
Lafayette
"

NOVA IORQUE, 5 (Re) Ma o TRANSATLÂNTICO FRANCÊS "NORMANDIE" ESTÁ SENDO CONVERTI
DO El\1 NAVIO-AUXILIAR, DEVENDO SER REBATIZADO COM O NOME DE "LAFAYETTE", EM HOMENAGEM
AO LíDER FRANCÊS QlJE AUXILIOU A FAZER A INDEPENDÊNCIA DOS ESrADOS UNIDOS, SEGUNDO

ANUNCIA O "NEW YORK TIMES" .

" Normandie " "vai chamar-se

. 200 mil soldados alemães em Iretirada no setor de Moscou

Cllbichev, 5 (R) - Intor

ma-se que 200 mil soldados (1('

élite alemães acham-se em

retirada no setor de Moscou,
após a reconquista ele Caluga
pelas forças russas.

A mesma notícia diz qi.e,

segundo informações do co

mando soviético, 15 divisões de

infantaria alemãs e uma "llan
zer

" foram derrotadas.
Na frente de Leningrado, a

conquista de Quirischi entro

gou novamente aos russos a

importante junção de estrada
de-ferro a oéste de Volcov- e

Lige. Com essa conquista, fi
cou cortada a estrada de abas
tecimentos do exército alemão
sôbre a via Novogorod-Lenin
grado, assim como a prin c; pal
estrada entre essas duas cí
dades.
Na frente de Donetz, as tro

pas alemãs acham-se em di
ficuldade.
A retirada alemã em Calu

ga foi prejudicada pela derro
ta das "panzer-divisionen" do

general Guderian, perto de
Tula.

Ordem do comando alemão
apreendida pelos russos

Moscou, 5 (R.) - A rádio
desta capital revelou em sua

emissão o conteúdo de uma or

dem do comando alemão que
foi apreendida pelos soldados
russos, durante uma das bata
lhas travadas.A referida ordem
do dia diz o seguinte: -- "To
dos os homens ou mulheres
que forem avistadas na zona

de divisão, andando sôbre tre
nós ou "skis" , deverão ser

imediatamente abatidos. sem

qualquer advertêncía.Todo ga
(lo e produtos alimentares, que
forem encontrados, deverão
ser apreendidos. Se não existir
possibilidade de transporte do
gado vivo, ou se a grande dis
tância não permitir a sua con

dução, os animais deverão ser

esquartejados e a carne reco

lhida" .
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ças japonesas sofreram a perda
de 15.000 homens, entre mor

tos e feridos, nas vizinhanças

Ide Changcha, capital da pro
víncia de Hunan, às primeiras
horas de sábado (tempo local),
após avassaladora arremetida
das tropas chinesas, comanda
das pelo marechal Chang-Kai
Chek.

Duzentos milhões de balas luminosas
LONDRES, 5 (R.) a. ANUNCIA-SE NESTA CAPITAL QUE Ul\tA DAS FÁBRICAS DE MUNIÇÃO DE QUE•

BEC ACABA DE PRODUZIR 200 MILHõES DE BALAS LUMINOSAS. A MAIORIA DOS OPERÁRIOS DESSA
FÁBRICA É COMPOSTA DE FRANCOmCANADENSES, DA QUAL CERCA DE METADE É DE MULHERES,

J
1

pUDIM MEDEIROS, B so

bremesa inegualável, gostosa
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Perdas aéreas nipônicas
Rangun, 5 (R) - Seguncll)

anunciou a emissôra desta ca

pital, as perdas nipônicas ern

consequência do ataque aéreo
desfechado a Rangun., recen

mente, elevam-se a 40 apa
rêlhos e 49 pilotos, sem contar

com os aviões cujas avarias
não os permitiram alcançar às
suas bases. Os ingleses perde
ram 6 aviões e 6 pilotos.
A mesma emissôra acrescen

tou que durante os últimos

dias os aparelhos nipônicos
lentaram atravessar a estrada
de Bnrrna, de onde foram se

guidamente rechaçados pelos
aviões de caça britânicos, que
os perseguiram até o territó
.'"io da Tailândia.

M?ichado & (ia.
Agências e

Representações
C.ixo post.1 - 37

Ruo João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-agenles no, pru1Clp.1I

munclelos do Ellodo.
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Tropas chinesas sob o comando
do general Wavell

'Chunquím, 5 (R)-Anuncia
se, oficialmente, que as tro ..

pas chinesas, que penetraram
no território de Burma, em

grande número, "estão sob o

comando do general "Vavell
"

.

Mensagem do general Wavell
Londres, 5 (R.) - O general luartes na Pérs!a, na �íria, no

Wavell, comandante-chefe das I Iraque e em Chipre estao guar
fôrças hindús, falando pelo rá- dados com segurança, esta�do'
dia, declarou que 1941 foi o removida a ameaça que paira
ano crítico para a Inglaterra. va sôbre o Egito e que se espe
que enfrentara grandes tem- rava do Ocidente. O chanceler

pestades mas que delas saíra Hitler malogrou P? seu plano
mais forte do que nunca. de abater o espiríto do povo
"O inimigo tencionava des- britânico e de matar à fome

fechar contra nós - disse o a Inglaterra, com a sua guerra
general Wavell - assalto em marítima".
grande escala, mas terminan- O general Wavell declarou,
do o ano de 1941, encontra-se mais, que a índia estava de
ainda mais distanciado da me- sempenhando grande e honro
ta colimada. Agora o chance- so papel na luta. Afirmou que
ler Hitler nada mais é do que os hindús poderiam olhar com
o amo de povos tristes e de- orgulho os feitos magnificas �e
cepcíonados. Os exércitos in- suas tropas. Suas perdas sao

vencíveis do chanceler Hitler pequenas, comparadas com os

estão recuando aos trambo- explendidos resultados conse

lhões na Rússia, desiludidos e guid?s. ,
_

gelados, enquanto são vencidos _Aflrmou, tambem, queA o. Ja
e quase aniquilados na Líbia pao pode obter alguns �XI�O�,
Pouco foi o trigo que êle con- mas �crescentou que tais eXI

seguiu e nenhum o petróleo e tos sao como aqueles que al

agara o chefe do govêrno ale- cançam os criminosos contra
mão está às voltas com a falta os cidadãos pacatos e que duo.
de matérias essenciais à !)·uer.. ram apenas um dia, cessando
ra. Não obstante, todos êstes e desaparecendo quando a polí
fautores, o inimigo ainda é cía, seguindo no seu encalço,
formidavel e combaterá com a os prende e castiga.
ferocidade que lhe dará o de- Concluindo, o general \Va·

sespero. Mas aos seus ouvidos vell assim se expressou:
chega muito fracamente o éco "Enfrentaremos o ano de
da sua ambição sonhadora sô- 1942 c0!l1 intrepidez e �onfia�1-
bre o domínio universaL Con- ça. Mais golpes poderao VlJ:.

seguimos três grandes aliados; Temos, todavia, razão e em vis
as abastecimentos e a munição ta disso, podemos estar con

crescem dia a dia. Nossos ba- fiantes a vitória.

•

. ,

B líRNA BANGI10)(

IA \

�
,-'-

"

"" r-
.

. S.1AO ...
\ -

•
(BATTAI'1BAlVG

.

-, \ '\
_lj ", iNDO

h ';.CHINA......
I I ,

���/srNO
,

-

"

:' :DE XRAW
•

� \='--
,

-

�\..
, N .

\, � t$/NGORA
_:I..
" ."
... "
... '\..

') .... � I:\'kOTA BAHRlJ-
>-kOTA RAJA .,./ ..... ,

B\ .'PENANGi! ((.\ kAsIA�

�-
.

.

\
"',
'" -

'.

I'1EDA�" � IfUATAN =

,._,_�� �. __ � I<UALA L�gEU!!�
� , � � "

_! \TANDJOENG ',_ "� ....

� '-l -
,

� ,

,

, - -

SINGAPURA...... "
, " ,

, - - ,

, "
- ,

,

_. � ,

o ,100 200 3o��${/ftATRÃ
"

I

MI. I

Singapura, 5 (R) - A in

formação fantástica, divulgada
JOSE' e EDITE pela emissôra de Tóquio, se·

apresentam-se noívos. gundo a qual bombas em mas-

Fnolls.. 1-l-lt2.
I

sa tinham caído em Singapura,
____............ -= póde ser categóricamente des-

5 v.-1 mentida.

A SIFILIS ATACA. TODO O ORGANISMO
U Fígado. O Baço, o coração, o Estômago, os

Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira. Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 9t4 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�».dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possível.

Ca) Dr. Benedito Talosa.

