitamente à altura das

suas tarefas e responsabilidades.
B nosso dever, pois, de cidadãos

e patriotas, facilitar-lhe, no máxi
mo possível, a árdua missão que lhe

pesa sobre os ombros. abr lndo .a

seu favor o largo crédito de confi

ança, a que fez jús e que lhe é ne

cessário para contornar os obstá
culos com que naturalmente agora
se defronta e coopera com êxito

para a vitória final e esmagadora
das arruas panamericanas.
Desde que sc anuviaram os ho

rizontes da política européia c, so

bretudo, desde que o expansionis
mo nazista, arrancou a máscara e

alçou o colo. atacando de surpresa

povos inérmes e pacíficos, como o

polonês, o norueguês, o dinamar

quês, o holandês e o belga, temos

pregado, sem desfalecimentos nem

temores, a união nacional dos bra

sileiros, para que, unidos, pudes
sem erguer, nesta parte do conti

nente, uma inexpugnável e invulne
rável muralha à onda da agressão
totalitária.
Chegou, pensamos, o momento,

enfim, de realizarmos na prática
essa unidade imprescindível, pon
do de lado dissenções que, .já ago

ra, não teriam sinão o caráter de
manobras destinadas a nos dividir

e, portanto, a nos enfraquecer pe
ra.nte o ínímígo, ou, para falarmos

português claro, de indisfarçável
traição.
Devemos apoiar o govêrno em to

da a linha, ajudando-o em tudo o

que estiver em nosso alcance, pres
tigiando-o moralmente, colaboraD
\i,Q na 1i�1i aciio em prél d,a 4e1,$a

finíssimos

Rádios «Philco», «Olympic» e «8tewardt Warner»

Refrigeradores
rr

Crosleg
rr

esm agá-lo.
Entre nós, muitos houve que se

deixaram empolgar pelas vitórias
de Pirro dos exércitos nazistas, es·

quecidos de que, ainda, Que não
ti vesscmos - nós, os homens li
vres - quatro quintos do mundo
conosco e aqueles triunfos ef'êmc
r-os exprimissem, realmente, uma

fatalidade inelutável, o nosso dever
era não ceder aos bárbaros, era

continuar a luta, fossem quais fos
sem as condições, era imitar o

exemplo de abnegação, de herois
mo e de tenacidade que nos deu a

velha e gloriosa Inglaterra de Chur
clrill, só comparável ao que antes
nos dera a não menos gloriosa Chi
na do generalíssimo Chang-Kai
Chek.
Outros houve que, envenenados

pela propaganda ideológica, quan
do não corrompidos pelo OUl'O de
Berlim, se deram ao triste e vergo
nhoso espetáculo ele tentar por to
dos os meios, mesmo os mais YC

lhacos e ilícitos, 11 sabotagem da
clarividente e patriótica política de
panamer icanismo e. solidarieda.de
continental do presidente Getúlio
Vargas e do chanceler Osvaldo Ara
nha, esforçando-se - que desfaça
tez e que impudor! - por atrelar
nos, como bestas de tiro, ao carro

das aventuras do seu "Iuehrer"

germânico ...
Os primeiros de certo não perde

ram a nossa simpatia. vitimas que
foram apenas da sua inocência de
espírito e de sua, boa fé. Com os

segundos, porém, temos que preca
ver-nos, redobrando de vigilância
em torno deles, desmacarando-os,
não lhes dando quartel nem guari
da. O fato de constituirem insigni
ficante minoria de degenerados,
sem apoio algum na opinião púhlí
ca, que sempre os repudiou e quan
to mail! QS eonbllce mais os del�re.

AÇÃO! ... A moleza e a indisposição constante são sinto
mas frequentes da Prisão de Ventre, essa terrivel
ladra de energias que aniquila uma pessoa,
roubando-lhe as fôrças. Reaja contra êsse des
ânimo e combata o mal pela raiz! As Pilulas
de Vida do Dr. Ross, debelando a Prisão de
Ventre, restituem as energias, a alegre disposição
para o trabalho diário e os prazeres da vida.