I - N. 8434

Após o seu ataque à Tailândia e a conclusão dum tratado
mútuo em Bangkok (4), conseguindo graças às atividades da
"quinta coluna" siamesa, os japoneses. a exemplo do proce
dimento do seu "mestre teutônico", agrediram a Malásia,
tendo logrado efetuar desembarques em Kuantan (1), Kota
Bahru (2), e' no istmo de Kra (3). No entanto, falhou o

plano para abrir caminho, em direção sul, quer dizer, para
Singapura: os nipônicos caíram na cilada duma retirada
estratégica doo britânicos, da ilha de Penang (5), tendo
sido forçados a recuar na batalha do rio Perak (6). A situa
ção, não há dúvida, tornou-se favorável aos defensores, pois
todas as notícias - admitem-no até as de fonte japonesa -

relatam graves perdas dos nipônicos.

Entusiasmo
em Londres

EstAI!! triste, me. am&r T
Ten. bronquite? EstA. com to••e'l'
tll lei de N0••0 Senhor,
86 te nln o CONTRAT088B.

Emprestimo russo ao
governo' pOlonês
:ilIoscou, ii (R.) - O govêrno

{la Rússia acaba de. conceder
um empréstimo de 100 milhões
de rublos ao g'ovêrno polonês.

Construção da Maternidade

João Pessôa, 5 (A. N.) - Foi
iniciada a construção da Ma
ternidade desta capital, com

capacidade para 120 leitos. O
custo da obra foi orçado em
1.800 contos de réis, já tendo
sido aberto o crédito inicial de
700 contos.

Hitler na frente de combate
Estocolmo, 5 (R.) - Círculos bem informados adiantam

que Hitler está a caminho da frente de Moscou, afim de assu
mir pessoalmente o comando das tropas alemãs, depois das
derrotas infligidas pelos russos às fôrças do general Guderian.

Estaria, assim, explicada a razão pela qual a mensagem
de Ano Novo, de Hitler, foi lida pelo ministro Gobbels e não
pelo "fuehrer".

Londres, 5 (U. P.) - Uma informação de fonte militar
'recebida nesta capital revela que o chanceler Hitler estabele
ceu o seu novo quartel general em Esmolensco.

O caso das ilhas de
Salnt-Plerre e Miquelon

Londres, 5 (R.) - Os ale
mães estão considerando a pos
sibilidade de induzir Vichí a

enviar a esquadra francesa
para defender os interesses de
Vichí em Saint-Pierre e Mique
lon, segundo informa o corres

pondente do "Times" na fron
teira francesa.

A quem Pétain felicitou

Zurique, 5 (R.) - Um tele
grama de Vichí para a agên
cia oficial alemã D. N. B. re-

vela que o marechal Pétain en

viou telegrama de congratula
ções pela passagem do Ano No-

vo ao chanceler Hitler, bem co

mo ao imperador do Japão, ao
rei da Itália e ao papa Pio XII.

Londres, 5 (R.) - Desperta-
ram enorme entusiasmo nesta

I
capital as informações segun
elo as quais estaria sendo dís
cutida em Washington a no

meação de sír Archibald Wa··
vell para as funções de cornan-
dante chefe das fôrças aliadas
no Extremo Oriente.
Todavia, não houve, até o

momento, nenhuma confirma
ção dessas informações. às
quais os meios oficiais se re
ferem com grande reserva.

O prazer da petizada,
E orgulho dos confeiteiros,
São os doces trabalhados.
co-o bom Fermento Medeiros.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiros.

Desmentido categórico

DE PESSOAS TEM

SULTADO O POPU,

LAR DEPURA TIVO

DO SANGUE

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91�» obtendo
sempre os melhores resultados
no tratamento da Sífilis.

ELEUTÉRIO J.dDA MAIA
e SENHORA

participam aos seus parentes
e pessoas amigas o contrato
de casamento de sua filha
EDITE ANTONIETA com o sr.

JOSE' V. DOS SANTOS.

MÁRIO SANTOS e
SENHORA

têm o prazer de participar a
seus parentes e amigos o neí
vado de seu filho JOSE' com
a srita. EDITE ANTONIETA

DA MAIA
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, Ca) Dr. Rafael Bartoletii

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOENÇI'\S OLHOS

Para o mundo que acompa- 'dos insucessos de suas armas I exonerou von Brauchitch e a

nha, há mais de dois anos, o nas frentes de batalha. A con-I vocou, êle próprio, o comando
desenrolar da guerra que o fiança na vitória - aquela de. suas tropas.
vem mergulhando em sangue, confiança tantas vezes assegu- Ao assumir essa atitude, Hí
não foi por certo, uma surpre- rada pela propaganda - deve tler, por certo, não haveria ti
sa a destituição do comandan- a estas horas, ter-se transfor- do a ingenuidade de supor que
te em chefe do exército nazis- mado em incerteza cruel e jus- I sucedendo a von Brauchitch
ta. Essa hipótese devia ser con- tificadas apreensões. A censu- � poderia assegurar a vitória das
siderada como possivel, na ra, sob cuja sombra se oculta- suas armas, vitória que êle,

I
ocasião oportuna. E assim su- vam tantas coisas, não mais melhor do que ninguem, vê
cedeu, como os fatos o provam. tem podido exercer seu abso- que dia a dia se distancia dos
Não seria a primeira nem será luto e completo domínio sôbre seus sonhos.
a última vez em que se vê um a população alemã. O que êle procurou, com êsse
chefe de exército afastado de Os fatos, para os quais a seu gesto, foi reter nas mãos
seu posto. Isso é um capítulo I censura é um remédio pouco todo o poderio militar, supon
que faz parte de todas as hís- eficaz teriam se avolumado de do que, assim, poderá sufocar
tórias de guerra. É o tributo maneira tão gigantesca que qualquer possível movimento
que pagam aqueles que não não mais foi possível ocultar de rebeldia no país. E êste mo

podem conseguir manter os a verdade. E esta veio à luz. vimento possívelmente já está
seus exércitos em estado de Formou-se, então, um ambíen- tomando vulto. Aliás dêle já
permanentes vitórias. E von te de intranquilidade coletiva. nos dá conta o próprio Fuehrer

=;,;ii341m!&m;"ii,m;:ii::;;;.;""O::;;""'wi:l:iiíi·...;�;;*;;;Uí!;;;ii!iil_...�;;;""_"".__ Brauchitch acaba de conquis- As baixas sofridas pelas tropas quando, em sua proclamação,
tal', agora, o prêmio dos seus nazistas devem ser considera- vasada em linguagem tão fóra
esforços. Será sucedido no seu veis, como aliás afirmou o do seu estilo, se viu obrigado
posto, de onde os revéses da próprio Fuehrer em sua pro- a declarar que "temos a sorte
luta o afastaram, pelo próprio clamação. Quase todos os lares de encontrar no Japão, que 8
Fuehrer, chanceler do Reich. alemães devem estar enluta- uma grande potência, um novo

É o marechal de campo de dos. O número de desconten- amigo e camarada de armas".
1941 substituido pelo cabo de tes, pois, ao que parece, vem Aí está, pois, com a demissão
1918. aumentando dia a dia. Avolu- de von Brauchitch, o primeiro
A importância e certamente ma-se a onda de desânimo. E, ato do novo drama alemão,

a gravidade dos acontecimen- para fazer frente a tais insu- cujo epílogo talvez esteja bem
tos de agora não estão absolu- cessos, de repercussão tão pro- mais próximo do que os acon

tamente na destituição, nem funda na vida do país, Hitler tecimentos deixariam supôr,
na substituição do comando. teve mais um gesto dramático,
Substituições de comandos, tão de acôrdo com o seu feitio:
mormente em tempos de guer-