PILUUIS DE VI�� DR. ROSS

voçÊ NÃO TEM O DIREITO
DE FICAR AS,SIM! C

311751 *7"711 "Z'lii!!i'11_": 3 _,

E' O que caracteriza a

obra política do "Premier"
britânico. Não é de feitio a

ficar "governando" a guer
ra entre as quatro paredes
de um gabinete. Ação e

mais ação é a sua vida,
apesar de ter passado já
os seus 60.
Esta viagem a Washing

ton é uma demonstração
do seu cara ter político,
contra o qual nada pode
rão as grandes investidas
das armas. Não são só os

soldados que vencem as

guerras. Um passo político
póde vencer batalhas. O
que perdeu Napoleão foi
precisamente ser êle políti
co medíocre, o que terri
velmente o irritana contra
os grandes estadistas bri
tânicos.
Não será nada extraor

dinário que a História di
ga amanhã: "Quem ven

ceu a guerra foi o "Gene
ral" Churchill".

("Cm'reio Português")

Senhora r Para 8S SURS so

bremesa s prpfira o PUDIM
MEDETROS. sabôres delicio
sos e diferentes.

,-

Dr e- ALDO DA LUZ IADVOGADO

Rua Trajano, 33

IFLORIANÓPOLIS

7.3, não significa que devemos fe
char os olhos aos seus passos ardi
losos ou tapar os ouvidos às suas

insinuações hipócr-itas, lembran
do-nos sempre de que uma "quin
ta coluna" se carateriza menos pe
lo número dos seus componentes
do que pelas suas possibilidades de
ação subterrânea.
Já tivemos aqui tentativa de der

rubar o presidente Getúlio, com

"auxilio vindo de fóra", na expres
são incisiva de s. excia. Devemos.
portanto, estar alerta contra qual
quer "réprise" dêsse gesto amaldi
çoado e infeliz. E o antídoto do ve

neno fascista e a união nacional -

firme, sólida, resoluta - dos po
vos que, como o nosso, êle busca
escravisar, na sua ânsia megalorna
niaca de dominar o mundo.
Todos os patriótas, portanto, sem

exceção ele um só, ao lado do che
fe da nação e de su politica de re

vide exemplar à agressão totalitária
às Américas !

("A GD,lete." - ;t, Pendo)

Pecas �enuinas FORD)
lPrecure os novos concessionários:

Tuffi Amin &: Irmão
Ana Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 117

I I

OFICINA FORD
(Provisóría)

TUFFI AMIN, & IRMÃO, Concessionários da
FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
toristas e aos snrs. proprietários das linhas de
Transporte, de Carga e Passageiros, que,acqbam
de instalar a OFICINA FORD (PROVISORIA) à
Rua Visconde de Ouro Preto n.> 32, esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a

atenção dos interessados. A oficina está apa
relhada com bons profissionais e executará todos
os consertos e montagem com a máxima PERFEI

çÃO e PRESTEZA.

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIN & IAMAo

PENSA-O Vende-se uma pensão. sita à Rua General
Bittencourt 1t3. bem afreguesada. por

preço de. ocasião. Tratar na mesma: 8 v.-3

-

Produtos .CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Hcepcke)

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
Seu figado deve derramar, diariamente.

no estomago, um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevem a prisão de ven tre.
Você sen'ce-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio..

Uma simples evacuação não tocará a

eauaa. Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa .. Fazem correr livremente esse litro
de bilis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno : são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as PilIulas CARTERS
para o Figado. Não aeceite imitaçÕClf!
l'feçO 3$000

Agradecimento
o abaixo assinado agradece,

penhorado, ao abalisado clinico
dr. Paulo Fontes, pelo desvelo e

carinho com que tratou de seu

filho Aldo, durante sua recente

intervenção cirúrgica.
NICOLAU PEDRO

.................... _

..................

• . ..a.c...... -c.a.......
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f �o ESTADOttr
DI..iRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Te!. 1022 - ex. postal 139

ASSIN.' �URAS

Na Capi:;lI:
A no ",.,.,.... 50:;000
Se !Il ('"t l'f' •..•• • 25$000
Tl'inl(·"tl'c 15$000
!'11 (Is 5$000

No Iuterlor s

Ano ., ......•... 55$000
Semestre,...... 305000

Trimestre 20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A dírecâo não se responsabl
liza pelos conceitos emitidos

nos artigos assinados
� �

- -----------'

-_

Acácio Moreira

ADVOGADO
Consultas e pareceres

Ações cíveis, comerciais

VISCONDE DE OURO

IPRETO, 70

Fone 1.277

�-=I

Sangu�nDI
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFORaS (ALGO

,

ETC.

fONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

O. Pálido!, Depauperados,
Esqotados, Anêmicos, Míie,
que criem Mag,ol, (riançol
raquítica" receberão I teni-

ficação �!Ual do organi mo

I

1

-e

Sá n áOü e n o I I
) L!c, D N,S_P. n' 199, da 1921 I
�'VÊNÕsEMusÊMr� I
Urna re- ldêncix , em C9

poeiras, c. m todas 8S insta·
la ções sanitárias, tendo 87
mts, de frente pur 1.00(1
mets. de fuodos I', tarnbern.um
terreno situ a do em Cuque

í

rOEI; com 52 metros d e Irent
por 600 metro de tundrs. Tra
tar eum Júlio C. Gonçulves,
à praça 15 de Nuv. 9-sob

v-18

CASA MISCELANEA. distri
'buidora dos Rádios R C.A, Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Traiano. 12

UFinalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violentoU

" Um valioso atestado sôbre os efeitos
do Xarope Toss

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, �I., do Rio, são inúmeros os

atestados sôbre a ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses,
gripes, resfriados, bronquites e coquelu-
che, pois o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sôbre as
vias respírntorías.

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 flora micro
biana, por sua ação antísséptíca. Elimina
as toxinas, com seus eleitos nos intestí-
DOS e nos rins. Regula a circulação san-

Iguinea, pela branda ação tônica sôbre
o coração. Age sôbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e for-
talece as mncosas da traquéia e dos
brônquios, Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e resfria

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
um vidro e defenda sua saúde, Jogo aos

p:lmelros sintomas destas afecções das
VIas respirato rias com a ação segura
deste medicamento eficaz. Vidro: 5$500.

. Representantes e

viajantes
J Precisamos para todas 8�

t- e. zonas do Pais. Negócio sé
\ rIO 8 lucrativo. Ótimas con

� \\lões. Cartas à FÁBRICA O�
) FOLHINHAS Reí. 601, Ca ixs

3.097 -

"

NOVAMENTE A VENDA
as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
Máquinas portáteis

Produtos da

WANDERER
WERKE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

5

Màquinas para E�critórios

t4alll tosses rebeldes. 1ralccHt4res. aas broechIt_ .....
édc•• ou IÜmple� grippes. resert�dos. reuquld6ea, eu.... cee
e:.sClUToa ,;."n�ulneo\'l, dores po peU4t e ... c••las, lasoDUlllltl

•

(;I k"aquexa gerai, 'alta de app.me \3 feliN'e, o CONTRATOSI'iII
6 • S'&'tftlledlo OMo�uto, beroJco. que nào falha. Eftlcacis....
lia� e••se dos h.borrcuioiIJo51 tom.�o-o convoalCUiltomelll.. •
CONTRATOSSE J. reeefH)u mais de 24000 alt@$lado. "...
�ITOS. Tenham euid�do! -oNào se hbitc8I onuanaco. AoceIe
�- ú • CONTRATOSSE, que é Il;tu"mte., lião ICID ..........
JJs 1!lSJ!r�� T�__� Ma .....

GUIDoanhia
I .

---

�a Baia»
com teclado «universal» de lt car

reiras de téclas

r.

com carros de 31. 28. lt6. 51.
;� 65 e 95 cm úteis

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

Filiais em Blumenáu, Cruzeiro, Joinville. Laguna, taíes e- SãolFrancisco
..,..

IMOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

=-------

li����ã� ! li��1i�i� �
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 artrgos para presentes e materiais elétricos, seus preços
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, 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, 11 - Fone 1674

LANTERNA

obtendo a luz clara e brilhante co

mo a do sol, para qual as Camisas
"Colerncn" são famosas e sem igual!

Mais Fortesl * Mais Luzentesl

I
I
I

As Camisas Coleman servêm

para qualquer typo de lan
terna ou lampada á pressão
Camisa 78-5 de 200v Rs. 2$500 cada uma

Camisa 999 de 300v Rs. 3$500 cada uma

Fundada em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoa

'Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9,000:000$000
... 54.700:000$0(')0

�.929,719:000$000
28.35R'717$970
�5,964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Distribuidores em FLORIANOPOLIS:

MEYER & cu.

Rua Conselheiro Mafra, 4

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

Amortização de Dezembro
No sorteio realizado em 3 I de
Dezembro de 1941 toram sortea
das as seguintes ccmbln sçõe :

Q. O
Z O
V H
ZO
K R 1'1

J K t�

I Q I
K B �

�
Os portadores de títulos em II
rígôr contemplados são con- P
vidados a receber o reemo ibôlso garantido, na sêde da

Companhia,
ou com os Agentes Gereis:

y
N
E
V
F
A
L
N

-----

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epipharno Jose

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Cia.