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

ra, são, como dissemos, fatos
de relativa importância. Êsse,
entretanto, não nos parece o

caso de agora. Êle deve ter, pa
ra a Alemanha nazista, uma

significação bem mais séria.
Desde o início das hostilidades,
com a invasão da Polônia e,
sucessivamente, da Dinamarca,
Noruéga, Holanda, Bélgica e a

derrocada da França, para não
falarmos nos Balcãs, Hitler ha
bituára seu povo a acreditar
na invencibilidade do soldado
alemão. A verdade, entretanto,
era muito outra. Não se trata
va de invencibilidade. O que
havia era apenas uma superio
ridade armada. Foi essa supe
rioridade maciça das máquinas
que abateu os exércitos de to
dos os países agora ocupados.
Foi a máquina e não o homem
o invencível.
As coisas, entretanto, se mo

dificaram sensivelmente da
quela época aos dias de hoje.
O próprio exército nazista aca

bou desfazendo o mito de in

vencibilídadeeque se creára em

torno dêle.
Eis, aí, pois, a causa da des

tituição de von Brauchitch.
Enquanto o generalíssimo pou
de manter os seus exércitos em

situação vantajosa, asseguran
do ao Reich uma série de vitó
rias, era êle o homem indicado
para o comando. Veio entre
tanto o reverso da medalha. As
suas tropas, que até então se

mantinham quase invictas, co

meçaram a experimentar as

primeiras derrotas. Da ofensi
va fulminante a que se haviam
habituado, passaram à defen
siva e desta, pouco depois, pa
ra o recuo, para a franca reti
rada. Assim ocorre na frente
oriental, assim sucedeu nos

areais da Líbia. Um exército
que só sabia avançar e vencer

já aprendera a recuar e a ser

vencido. O seu comando, pois,
teria pensado o Fuehrer, já
não mais podia merecer a con

fiança do país. Os desastres
militares se sucediam de ma
neira vertiginosa. Era necessá
rio agir, e agir com urgência.
Onde estaria o remédio para
um mal tão grande? - teriá
novamente pensado Hitler. En
contra-o. E onde? - na desti
tuição do comandante em che-
fe dos seus exércitos. Era ne
cessário sacrificar alguem para
justificar os revéses sofridos,
como se, dessa maneira, ficas-

Isem êles justificados. E êsse al
guem teria de ser justamente
aquele mesmo homem que, du
rante tantos meses, cobrira de
glórias e vitórias as armas na

zistas. E lavrou-se a demissão
de von Brauchitch.

Os fatos assim analisados
parecerem ter importância
muito relativa, quando, na

realidade, não podém deixar de
assumir um aspecto grave e
sério para o Reich nazista. A
demissão de von Brauchitch,
não há dúvida, deve ser a con

sequência lógica da hora a

marga que está vivendo a Ale
manha. Ela deve ter sido moti
vada pela repercusão interna
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Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista em D Rr. .emigio
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Doenças de senhoras e crianças.
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Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.
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Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO
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Consultório: Rua Vítor MareIes, 28 - Das 1ft às 17 horas

Residência: Rua Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589
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Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
• om prática nos hospitais europeu
;Ilnlca médica em geral, pediatria,
ioenças do sistema nervoso, apare
lho genito-urtnarío do hou.en

e da mulher
Assistente Técnico

I Dr. Paulo Tavares

j
'urso de finell Iogía Clínica com o
I. Mao cl de 1\ breu Cam nau rio
::-ão laulo). Especializado em RI
g eoe e Saú.ie Pública, pela Univer-
sidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Haio X
:-l.parêlho ID' demo Slf'l\lENS pMe

I Jtaguésttcos das dcrncas luternas
't.'oraçlio, pulmõe. vesícula bfllar

, I estômagos, etc.

I �lidlografia� ó-sea e radlf'graflR�
deutarias

i Electrocardiografia clínica
utugnósuoo preorso d ..s moléstias
cardíaca" por melo de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

,Lletermillaça.o doe dttürbíos das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
l xame químico e míoroscõpteo do

HUCO duodenal e da bílís).
Gabinete de fisioteraoia

()1lt11l8 curtas, ralos ultra-violetas,'
,ios íutra-vermethc e eletricIdade

médica
Laboratór io de rnictoscopta e

análise clínica
xames de sangue parti dragnósttco
li sUllIs diagnóstico do ímpaludís

.r (I, uosagem da uréa no s.ugue.
--�-�-�"�"'-� tc. Exame de urina, [reação de
_�.......=�

Aschetn Zoudeek, pura dtaguóstlcr

I I
i recoce de gru vldez). Exame ctt:

O A M (UZ, eSCturos, líquIdo rliqui .DU f
r. ntônio oniz :Uhj(ju�r p�qulza para elu01daçlk

d A de diagnóstico.
e ragão ;\ua Fernl.lodo Machado, II

I 'I'�lefone 1.195MÉDICO l P i O R I A N O P O L I �

Cirurgia e Ortopedia.

I'Clínica e Cirurgia do

I
'"��--"""-

.

torax, Partos e doenças _

Di��!:j�����\�· às II �J;;�t�;�e����d� TINHA TONTURAS

I
17 llf)fll�.

;
v�lta, de sua. vi?-�em ao

I Quase não p adia
RI::8IDÊNCIA: ; RIO, em prmCIFlOS de atravessar a rua

Av. Hercl]I) Luz, 189 janeiro de 42.
O Sr. Se b�stião Machad'l,TelefoI1e n. 751. ,., 43 f' á'

,

-- ........

5 v.-4
ue aoos, unCIOD rIO pu·
blico, começou a sentir too

t\'ilim�T�:<i!��;;r�:;".,,''.l5i''�tf.it:·:'Jtt;\��, mratl, manchas na visttl, tu
do rodava, .. Tinha medo dt'
!itravessar uma I ua, de to
rnar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir tI
ma escada.
Comt'çou a tomar as gotas

de BUCOIODINA a conselho
médico e tornOU-SE: outro:
lépiôo, jovem. cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOIODINA, com base de

@! !4$am\il2�'it;:;ili:[z.:::,;::.:';,.'{!:·:,,�7'7�':t,.:;::;:.:3�:z2:.:���.f��, íodopeptona, impede e com·

b'!te a arterio8clerosp, pro
longa a vidü.
Si tem mBis de 40 anol'

comece HOtTE fl. tornar BU
COIOD1NA e viver:í muico

OH. RICARDO
GIlTTSMAN

Ex-chefe de cll�
nica do

Hospital do
Nuerubr-rg

(Profs. L. Bursnsrd t
e E. Krenter)

-

Especialista em

(Arul'gia Cerol �

.__....

CLlNlCA ESPECIALIZADA D ..... S MOLESTIAS DOS

Oovidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço
Di. ARMINIC) TAVARES

AUa ciru-gta, gyne
eologla (doenças de

I senhorus) e partos.
CIrurgia do system �

nervoso e op r�oõe8
de platitl �,

C nauhorro .>; r'�.: Treíe
no. 1� ( I i'l \íJ t3 12, e
r1�� 1 � í..� 1 � b,/l!) l-e'-·

ph, íL� -
1

• rtf)

I
Hfsh!eil>í'ia � rn \ E; •

teves Ju,lio;-', 20. _�3

'l'ekll h01W .-, 1 L.1�,

lAiN J A-!

(Assistente do prof. Sansou)
ACOMODAÇÕES PARA DE"CANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 145à

Dr. SAVr\S LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Fel'reira e ex-estagiário dc�
Serviços do dr. Gabriel da Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

CUn ica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GARGANTA

C ons: Vítor Meireles, 28.-Das 16 às 18 hOfas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

JUIZES E MORDOMOS PA
RA A FESTA DE SÃO
SEBASTIÃO, EM 1942

JU IZES: Celso Ramos e Ediber
to Moellrnann.
JUIZAS: Índia Fernandes Woods

e Dilma Taulois Andrade.
MORDOMOS: Valdir Estevão

Carreirão. João Baixo, Geralclino
ela Luz, Colombo Sabino. Antônio
Katcipís, Adolfo Chiriguine An
tônio Selva, José Lopes, Dupuí
Côrtes, Arí Cabral, Américo Ves
pucío Prates, Demétrio Garofa
lis, Cassio Silveira, Aloísio Calado
Eugênio Dal Grande, Edgar d�
Luz Pereira, Jerson Cherem Ti
búrcio Lobo, Rúbem Damianl Car
reírão e Plácido Mafra.
MORDOMAS: Maria Julia Mou

ra, Zoraida Cunha das Neves, Ca
rolina Boiteux, Ana Sousa, Carlo
ta Prats Brüggmann. Ivone B.
Leal, Aurélia Silva, Olga Ebel
Marta Simas. Iracema Gandolfi:
Neli Boos, Helena Ferrari Laví
nia Siqueira, Lucí \Venclhausen.
Hilclegarcl Pedreira, Jurema de Sa
les Brasil! Maria Krístaquí, Irace
ma Ameha Coelho Diná Hickel e
Maria Rosal' Flori�ni.

A COMISSÃO

I' 5

Gesto revelador

Geraldo de A. Werneck

ápós as refeições
*" gases e outros males

do estômago são rrrui

tas vezes causados por exces

so de acidez do es tômago.
Leite deMagnesía dePhillips
é remcdio para esses sofri

mentos. Neutralizando os

ácidos, ele alivia as dores,
normaliza a digestão e

torna possível uma saúde

perfeita.