III· Representantes Gerais

IlL. W R MORGAN & elA. LTDA.
Rua Benjamin Constant. 51--1·--S.--9112 \L Caixa Postal, 3431-São Paulo

1_-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiõiiiiiiEiiiiãiõiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iii'�

LIVONIUS & CIA.
BLUMENAU

Não interrompam o paga
mento regular das mensalida

des dos seu � títulos.

Em caso de Interrupção, re
nabilltem tm ediatamente os
seus títulos. E' suficiente pa
gar UMA M8NSALIDADE para
revlgorar o mesmo e evitar a

perda do direito sôbre o sor-
!eio e salvar as suas

economias.

.' O irmão sofre?
o Centro Espirita Luz, Caridade

e Amõr, fundado ht\ 22 anos, à rua
Maia Lacerda, 66--Rio de JaBelro.
mantém consultório médico gratui
to. Escrevendo. declare claramente
nome, Idade e residência, Juntando
envelope selado e subscrito para a
resnosta,

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Cat1.0 oosta! fÇJ- Teleonof1.fI083-J3.nd. Tel.• ALLlANCA)

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itcríci,

IBlumenau e Lcrcres.
.

--

Crédito Mútuo Predts I

Proprietários: J. Moreira & (ia.

Dezembro 6
Foi pago à prestamista Alzira Silva,

residente em R(:\ torcida, possuidora da caderneta
n. 18340, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

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

Deztmbro 19
Foi pago ao prestamista, Ernesto WalI Junior, resi
dente em Florianópolis, possuidor da caderneta n.

5.27 J, o prêmio que lhe coube em mercadorias no valor

6:250$000
contemplado no sorteio de 18 de Dezembro de 1941

Ano No·vo" Nova Sorte
Janeiro 4

Mais um formidável sorte ío 2 Crédito Mútuo Predial,
realizará no dia 4 de Janeiro com prêmios em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
...... : mm .

farmácia "Esperança) I
do

farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigcs de borr;�chd.
Garante·se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoepcke),
FONE 1.542

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atlulna
Rua Trajano n. o 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlílcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos _.' Descontos - Cobranças

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

das Apólices do Estado de Pernambueo, 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 especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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vitória!dahoraAproxírna ..se a
MOSCOU, I (REUTERS) "APROXIMA-SE A HORA DA VITóRIA DECISIVA CONTRA A ALEMANHA HITLERISTA"·· DECLAROU A RÁDIO

LOCAL, COMENTANDO AS CONF'ERÊNCIAS ENTRE AS AUTORIDADES RUSSAS E o MINISTRO BRITÂNICO EDEN. "ÊSTE ACONTECIMENTO
FOI DE GRANDE SIGNIFICL\ÇÃO POLíTICA E NOVOS E IMPORTANTES PASSOS FORAM DADOS PARA MAIOR APROXIMAÇÃO ENTRE

A UNIÃO SOVIÉTJCA E A GRÃaBRETANHA

Missa de 30· diaIVidasoct;ilCartazes do dia
(100000D0�QI'JIOOI:Xl9QDDQICJOCJIrXIacocacoroClDOOOOOOOOOOOOOO�lIXJDDOQIlDlXlOOOOOOtXOCOCXJODOUODOô:lDc.aJ'GIQCIOOIJD'·OOQODCI(JOOOCXXXXXJoooooaooCCXJlOOOOOrIOOOOCJOO

HOJE SiSADO HOJE

'axxxu>CIN�REx�\mCINÊ(fr;EõN==l�iMP�I;:L�- FONE 1581 - - FONE 1602 - - FONE 1581 -

I A's 4 1/2, 7 e 9 horas A's 7,30 horas:

Carlos Orilia, Pedro Goulart e família, Mi
guel Savas e senhora, convidam seus parentes e amigos para as

sistirem à missa que, por alma de sua inesquecivel esposa, fi
lha, irmã e cunhada LILI, mandam celebrar no dia 5 do cor

rente, às 7 horas, na Catedral Metropolitana, pelo 30° dia de seu

talecimento. Antecípam seus agradecimentos a todos que com

parecerem a êsse ato de piedade cristã.