80°10 DAS CÁRIES
SURGEM NO

PROTi:JA-O
COM O

* A maioria das caries surge na junção dos
dentes. Esse é o Ponto VItal. Para protegê-lo,
o novo Creme Dental Gessy produz uma agra
davel espuma de ação ultra-penetrante, que leva
os seus elementos protetores, entre os quais o

Leite de Magnésia, aonde a escova não chega,
combatendo a fermentação dos resíduos alimen
tares que atacam o esmalte, des
truindo os germes causadores da
cárie, neutralizando o excesso de
acidez e evitando o tártaro

(pedra). Prefira Gessy que, alem
de e(icaz, é econômico.

Ouça Nhô Totico, de 2a. a 6a. feira, nas
Rádios Cultura (São Paulo), às 18,30 e

22,15, e Mayrink (Rio), às 18,30 horas.

----o

mais ào que Íris viver.
Peça BUCOIODlNA na sua

farmácia e �e não encontrá
la escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2102.

LUIZ OSCAR DE CARVALHO
participa aos. seus parentes e amigos que sua filha

ANA-CECILIA contratou casamento com o sr.
JOÃO URIARTE.

JOAQUIM URIARTE e SENHORA
partiCipam a seus parentes e amigos o noivado de seu
filho JOÃO com a srita. ANA -CECÍLIA DE CARVALHO.

ANA-CEcíliA DE CARVALHO e JOÃO URI ARTE
noivos.

Florianópolis, 25 de Dezembro de 19ftl.
-
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Produtos C TEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua ConselheirO Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hrepcke)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Especial para "O Estado"

por Louis F. Keemle).
Nova Iorque, 3 (U. P.) - Ao

entrar o ano de 1942, o mundo

está convulsionado pela guer
ra e as nações -'eligerantes es

tão empenhadu em dura luta,
preparando-se I�::ll'a a prova su

prema. É razoa .el esperar que
durante o transcurso do ano

entrante começará a mudar a

sorte dêste conflito, o maior

de toda a história da humani ..

dade.
Os aliados esperam fazer in

clinar a balança a seu favor,
antes que termine o ano, e, pa ..

l'a essa realização, o maior pe
so caberá aos recursos, à ener

gia e à capacidade produtora
dos Estados Unidos.
Como advertiu o primeiro

ministro britânico, sr. Winston

Churchill, será um ano ele
"consolidação, combinação e

preparativos finais".
Nas declarações feitas por

Churchill ou por qualquer ou

tro estadista aliado nada há

que demonstre a esperança de
se obter a vitória em 1942, ou
que se produza algum milagre,
como a derrocada da Alemanha

por guerra civíl. Em 1943, em
compensação, conforme a opi
nião do govêrno britânico, as

potências aliadas estarão na

ofensiva.
Depois disso, e possivelmente

mesmo em 1943, se iniciará a

última fase da guerra. Isso se

sub-entende, apesar de que o

sr. Churchill se absteve de fi-
xar a data para a vitória alia-
da.
Essa fase será o "assalto con-

tra as cidadelas das potências
culpadas, tanto na Europa co

mo na Asia". O tempo que pre
ceder a êsse ataque será dedi
cado a impedir que o Eixo con

siga novas vantagens no conti-
nente europêu, o que tornaria linha direta Porto Alegre - Florianópolis
muito mais difícil, quando che-

gasse o momento, reconquistar E
.

J &. I -

o terreno perdido e entrar no mpre�s e;,eger �"mao
território inimigo. Tudo isto Saídas de Florianópolis às terças e sábados
tem relação com o aspecto pu- Saídas de Porto Alegre para Florianopolis
ramente militar da guerra. às quartas e sábados
Muito mais importante é o de·

Saldas de Araranguá às quartas.senvolvimento geral da produ-
ção bélica norte-americana, sáoados e domingos
tIue ainda, não atingiu a

capa-I
.

cidade máxima. Agente em FlorianoDoUs: MARIO MpURA
No que se refere aos recur- PRAÇA 15 DE. NOVEMBHO

sos naturais das potências be- .... .......,..,........................""""'.......,. ""'...............__=,_..........

ligerantes, a Grã-Bretanha, os

Estados Unidos, a Rússia e os

demais aliados estão em muito
melhor situação do que a Ale
manha, Itália e Japão.
Há grande escassez de mate

rias primas nos países do Eixo,
particularmente no Japão. ÉS
te, sem dúvida, poderá melho
rar as suas condições se con

seguir conquistar as índias
Orientais Holandesas.
A Alemanha e a Itália têm,

no momento, poucas perspecti
vas de aumentar substancial
mente sua produção ou seus

recursos, especialmente en

quanto a Rússia lhes fecha o

caminho para o oriente.
Ao contrário, os recursos dos

aliados ainda não foram total
mente postos na balança. O
grito de batalha, que ecôa em

.Washington, 'é que "apenas
começamos a lutar" e o presi-

.

dente Roosevelt se propõe gas·
tar na produção bélica 50 mil
milhões em um único ano. Is
so significa que das fábricas
norte-americanos sairão aviões,
tanques, canhões e armas, em

quantidade tal, que o Eívo [a
mais poderá igualar.
sOdtçclachii

As perspectivas da
guerra para 1942

....

I�
/- .

Terrenos no Balneário
Escolha já o Seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
Se com o sr. Ar! Santos Pereira
que se acha encar regado d�
Venda dos lotes.

tllídade , .

axtma
em

No Super-Congelador de Luxo, a

porta se abre de cima para baixo,
Iuncionando como util prateleira.

Desprendedor Automático. da.
Bandejas de Gelo, com removedores
ínstautaneos dos cubos.

o Descongelador Automático"Ciclo
de Segurança" mantem, durante o

degelo, umn temperatura adequada
para proteger os alimentos.

CON(;ESSIONÁRIOS FRIGTDAIRE EM FLORIANÓPOLIS

S. A. CASA MOELLMANN
Rua 15 de Novembro, 1

Concessionários nas prin cipais cidades do Pa(5

CONJUNTO por conjunto, ou

detalhe por detalhe, Frigidaire
é o refrigerador feito 100°10 para
lhe proporcionar utilidade má

xima. Seu famoso mecanismo

Poupa-Corrente, super-potenciado,
é ainda mais econômico. Seu inte

rior, ainda mais amplo. Seu fun

cionamento, ainda mais perfeito.
Escolha um Frigidaire. E não

se esqueça: só é Iegj t.irno Fr'i

gidaire o refrigerador fabrica
do e garantido pela General
Motors.

I

Compar t+men to Inferior Extra, pan
armazenagem de alimentos.
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AVISO AO POVO CATARiNEfiSE
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SEJA SUA PROPRIA
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"Ui'\IA GRANDE VIDA"
de Motta Filho

Não é uma dessas biografias ro

manceadas, tão comuns hoje em

dia, êste magnífico livro que acaba
de publicar Motta Filho, num vo

lume da Companhia Editora Na
cional. Espírito esclarecido e em

penhaelo sempre em descobrir a

verdade quando estuda qualquer
assunto, Motta Filho apresenta a vi
da de Bernardino de Campos, evo

cada com a maior fidelidade possi
vel, à luz ele farta documentação.
Mas não se trata de insípida mo

nografia, como geralmente aconte
ce com os trabalhos cujo autor se

preocupa demasiadamente com a

exatidão. Ao contrário, em "Uma
grande vida", vamos encontrar o

escritor que sabe ser exato e, ao

mesmo tempo, interessante em

suas interpretações sempre segu
ras e originais. Por outro lado, o

livro é ela maior oportunidade, uma
vez que proporciona ao público o

perfeito conhecimento da vida po
lítica de Bernardino de Campos, de
quem todo o país comemorou, re

centemente, o centenário.
•

"A VERDADE ACIMA DE
TUDO" - de Eric Knight

Num grosso volume da Editora
Universitária, de São Paulo, acaba
de aparecer a tradução portuguesa
do romance "A Verdade acima de
tudo", de autoria de Eric Knight e

que se conta entre os grandes su

cessos da atualidade. Trata-se de
uma emocionante narrativa das
horas de angústia da Inglaterra,
uma dolorosa história humana e;
também, delicioso romance de
amôr e ternura. O seu cenário é a