VULTOS & FATOS
A VALSA DO ADEUS

Após longa e fastidiosa agonia,
animada pelos desvelos do solícito
Pai Destino, pereceu o Ano Velho,
incarnação ao vivo do Mackbecb de
Shakespeare: môço e ágil no primei
ro ato; trópegc, seníl e agonizante na

cêna derradeira...
De nada lhe valeram os cuidados

materua.ls das horas, nem os carinhos Complemento nacional D.F.B
tratemos dos minutos. Morreu como
um príncipe ou truão, voltado :.10 No Tempo em que Cabaret não
nada de onde a sucessão elo tempo () , era Café (shorr)havia tirado ...
Tout passe sur la térre! Que resta,

pois .ao que viveu, ao que gozou, ao

que de olhos vivos acompanhou a

vida ? .. Poeira ... e nada mais...
Desapareceu êle, como CI' lUlll.lOSO

que quer salvar a péle ou beato a res

guardar sua serafínica modéstia
aconchegando-se entre as grnrles de
Ulll claustro nas solidões elo l-rima
láia...
Deixou-nos, porém, o legado de

seu venerável antecessor no sólio
crônológico - A guerra - com todo
o seu cortejo de horrores, traícões
totalitárias e irrespetto ao Direito dos
po"\"os e das gentes...
Morreu o venerável Mil Novecentos

e Quarenta e Um! Levou-o a sua se

nilidade precoce, advinda ante os

horror-es de uma guerra que êle não
pediu e os males por êle não dese
jados. .. Morreu como Otélo cioso de
sua meiga Desdemona, ouvindo 11')S

tímpanos cansados e envelhecidos, a

sinfonia berrante de abertura que lhe
tocava 1942 e a tristonha "Valsa do
Adeus" que Chopin compôs para os

sofredores, os amorosos e os agoni
zantes...

A's 7,30 horas
Será deferido o

pedido de Lindbergh
Nova Iorque, 3 (U. P.)

Conquanto não tenham sido
formulados comentários ctí
c i ais, sabe-se que será resolvi
do favoravelmente o pedido de
Charles Lindbergh para rein
gressar na aviação militar.

.Jl'IZO DE DIRElTO DA 1a 'TA·
RA DA COMARCA DE J<'LO

RfANól>OLlSMaridos travessos
com Ralph Byrd

Complemento nacional O.F.B.

Nas asas da daRsa r Cruz diablo
com Ramon Pereda Edital d(' PI':l('<l

O Doutor Alvaro ele Abreu Re
go, Juiz Substituto ela la Circuns
crição, cm exercício do cargo de
Juiz ele Direito ela P Vara ela Co
marca de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina. na Iorma ela
lei, etc.
Faz saber aos que o presente

edital ele primeira praça com o

prazo de vinte (20) dias virem,
ou dêle conhecimento tiverem que,
no dia 5 de janeiro elo ano próxi
mo vindouro, às 1-1 horas, à frente
do Palácio da Justiça, à Praça Pe
reira e Oliveira, o porteiro elos au
clitórios dêste Juizo trará a púhli
co pregão de venda e arrematacão
a quem mais dér e maior lanço
oferecer sobre a respectiva avalia
çâo, o seguinte: N. 1 - Uma casa
sita nesta capital, no distrito ela
Trindade, no lugar Córrego Gran>
le, construída de tijolos, coberta
de telhas, assoalhada; com diversos
compartimentos internos e seu

respectivo terreno com a área ele
-ento e treze mil quinhentos e

[uarenta e sete (113.547) metros
quadrados, fazendo frente à estra
la geral do Córrego Grande, fun
los com propriedade elas Irmãs da
Divina Providência, extremando
)01' um lado com propriedade de
Pedro Vieira Vidal, José Gouvêa e
terras elo Estado, e pelo outro com
rIitas de Max Kimel ou com quem
le direito fôr, avaliada por cloze
-ontos de réis (12:000$000) . Êste
imóvel foi penhorado a Salomé
Gregório Vieira na ação executi
va cambial que lhe móve Felipe
Boabaiel. E, para que chegue ao
conhecimento ele todos, mandou
expedir o presente edital, que será
afixado no lugar elo costume e pu
blicado na forma ela lei. Dado e
passado nesta cidade ele Florianó
')olis, aos seis dias do mês ele de
zemhro elo ano ele mil novecentos
e quarenta e um. Eu, Hygino Luiz
Gonzaga, escrivão, o subscrevi.
i Assinado) Alvaro ele Abreu Re
go, Juiz Substituto, em exercício
elo cargo de Juiz ele Direito da la
Vara. Está conforme. O escrivão
lIygino Luiz Gonzaga.