Inglaterra, sob as bombas da Luft
waffe.
"O que ressalta da presente obra,

que conquistou êxito excepcional
nos Estados Unidos e na Inglater
ra, é a vigorosa afirmação do sen

timento britânico, que, depois dum
malogro originado por uma políti
ca de contemplações humilhantes,
se une sob o dinâmico Churchill,
como outróra se uniu sob Pitt, re

solvido a afrontar uma das horas
mais calamitosas dos anais do Im-
pério.
"Tendo por base um romance de

amôr impressionante, "A Verdade
acima de tudo" focaliza com inten
sidade o panorama dos combates
na Inglaterra, não só para defen
der as suas antigas liberdades e

tradições democráticas, mas tam
bém para fazer surgir a nova e me

lhor Inglaterra do futuro".
�

"DEZ ANOS NO BRASIl!'
- de Carl Seidler

"Dez anos no Brasil", de Carl Sei
dler, que a Livraria Martins Edito
ra, de São Paulo, acaba de incluir'
na sua admirável "Biblioteca His
tórica Brasileira", na tradução de
vidamente anotada pelo general
Bertoldo Klinger e com prefácio
do coronel Francisco de Paula Ci
dade, constitue, sem dúvida algu-

ma, um dos mais interessantes do
cumentos para quem desejar um

panorama dos usos e costumes do
Brasil em seus primeiros anos co
mo Nação independente. Tendo vi
vido dez anos entre nós, como ofi
cial mercenário do exército impe
rial, Carl Seidler poude observar,
de perto e com vagar, certos as

pectos da nossa vida social e polí
tica, no decênio que vai de 1823 a
1833. Observador de condições mo

destas, escrevendo o que sentia e
via sentir os que o cercavam, di
zendo exatamente o que andava
na bôca do povo, Seidler tudo ano
tou e tudo nos transmite pormeno
rizadamente. Não dispondo de do

cument<;>s. oficiais para compulsar,
a memona muitas vezes o traiu.
Acrescente-se, ainda, a má vontade
para com a terra que não foi a ter
ra da promissão esperada pelo
Mercenário. Como tão lucidamente
acentuou o coronel Francisco de
Paula Cidade, obras como a ele Sei
dler são uteis e requerem tradu
çoes, mas traduções devidamente
anotadas, que esclareçam e colo
quem os pontos nos ii, principal
mente com referência a certos de
talhes que estão longe de exprimir
a verdade dos fátos. Neste sentido
tanto as notas do general Bertoldo
Klinger, como as do coronel Paula
Cidade são de inegável interêsse e
oportunidade. Elas em verdade
ajudam a compreen'der "Dez ano�
no Brasil". E contribuirão tam
bém, para que se olhe a obra' como
eleve ser encarada: como documen
to que, apesar da sua parcialidade
encerra precioso e farto mananciaÍ
de informações a todos os estudio
sos e curiosos da nossa história.

•

"VIDA RISONHA" - de J.
Pinheiro Primo e Maria
Esolina Pinheiro

J. Pinheiro Primo e Maria Esoli
�1a Pinheiro acabam de publicar
mteressante livro para criancas
intitulado "Vida Risonha". Consti:
tue esta obra um volume de uma
série de contos e poesias leves e

simples, e� que os autores procu
ram. imprmur duplo fim: o de
atrair a atenção das crianças e, ao
mesmo tempo, fornecer-lhes indis
pel?-sáveis ensinamentos morais.
"VIda Risonha" torna-se assim li
vro imprecindível aos pais e �du
cadores, pois há de auxiliá-los sem
dúvida, na difícil tarefa de f�rma
rem uma mentalidade infantil sã
e robusta.
Fartamente ilustrado, o presente

volume é de edição Emiel.

No Equador
faz-se assim

•

Agua
Santa Catarina
N••cente d. égua. qUinte.

com 40,5 sréuI

Peça pelo telefone 37,
conforme desejar:
Bem gaseificada;
Com pouco gás;
Quase sem gás;
Sem gás artificial.

Clube dos Cacadores
de sta. Catarina

De ordem do sr. Presidente
ficam convidados os senhores
sócios para uma sessão extraor

dinária, a realizar-se no dia 6,
terça-feira, na Bibliotêca do
"Clube 12 de Agosto", afim de
serem apresentadas sugestões à
Divisão de Caça e Pesca bem
como tratar-se de outros assun

tos de real importância.
JOSE' VALE PEREIRA

Secretário.

o IRMÃO SOFRE ?

Quito, 3 (A. P.) - As auto
ridades deram ordem para que
deixe o Equador, dentro de 48
horas, o cidadão alemão Val
ter Guisse, acusado de exercer
atos de propaganda nazista.

o Ambulatório Médico Popu
lar, Rua Maia Lacerda 66 --

Rio de Janeiro, sob a díreção
de méd'cos Espíritas, atarde,
gratuitamente, pesaoa'ment-,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o nome, Ida
de, r2sldêrlCla e slntomas, as
slm como envelope selado e
subscrito para resposta.

�C ,_
\, '.'

-

A SAUDE DA MULIlER

CASA I'RADIOLUX"

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

e zonas do Pais. Negócio sé
rio e lucrativo. Ótimas con

ções. Cartas à FÁBRICA DE
FOLHINHAS Ref. 601, Caixa
1.097 -

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

nores preços, só na CASA MIS
CELANEA. - RIJa Traiano, 12

-�-- �

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

I Disposto Para Tudo

I Seu tigado deve derramar. diariamente.
bo estomago, um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, O! alimentos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham O

estomago. Sobrevem a prisão de ventre.
Você een/l.oe�se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é ummartyrio.
Uma simples evacuação não tocará a·

causa. Nada ba como as famosas Pillulaa
CARTERS para o Figado. para uma acçio
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bills, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
.10 maravilhosas para fazer a bílís correl'

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Figado. Não acceite imitaçõtr(
'P.1'eÇ9 3$000

ção de

(Um estabelecim e nto livre,
dentro .. de um país li vre},

Lâmpadas - pilhas e 8 pa
relbos elétricos. Louças - vidros,
etc. Eletricidade em geral. Ins
tale ções de Luz ti Força.

Projetos, orçamentos e cons

truções.
Péde, dá e recebe coopera

firmas ltvres, nacionais e estranje
í

rus.

Rua Conselheiro Mafra n. 7
Florianópolis - S. Catarina - Brasil.

DE

J. V. DIA�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ex ,ermlnaçao o Japão pela Alemanha
"Asia", revista mensal norte- rantir a liderança da raça

americana que se dedica exclu- branca, contra o poderio sem

sivamente ao estudo dos mais pre crescente das raças de côr,
variados problemas que dizem nos próximos mil anos, a Eu
respeito ao continente asiático, rapa terá que se tornar um

traz, em' número recente, um bloco sólido sob o controle da
artigo assinado pelo sr. Petten- Alemanha.
kofer, em que o autor mostra a O Instituto Geopolítico, sob
ilusão dos japoneses supondo a direção muito capaz do dr.

que, no caso da vitória de Hi', Karl Haushofer, é hoje o ver

tler, o Japão também teria sua dadeiro Estado-Maior do Impe
parte no domínio do mundo. rialismo Germânico. O princí-
Para Hitler, diz o articulista, pio que o dirige, no seu traba

os japoneses pertencem a raça lho, é saber qual o inimigo que
que não passa de "verme ama- os poderá auxiliar na destrui
relo". A intenção de Hitler é, ção de outro, como sua contri
não só dominar o Japão, mas buição ao estabelecimento da
exterminar o povo japonês por política germânica. O general
meio de gases venenosos e

,

Haushofer . esteve, antes da
bactérias. Os nazistas não con- 'Grande Guerra n. I, muito
sideram as raças de côr como tempo no Japão, como instru
entes humanos: são animais, tor do exército, tendo-se torna
ou "entes inferiores". do amigo de muitos oficiais

O "Mein Kampf" considera que hoje ocupam cargos de
aqueles que tiveram contacto responsabilidade no seu país.
com a cultura européia como Graças a isso é que conseguiu
meros "macacos treinados". captar a sua simpatia para Hi
"Se a Europa e a América de- tler, logo depois da sua ascen

saparecessem, e não houvesse ção ao poder. Apesar de Hitler
mais qualquer influência aria- não apreciar pactos com raças
na sôlrre o Japão, o seu desen- que considera inferiores os seus
volvimento científico e técnico tratados com a Itália, o Japão
continuaria por muito pouco 3 a Rússia não vieram contra
tempo, .. Da mesma maneira êsse princípio, mas foram cau
como o progresso japonês atual sados unicamente por "neces
deve a sua existência a fonte sídade política".
arianas, foram a influência e o Na realidade, tudo isso se

espíríto estrangeiro que cria- prccessa da seguinte fórma:
ram a cultura nipônica em em primeiro lugar, a organiza
épocas passadas", é o que se cão das racas de côr contra os

póde ler no "Mein Kampf", �'exploradoi'es" capitalistas an

edição alemã de 1934, à página glo-saxões. Estabelecida a do-
319. minação germânica na Euro-
A doutrina racial nazista pa, a organização dos povos

tem a sua origem em várias brancos da Europa e da Arnérí
observações feitas por cíentís- ca do Norte empreenderia uma
tas e viajantes em épocas an- campanha para a escravídáo
teriores à Guerra Mundial n. L das raças de côr. Os japoneses
Chegaram êles à conclusão de nãó devem esquecer-se do que
q�e a fertilidad� das raças de foi dito, há algum tempo, por
cor - negros, peles vermelhas, uma das principais figuras do
mulatos, mestiços da América política nazista: "Hitler em

Latina, chineses, japoneses e pregou, uma vez, a seguinte
malaios - é muito maior que frase: para libertar a Alema
a da raça branca. nha, êle faria um pacto com o
A tese principal, que se vê ex-

.

próprio diabo. Em virtude da
posta em todos os livros ale- sua situação difícil, a Alema
mães, é a seguinte: para ga- nha aceita "todo" auxílio,

Hoje, os japoneses estão au

xiliando a Alemanha a "livrar
o mundo da tirania plutocráti
ca dos anglo-saxões". Os japo
neses terão grande surpresa no

dia. em que um Hitler vitnl'io-
.�O chamar os ang'n-saxões pa- �
ra auxiliá-lo numa cruzada Icontra o "perigo amarelo". !

Os japoneses não encontra- I
rão na literatura anglo-Enxó- Inica nada que se assemelhe à
propaganda anti-nipônica) que

'

têm feito os geopolítcos do
"amigo do Japão", general
Haushofer. Para o seu ataque
contra o Japão) Hitler prepa
rou vários métodos de propu- l

ganda, muito melhores que OI:)

empregados contra os judeus,
os bolchevistas ou os anglo-sa
xões. Para saber o que os japo
neses devem esperar dos ale
mães, basta lembrar os paro-
xismos de ódio contra os nipô
nicos que invadiram toda a

Alemanha, quando os amare ..

los ocuparam a colônia alemã
de Kiaochow, depois da Grande
Guerra n. L Os alemães nunca
se esqueceram de que êles, uma _'" ....",,,...,..�'""'..__""""'_""""'_�_w=__,.,""""'p_="�,""""_-==_

raça inferior e de côr, ousaram ;;,.,;i;,.....;.a_*;;";"ü.ii§_;;imiii;;;;:-::.,,,.:.=;;.:;:...:..;;;_:';,,,,",;...;...,.;;�..,.;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; _
tirar as possessões da Alernn
nha do Pacífico.
Durante toda a Grande

Guerra n. I, o Japão semPEc
foi apresentado como a naçao
mais víl do globo. Mesmo nos

livros dos escritores mais con

servadores, o Japão sempre foi
apresentado corno um país com

"toda" oferta que lhe torna
rem as coisas mais fáceis ... O

objetivo é sempre o mesmo, de
acôrdo com as exigências do
momento".
A Alemanha sempre conside

rou o Japão como o grande ini
migo amarelo. Os nazistas acre
ditam que o Japão será o gran
de líder numa futura revolu

ção mundial dos povos de côr
contra a raça branca. Os [a
poneses precisam, portanto)
ser destruidos se a raça branca
quiser manter a sua hegemo
nia sôbre o mundo.

o qual os brancos não deviam são, que se seguiu, mostrou-se
ter contacto algum. que, pelos dados obtidos na

São poucos os planos ale- Grande Guerra n. I, sôbre a

mães conhecidos no exterior. aplicação de gases venenosos e

Enquanto o Japão e a Itália bactérias, êstes meios, em cer

forem necessários, como "só- tos casos, tinham-se voltado
cios" na luta contra os anglo- contra as tropas e a população
saxões, a sua atitude não se do país que os estavam empre
modificará. Entretanto, de gando. O técnico em guerra
quando em quando, alguma química, dr. Haslian, procura
coisa revelam. Imostrar

então as possibilidades
Em 20 de novembro de 1936, de exterminação de uma ilha

numa reunião da Sociedade de inteira, como o Japão ou a

Ciência Militar, um dos técni-IGrã-Bretanha, pelo Iançamen
cos, dr. Fleuri, fez uma disser- 1 to de gases venenosos por meio

tação sôbre a "guerra químí- de ataques aéreos sistemáti
ca". As pessoas presentes in- coso

cluiam oficiais das divisões Depois que a Alemanha con

técnicas e químicas do exércí- seguir tirar da Grã-Bretanha a

to, e oficiais das unidades de sua "dominação mundial", a

combate com gases. Na díscu- I
cena estará pronta para o úl-

timo ato: a exterminação da
raca amarela. O destino do Ja

pão e das outras nações de
côr só póde ser a exterminação,
ou a escravidão. Todas aquelas
que se mostraram perigosas -

isto é, que revelaram o seu es

pírito militar por uma rebe
lião vitoriosa contra o homem
branco - devem ser completa
mente exterminadas. Os japo
neses serão os primeiros, por
que miravam à situação do ho
mem branco no Extremo Orl
ente, e porque pregaram siste
maticamente a idéia de uma

rebelião contra o homem bran
co entre as nações de côr da
Ásia e da África.

("Estado de S. Paulo")

._--

�'---"'---I'�Acácio Moreira

OFICI�JB� FOR,D
(Provlsória)

ADVOGADO
Consultas e pa r e cer e s

Ações cíveis, comerciais

I
VISCONDE DE OURO

IPRETO, 70

Fone 1277
.�wm:;;;c]i�._"""","""'__""":

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 acabam
de instalar a OFICINA IORD (PROVISÓRIA) à
Rua Visconde de Ouro Preto rt ," 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.

VENDEM-SE
Uma residência, em c-i

poetras, com tonas a s Insta
III ções sanitárias, tendo 87
mts, de frente por 1.000
n ets. dê fundos f', tambem, um
't'freno situado em Coquei
r os; com 52 metros de frente
urr 600 metro de fundos. Tra
t,o r CdID Júlio C. Gonçalves,
à praça 15 de No v., 19-sob.

v-19

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIM Sr IRMÃO

CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:

I(Por correspondência).
12 mezes de e=tudos, Meo!'aHt'ade míním». t'r ) ci-o de rgenteR e re

p-esen antes - m tod �S as cidades. Fscrvva à C,dx P .s ts l. 3717 -S,Paulo

Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO

Rua Trajano, 33

I
'r
,

FLO� I i\NÓPOLlS
oe:o;OIII·�--'· - -_'_-'_ --, .. "

1

PENÇA�O· Vende-se uma pensão. sita à Rua G�ner�l !-

.

.

Bittencourt 't3. bem afreguesada. por I

preço de ocasião. Tratar na mesma. 8 vo-4 I, �

"

"
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Ultimos estilos em ..mobiliários de
.

MODELAR"
Imbúia

recebeu

�

"A

Quando os acontecimentos consideravam certa e inevitável. serviços do organismo, que exe- dominar. A sexta coluna, prepa-
mais nitidamente se definiram, Na guerra moderna e na po- cuta, com o auxílio indistinto de rada com êxito na Grã-Bretanha
tornando inevitável o desfêcho lítica de irrestrição com que a homens, mulheres e crianças, a e nos Estados-Unidos, surgiu pa
da obra preparada pela política agravaram as nações agresso- missão da qual não podem incum- ra anular os efeitos daquela ar

do Eixo para arrastar os Esta- ras, a mobilização civíl tem tan- bir-se quantos estejam emprega- ma de traição. E onde a Defesa
dos-Unidos à guerra, visto que I ta importância quanto a dos dos nas linhas de combate. Civíl fôr instituida e bem cum

não convinha às potências tota- combatentes. Por falta dessa mo- O totalitarismo criou a quinta prir o seu dever, todo o esfôrço
litárias a atitude "nâo-beligeran- bilização, com a amplitude que coluna para lançar a confusão pe- perturbador do inimigo se esbo
te" da América, o govêrno de lhe deram os ingleses e mais tar- lo boato, o pessimismo e a de- roará.