'

Virginia Dalecom

2- Dinamite
jogadores
com churles Starrett

Complemento na ctoual D.F.B

Preços: 1$500 e 1$000
Im p. até 10 anos.

e
MarteViagem à

(Desenho)
Preços: 1$500 e 1$100

Livre de Censura

Uma

Preço: único 1$500
Lív r e de Censura Anavalhado no

À, hora zero e

ventre
15 minutos

de I.' do corrente, o indivíduo
Manoel Faria, vulgo «Dedê»,
por questões fúteis, anavalhou,
no ventre, a Máximo Mélo, pro
duzindo-lhe profundo ferimento.
Manoel Faria foi recolhido ao

xadrez, e a vítima da agressão,
à sua residência.

_. .-

JUIZO DJ<J DLREITO DA ta Y.-\.
RA DA em.rARCA Dli} J!'IJO

RlANóPOLIS

vista "Hiléia", que se publica
naquele estabelecimento, sob a

direção do sr. Saulo de Matos
Macedo. Gratos. Edital ele Pl'<ll.;él

A d ib
. O Doutor Alvaro ele Abreu Re.

- gra ecemos e retrí Ulm�s

I
go, Juiz Substituto ela la Circuns- "

os votos de boas-festas e feliz cricão em exercício elo carao de
Ano Novo que nos tormulou o JUlZ de Direito ela �a Vara "da co.! Está sendo demolido o prédio
sr. José Aurino Bruno. marca çte Fln�'l<lnopoll�, Estado da rua Conselhêiro Mafra, es-

-Da Panair do Brasil rece c11e satnta Catarina, na forma da
quina Trajano, onde esteve si-

b tí ti f Ih' h
ei. e c.

f'
.

I d "A Cemas ar IS icas o 111 as para Faz saber aos que o presente tuada a lha a casa a·

1942. Gratos. edital virem, ou rlêle conhecimen- pital" e adquirido pelo Monte
to tiverem que, no dia 5 de janeiro pio dos Funcionários Públicos
próximo vindouro. às 15 horas, à

d E t dfrente do Palácio ela Justiça, à

Ias
a o.

Praça Pereira Oliveira, o porteiro .

dos auditórios dêste Juizo trará O prefeito do Distrito Federal
a público pregão de venda e arre- assinou decreto abrindo crédito
matacão, à quem mais dér e maior' de réis 108:790$300, aí im de o
lanço o_ferecer, sobre a respectiva correr ao pagamento dos venci-
avalíaçâo, o segumte: N. 1 - Um .. .

terréno sito nesta capital à rua mentos do ex-prefeito do Distr i
Rúi Barbosa, com cinco casinhas to Federal - dr. Pedro Ernes
ele frente para a chamada servidão I

to Batista no período de 4 de
Raffs, sob os ns. 25, 27,

.. �9, 31 e 33, I

abril de 1936 a 14 de março deconstruídas partes ele tíjólos e par- I

te de madeira, em uma rua trans- 1937.
versal à dita rua Rúi Barbosa, con-I !II

frontanclo o terreno, com proprie- O Centro Espírita "Amor e

clade de l\1a�oe� .cI� Oliveira r:as- i Humildade do Apóstolo", desta
sos, seus herdeiros ou sucessores, 'capital elegeu a 31 de dezem-
e pelo sul, com quem de direito: .

' ,
. .

sudoeste com Firmino João Raffs bro findo, sua nova diretoria, a

ou com quem ele direito f'ôr e pelo ser empossada no próximo dia
norte com propríedade ele Alfreclo 20 e assim constituida: Presi-
Richtel�, medindo o ter�eno dente, [orn. Osvaldo Mélo; vice33mst..u de frente por 20mtR. (11- I .

B ' .

tos ele fundos, avaliados por cinco dito , Artur eck; 1° secretano,
contos de réis (5:000S000). Êsse João Maria F. da Silva; 2° dito,
imóvel que pertence ao espólio de Edelberto Ramlow e tesoureiro
João Pedro. Carreirâo é levad.o _

a Pedro Leão CoeJh�.
'

praça em virtude ele uma petição ...
elo dr. Fulvio Aduccí, na qualida
ele de advogada e procurador ele
Manoel Prudencio de Mendes, cre
dor hipotecário do referido espó
lio. E, para que chegue ao conhe
cimento de todos mandou expedir
o presente edital que será afixado
no lugar elo costume e publicado
na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Florianópolis aos
seis dias do mês ele elezembro do
ano de mil novecentos e quarenta
e um. Eu, Hygino Luiz Gonzaga,
escrivão o subscrevi. (Ass.) Alva-:
1'0 de Abreu Rego, Juiz Substituto,
em exercício. Está conforme. O es

crivão, Hygino J...uíz Gonzaga,

Ecos e Notícías

Noivados:
Com a prendada senhorita

Hortência Melo, fino ornamento
de nossa sociedade, ajustou
núpcias o sr. Edino Fernandes.

Acumulando tropasClubes:
Conforme se esperava, o gran

de Baile de S. Silvestre, no

Lira Tênis Clube, constituiu
acontecimento dos mais notáveis,
na vida: social de Florianópolis.
A elegância e o luxo do baile,
até meia-noite, transformou-se,
a partir dessa hora, quando foi
dado o grito de Carnaval, em

alegria ruidosa.
Gedeão & Cruz, o incom

parável duo da "P.R.B.-2", de
Curitiba, esteve magnífico, can

tando, ao microfone do Clube,
seu variado e moderno reper
tório de músicas carnavalescas.
Num ambiente de grande ani

mação, a festa prolongou-se até
à madrugada, deixando em todos
a mais grata das impressões e

confirmando o prestígio do" cer

cle " da Colina.

DR. Sg1?,TORl[T,g
Angora,3 (U. P.) - Pessôas

procedentes da Bulgária, re

cém-chegadas a Istambul, e

que estiveram em contato com

as melhores fontes de informa

ção dizem que estão chegando
atualmente, à Trácia Ociden
tal, ocupada pelos Búlgaros.
muitas divisões italianas e al
gumas alemãs, calculando-se
que atinjam o total de 12 a 15
dívisôes.
Confirmando informações

recebidas nesta capital, os via
jantes dizem que os alemães
estão aumentando o pessoal de
aviação destacado na Bulgária
ampliando e melhorando o

aeródromo de Jabol a 80 quilô
metros da fronteira turca.
Segundo as esféras informa

das de Sofia, também estão sen

do aumentadas as concentra
ções de pessoal naval alemão,
no porto de Varna.

Os círculos britânicos desta
capital calculam que, nos por
tos búlgaros, há atualmente
não menos de 20 mil oficiais e

praças da Marinha germânica.

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Genete Vida'

Dutra Mendes, esposa do sr.

Elói Mendes, brioso oficial da
Força Policial do Estado;
-o jovem Leopoldo-Geraldo,

filho do nosso prezado conter

râneo sr. Marquês de Diniz;
-a exma. sra. d. Julieta

Wendhausen Carvalho, esposa
do sr. Lúcio de Carvalho;
-a sta. Adir, filha do sr.

Boanerges Machado;
-o sr. Osní Lisboa;
- o sr. Euclides Carreirão;
-o sr. dr. Rubens Ramos;
-o sr. Natalino Lopes, fun-

cionário dos Correios e Tele

grafos.
Fuzem anos amanhã:
A sta. Osmarina Gastão;
- a exma. sra. d. Consuelo

Portela Moura, esposa do sr.

Virgílio Moura;
-a sta. Iracilda Carneiro Ri

beiro;
-o nosso venerando conter

râneo sr. des. Antéro de Assiz;
-a menina Alba-Maria Fon

tes, filha do sr. des. Henrique
da Silva Fontes;
-o sr. Alcídes Boiteux Piaz-

De acordo com o decreto n.

573, de 4-11-1941, foram, res

pectivamente, nomeados presi
dente e vice-preso do Tribunal
de Apelação os srs. desembar
gadores Medeiros Filho e Gil
Costa.

Bouítos, bons e baratos,
Prltnelros entre os primeiros,
São os doces pr eparad os,
-':(,'0 bom Fermento Medeiros

ÚLTIMA HORADia 1.0, com início às 8 horas,
houve jantar-dansante, que se

caraterizou pela elegância e ani
mação. Caiu Manilha

Washington, 3 - As torças
japonesas entraram ontem às
13 horas na cidade de Manilha,
capital das Filipinas.
As torças americanas evacua

ram tambem a proxima base
naval de Cavite.

...

Bardia conquistada
Cairo, 3 - As tropas britâni

cas, em violento assalto, con

quistaram a cidade de Bardia,
libertando a mais de mil pri
sioneiros ingleses que ali se acha-

Foram concedidas bolsas es

colares aos menores Hélio Ben
jamim Vieira e Osvaldo Stuart,
no valor de 450$ cada uma, para
que possam cursar as escolas
de Agronomia e Engenharia.