Washington decidiu criar um apa- de os norte-americanos, a Polônia sordem no seio das populações a

rêlho administrativo de emer- e a França, com as outras sucum

gência, com uma ação de largo biram rapidamente à investida do
âmbito - o Departamento de inimigo feita violentamente de fó
Defesa Civíl. ra para dentro e, sorrateira e mui-

Pareceria estranho que uma to mais eficientemente, de dentro
nação organizada, possuindo um para fóra.
mecanismo perfeito para a orien- Os fatos mostraram de sobejo I P , ,,,

taçâo dos seus planos de ação em que onde não houve essa mobili- rocure OS novos conceSSlonarlOS:
todos os ramos da sua forrnida- zação civil a quinta coluna teve
vel atividade produtora.precisas- os m�v.im.entos livres',a invasã� Tulfi AmiD & Irmão
se de mais um instrumento co- pelo unrrugo externo so não fOI
ordenador dos esforços gerais fulminante, porque tomou a fei
no comércio, nas indústrias, na ção de passeio militar.
navegação, na agricultura, na mi- A Defesa Civíl orienta e incen
neraçâo e, principalmente, nos tiva as atividades relacionadas
próprios cuidados da vigilância com o êxito das fôrças de terra, Iinterna, impostos por circunstân- mar e ar. Coordena e reune os in
cias que a surpresa nipônica no divíduos por especialidades, afim
Pacífico viria justificar pouco de que trabalhem rendosamente
depois. A ordem das coisas, po- na produção do que, embora o

rém, tornou indispensável tal ini- mais simples, seja parte do todo
ciativa, que, ante o trabalho sub- que contribuirá para a vitória.
terrâneo do colunismo disfarçado Pela confiança que a sua operosi
sob várias fórmas, correspondeu dade indormida infunde, contri
à criação da "sexta coluna". bue para manter elevado o moral

Não é outra coisa o Depar- do povo, dando a cada um a cer

tamento d� Defesa Civíl dos Es- teza de que o desânimo é palavra
tados-Unidos, um agrupamento sem significado. Nas horas difí
de homens de projeção e conhe- ceis, os seus agentes surgem, co

cedores dos problemas ligados à mo aconteceu na Inglaterra du
preparação nacional, fóra da rante os trágicos momentos dos

I administração dos negócios mi- ataques aéreos em massa, para
!itares, navais e aéreos, mas a fazer de cada cidadão um cola
êsses negócios naturalmente en- borador do poder público e não

I I trelaçados e subordinados, pata um fugitivo apavorado. E, no que
lhes dar a. mais perfeita coope- respeita à vigilância contra a es

_____________ ração antes e durante a luta que pionagem audaz, mas sorrateira,
todos os elementos responsáveis são principalmente destacáveis os

�o ESTADOt1P
DIÁRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS

Na Capital:
Ano .

Semestre .

Tr-imestr-e ...•••

Mês ......•••..•

50$000
25$000
15$000
5$000

No Interior:
Ano ........•...

Semestre .

Trimestre .

5.'')$000
30$000
20$000

Vendas em ótimas condicóes de.: pagamentos
OI

TODOS OS RECORDES
COM UM VERDADEIRO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

a
•

RECORd
Produto da RECORD WATCH CO.

Genebra (Suiça)

A direção não se responsabí
liza pelos conceitos emitidos

I �
nos artigos assinados

�

c.:�;;?.L._.'>.

Agradecimento
o abaixo assinado agradece,

penhorado, ao abalisado clínico
dr. Paulo Fontes, pelo desvelo. e
carinho com que tratou de seu

filho Aldo, durante sua recente
intervenção cirúrgica.

NICOLAU PEDRO

CASA MISCELANEA distri
Ouidora dos Rádios Ré.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua

, Trajano. 12

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

NICOLÁU RIBAS.

HERODIANO DA SILVA
BRASINHA e SENHORA

NICOLÁU e EDINÁ
noivos.

'Fpolis.. l-HI2.

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS, cxtoo

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado"
E'90tado" Anêmico., Mi.,
que criam Magrol, Criança.
requíticII, flc.berio a toni·
fic.çio geral do org.ni;mo

com o

Sangue nol
Llc. D N.S.P. rr 199, da 192(

4v.-4

("Correio da Manhã")

Peças �enuinas FORD

Dôr de dente?
,

w..�
, _., -1
""1••••••••••••• :

.• E a
'

.. 1Y.4IMIIIlITE • w......

�CONS(lHO UM fU.MEDIO,

O �f�MAOO

Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 117

ME.U RM\úO, PRR� TOS5E.5 co
,

50

�

EXCELENTE TONICO DO� PUL�10E�
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IRMANDADE DE N. S. DO PARTOIMPORTADORA AVA - RADIOSO INCÊNDIO A BORDO
IIVida Social

�

Programa das Iesfividades de Nossa Senhoril do Parto

Dias 2 a 11 de Janeiro
De ordem da Mesa Administrativa, faço público que a Irmandade

de Nossa Senhora do Parto desta Capital, de acôrdo C0111 Autoridade
Metropolitana, resolveu comemorar êste ano a festividade ele sua ce

leste padroeira, pela seguinte forma:
I - Nos dias 2 a 10, novena às 19,30 horas;
II - Dia 11, domingo, às 6,30 horas, comunhão geral da Irmandade

membros do Apostolado da Oração ele N. S. do Parto e fiéis que se apre
sentarem:

III - Às 9. horas, solene missa cantada, oficiando o Exmo. Prela
elo Monsenhor Harry Bauer, Vigário Geral do Arcebispado, acolítado
por mais dois sacerdotes;

IV - Às 17 horas (5 ela tarde), Procissão de Nossa Senhora do Par
to, ele acôrdo com o seguinte itinerário: rua Conselheiro Mafra, 7 de Se
tembro, Felipe Schmidt, Trajano, Tenente Silveira, Alvaro ele Carva
lho, Conselheiro Mafra, Matriz.

V - Às 19,30 horas (7,30 ela noite) dêsse mesmo dia, novena, 'pre
sidiela por sua Excia. Revma. o sr. Arcebispo Metropolitano e Irmão
Benemérito da Irmandade, com pregação e, logo após, bênção com o

S. S. Sacramento.
Solicito com o mais vivo empenho a presença de to elas os 110SS0S ir

mãos, irmãs e fiéis a êsses atos à nossa celeste padroeira.
Consistório ela Irmandade ele Nossa Senhora do Parto, em F'lorra

nópolís, 3 de Janeiro de 1942.

S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063
Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.
AVA - Gladíator 5 val v. 530$ - 6 valv.
ó5l $, 7 valv. 59iJ$, para pilhas 500$,
para acumulador 700$.

Rádios especiais. Catálogo grátis. 400 réis em selos para
a remessa.

DO '�POCONÉ"
Rio, 5 ("Estado" ) Co-

municam-nos do Dip: "Infor

mações procedentes de Nova

Iorque, publicadas nos vesper
tinos, a propósito de um in
cêndio ocorrido a bordo do
"Poconé" foram grandemente
exageradas na parte que se re

fere à perda dessa unidade do

Lloyd Brasileiro. O Ministério
da Viação recebeu comunica
ção telefônica, segundo a qual

e houve incêndio a bordo produ
zido pela combustão espontâ
nea da carga de algodão que
transportava. A grande quan
tidade de água empregada pe ..

lo serviço de extinção elo fogo
fez adernar o navio, tornando
se necessário encher os porões
do outro lado, afim de fazê-lo
voltar à posição de navegabi
lidade.
Por essa cireunstância, o na

vio assentou no funelo, deven
do voltar a flutuar logo que se

ja retirada toda a água, por
meio de bombas. Além das li
geiras avarias produzidas pelo
incêndio, sómente se póde con

siderar perdida a carga que
transportava o "Poconé".

Fazem anos hoje:
O nosso prezado conterrâneo

sr. ceI. Marcos Konder;
-a exma. sra, d. Jandira Lo

pes Leal, esposa do sr. Protásio
Leal, escrivão do Registro Civíl;
-o nosso estimado conterrâ

neo sr. Antônio Taulois de Mes
quita;

INCORPORAÇÃO
VOLUNTÁRIA Ecos e Notícias

Rio, 5 (Meridional) - Co
munica-se oficialmente que os

reservistas que desejarem in

corporar-se, percebendo como

mobilizáveis, deverão apresen
tar-se à Moto-Mecanização, pa
ra constituirem as unidades
motorizadas que serão organi
zadas com destino ao norte do

país.

-o sr. Francisco
Oliveira;

Pereira

-o sr. Erico Czesnat, funcio
nário da agência «Condor»;
-a sta. AJadir Gomes da

Silva;

Foi tornado sem efeito o de
creto que nomeou a Dilerman
do Schaewer coletor de Ren
das Federais, em Xapéco, r.êste
Estado.

-o sr. Apolinário Silva;
-o sr. José Simeão da Silva,

funcionário público estadualj
-a exma. sra. d. Corália Luz;
-a prendada senhorita Léa-

Lígia, filha do sr. cap. Olímpio
Mourão;
--a exma. sra. d. Maria do

Carmo Lopes;
-o sr. Sílvio Gevaerd;
-o sr. Augusto Livramento;
-o jovem Reinaldo Lobo, fi-

lho do sr. Otávio Lobo.