•

Visitas:
Esteve em nossa redação, em

amável visita, o sr. Lourival
Ferreira, digno representante da
revista «Vida e Saúde», e que
nos ofertou um número da mes

ma, correspondente a janeiro. Empreqoda
Para serv.ços doméstic0s.
re cisa-se de uma à rua Al
ves de Brito, 19

Durante os dias abaixo, o Te
souro pagará os juros de apóli
ces e bonus da dívida pública
do Estado, relativos ao segundo
(2') semestre do exercício de 1941,
de acôrdo com a tabela a se

guir:
Dia 6 - letras A.B.C. D.E;
Dia 7 - letras F.G.H.I.J.K;
Dia 8 - letras L.· a P.;
Dia 9 - letras Q. a Z.

I
Estará amanh*ã de plantão a

I"Farmácia da Fé", à rua Tra

Falecimentos:za;
-o jovem Francisco de Assiz

Faraco;
--o jovem Osní Garcez;
-a sta: Judite Goulart;
-o sr, Alvino Tito de

Em sua residência, à Praça
da Bandeira, 79, faleceu a se'

nhor ita Isaura Sabina Lemos. O Cadernetas perdidas
Foram perdida!', pelo sr.

sargento Manoel Amáncio
Vieira, 2 cadernetas da Caixa

-------------_ Econômica, pertencentes a

Comprai' na Cf' SA MISCE seus filhos João J08é Vieira
LÂNEA é saber economizar' e Luiz Carlos Vieira.

seu enterramento efetuou-se on

Oli- tem, às 17 horas, no Cemitério
Público.

vamo
•

veira. De novo em Lofoten
Estocolmo, 3 - Os ingleses

fizeram novo desembarque na

ilha de Lofoten, no litoral da
Noruega. Nada sofreram os na

vios britânicos. Foi derrubado
um avião alemão.

Gentilezas:
Recebemos e gratos retribui

mos votos de boas-festas e pros

peridades no decurso de 1942,
dos srs.: Alíredo Zimmer, estu
dante; «Ubiratan Esporte Clu

be», desta capital; dr. Clarno
G. Galletti, advogado em nosso

fôro; e Augusto Mendes Perei
ra.

- Do sr. Jorge Daux, repre·
sentante dos afamados "Pilot
Radio" recebemos artística folhi
nha, para 1_942. Gratos.
- O sr. Arnaldo Regis, que

ora cursa a Escola de Cadetes
de. Porto Alegre, ofereceu-nos
um exemplar da interessante re-

Tratores agricolas adaptados
a fins militares

Santiago, 3 (A. P.) O
exército chileno está realizan
do uma série de experiências
com os tratores agrícolas exis
tentes no país, tendo em vista
adaptá-los para fins militares,
em caso de necessidade.

jano.

Amanhã, à noite, a banda
musical <União dos Artistas»),
sob a batuta do maestro Oscar
Vieira, realizará retreta com o

seguinte programa:
l' parte - Fú Igida, marcha

sinfônica, por Del Armando;
Fantasia da ópera, Fra Diavolo,
por J. Meyebeer; Laura Figuei
redo, valsa de A. Lins; Sinfo
nia da ópera Nabucodonosor,
por J. Verdi; Dobrado CeI. Pe
dro L. de Campos, de S. N.

3 submarinos
Cairo, 3 - Foram afundados

dois. submarinos alemães e um

italiano, que teimavam em tazer
base de operações no porto de
Bardia.

• Poro suavizar e

nescer o pele, há um pro
duto perfeito,. o SABÃO
RUSSO. Aveluda o pele,
combate espinhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
sólido Ou líquido.

2' parte - Sulista, dobrado de
M, Campos; Cava tina da ópera
Norma, de Bellini; Resignação,
valsa de O. Vieira; Le Pérou,
abertura, de A. Borry; Lembran
ças de Uruguaiana, dobrado de
S. N.

Transportes a pique
Singapura, 3 - Quatro trans

portes japoneses foram metidos
a pique em frente à costa da
Tailândia.

A fome· nazista de metal amea�a a Torre Eiffel
NOVA IORQUE, I (A. P.) --- o RÁDIO ALEMÃO - OUVIDO AQUi PELA ASSOCIATED PRESS -� INFORMA, EM TELEGRAMA DE VICHí, QUE
"A SORTE DA TORRE EIFFEL, DE PARIS, É INCERTA, EM VISTA DA NOMEAÇÃO DE UMA COMISSÃO QUE, EM CONEXÃO COM A ORGA
NIZAÇÃO DA RESERVA NACIONAL DE METAIS, ESTÁ INCUMBIDA DE PROPôR O AFASTAMÉNTO DE CERTOS EDIFíCIOS QUE NÃO-TENHAM

INTER�SSE HISTóRICO OU ARTíSTICO"•
...... ,...,,__ I,- .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