O 1° Secretário, João Rafael Paraco
·

Foi promovido,
dade, em decreto

pasta da Viação,
para M, o sr. dr.
mos Fleming.

por antigui
assinado na

da classe L
Thiers de Le- o ESTADO esp_C?rli!,,-WAVELL NOMEADO CO

MANDANTE SUPREMO .y.

O Conselho ele Fiscalização
das Expedições Científicas EU

Ih-astl concedeu permissão pa-
1 a que a "Monogram Pic+ures

Corpor'atlon ", de Hollywood,
envie elois técnicos ao Brasil,
afim ele filmar cenas nas sel
vas dos Estados ele Mato-Gros
so e Amazonas.

AVAí 10 x COMBINADO ASVI 2 1 mantino ; Faléco, Bcck e Verzola ;
O conjunto futebolistico que se I Alllori.m, Nizcta, Loló, Br áulio e

ex i biu, onLem, nesta capital, não o Mandico.
consideramos, própt-iamcn te, como ASYI: - Durval ; Lico e Kobald ;
selecionado da ASVI, por estar

jn-I'
Vino, Totinha e Leôncio; André,

legrudo, exclusivamente, de I'le- Fcvo, Palma, Miro e Aurino.
mcn los ele Itajaí. --

Faltaram jus Lamente os playcrs
I

TREINA O COMBINADO BRA-
mais destacados da zona hrusqucn- SILEIRO
sr, cujas capacidades são por de-' Realizou-se ontem, em Caxambú,
mais conhecidas. mais um trcino da seleção hrasi-
A lição que os moços ilajaícnses Ieira 3,0 Campeonato Sul-America

tornaram, Io i verdadeiramente de- no de Futebol. Após renhido pré
ccpcionante, pela elevada quantida- Iio, sob a direção do árbitro e "en
de de goa ls assinalados. Os visitan- traincur " Pimenta, venceu o qua
lcs foram presa fácil, tombando an- dro de Hcscr vas, que derrotou a

te quase todas as investidas dos 10- equipe elos Titular-es, por 6 a 5.
cais, cuja linha bombardcadora
martelou, insistentemente, o arco
sob a vigilância ele Durval.
() espetáculo provo II categórica

mente a excelência cio learn avaia
no, apresentando bom entendimento
entre as linhas atacante e defen
sora.

O campo estava lamacento, por
efeito da chuva que impertinente
mente caiu, durante tôdo o tempo
da peleja, roubando, não sómente, a

graça ela partida, C0I110, também,
impedindo que ela fósse assistida
por maior número de espectadores.

:\1al o juiz ordenára a movirnen
tação do couro, os avaianos, inves
tem e redobram essas investidas
com ardor. Nizeta marca para o
seu quadro o 1° goal. Logo depois,
Loló e Saul assinalam mais dois
pontos. A seguir, o próprio back ci
piense, Lico, desviando a pelota
COI11 rara infelicidade, aninha-a nas
redes que defendia. Idêntica inf'eli- NOVO TREINO DA SELEÇÃO
cidade coroou um gólpe do half- BRASILEIRA
direito Leôncio; m�rcando o 5° goal Amanhã, terça-feira, haverá no-

c0l!tr� o seu proprro quadro. Na se- vo treino da seleção brasileira, em

qUe�lcla de um at�que dos locai�, é

I
Caxambú, defrontando-se os

.qí.Ia-o 6 ponto conquistado por Lolo.. dros "Azul" e "Branco".
No segundo tempo, Nizeta, apos I'AD

demorado "carnaval", aumenta a _ _:_ _

contagem para 7. Pinheiro entra i
muito "pesado". sobre Pal!11�., de,;-I Senhora! Para 8S
tro ela }rea pe�'lgosa e o JUl.Z aSSI- brerne sas prefira onala penalty', que, batido, se

I MEf'\E1ROS bôtransforma no 10 gola dos vísitan-
. L)

•

• S'I ores
teso Decorrentes de dois assaltos. 8')S e dilerentes.
seguidos da parte dos avaíanos con-

I ------.
-------

quistam esles o 8° goaL Mas um fir- N .,. d · -

me j)elotaç�,(le .�alllla assinala o 2° I egoclo e oca� IãO
j)011l"0 dos aSVl '. Sem demora, os
avaíanos batem mais dois goals (9') Vendem-se � casas no Bal-
e 1.0°).' por intermédio de Loló e neário da Ponta do LealBl'aullO. , . . .'
A fúcil partida foi arbitrada por propr18s para moradIa, d(.ta-

Carlos de Campos Ramos (Leleco), das de água, luz e esgl to
qll� quase perde,u o fôlego de tanto e situadas no ponto mais ü
apllal' goals, pOIS, além dos confir- prazível. Aceita se tambémIllados, houve 3 outros anulados. '. '

A renda atingiu 685$500. a troca por uma propriedade
Os ([ualros estavam organizarIos no valaI' de 12 contos, em

COIl1� ��gue: .. . Florianópolis. Melhores in-
A\Ar. - Adolfo; PlIlhelro e Dla,- formações com o sr. Manoel

corrência das portarias núme- Alfredo Barbosa, na «A Pre
ros 161 e 291 e a mais nenhum ferida», no Estreito (João
estudante beneficiará. Pessoa). 10v 1
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INoivados:
Com a prendada senhorita E

dite Antonieta, filha do sr. Eleu
terio J. da Maia, ajustou núp
cias o nosso estimado conterrâ
neo sr. José V. dos Santos.

Está ensurdecendo
se e tem zumbidos

nos ouvidos ?
VISITAS Prove êsle remédio

Fomos cativados com a amá- Se v.
/'

s. está ensurdecendo-se
vr.;l .visita do sr. Hermann Beck I e teme a surdez catarral, ou se

JunIOr, representante dos gran- tem nos ouvidos ruidos roucos
des e afamados Laboratórios retumbantes ou sibilantes obte
Silva Araujo Russel, S.A., do nha de seu farmacêutico um
Rio d� Janeiro. S.s. brindou-n�s frasco de Parmínt.
com mteressante folheto, dedi-

. Tornando-se uma colher das
cada ao Exército Nacional, con
tendo ilustrações e indicações
referentes a jerarquia militar e

seus distintivos.
Trata-se de uma propaganda

não apenas útil, mas de plena
eficiência educativa, do ponto de
vista patriótico, por tornar mais
conhecidas da juventude bra
sileira a beleza dos uniformes e

a significação dos distintivos do
nosso Exército.

- Esteve em nossa redação o

nosso conterrâneo sr. Euclides
Cunha, alto funcionário do Tri
bunal de Apelação, que, em

nome do sr. des. Medeiros Fi
lho, veio agradecer a nota com

respeito à nomeação daquele
magistrado para a presidência
da mais alta côrte de Justiça
dêste Estado.

·

O sr. ministro da Aeronáutica
dr. Salgado Filho, autorizou o

comandante da Escola de Aero
náutica a antecipar a segunda
época dos exame dos cadetes
do 3° ano, de acôrdo com a

conveniência do serviço.
·

AMÉRICA X S. PAULO
Em S. Paulo defrontaram-se, on

tem, as poderosas equipes do Amé
rica, do Rio, e do S. Paulo F. C.,
local, vencendo o América por 2
lentos a O. Marcaram os pontos Ce
cílio, aos 14 minutos do 2° tempo,
e Plácido, aos 19 minutos, também
do 2° tempo.

Os quadros estavam assim for
mados:
A;\nmICA: Mozart; Osní e Grita;

Oscar (depois Alcebiades), Aziz e

Laxixa; Nelsinho, Cccilio, Plácido,
Carola e Lenine.

S. PAULO: Doutor; Squarza e

Aníbal; Zaclis, Lola c Silva; Men
des, Teixeirinha (depois Bazoni),
Hortêncio (depois Remédio), :1\'0-
veli e ParcIal.
Arbitrou a partida o juiz Mário

Viana.

O Dasp, respondendo a uma

consulta que lhe fora feita pe
lo Ministério da Viação, infor
lllOU que os extra-numerários
podenl agora ser aposentados
sem necessidade da adoção de

quaisquer medidas provísó-

de sôpa quatro vezes ao dia, ês
te rernêd.o póde aliviar pronta
mente o mal-estar causado pe
los zumbidos nos ouvidos. A

Washington, 5 (Reuters) -

O general Wavell foi nomeado

para o cargo de comandante

supremo da zona do sudcéste
do Pacífico. Foram feitas,
igualmente, as seguintes no

meações: o major-geriera 1
Brett para delegado do cornan

dante supremo; o almirante
Hart, que ora comanela a es

quadra norte-americana na

Ásia, para assumir o comando
de todas as forças navais na

quela região; o generalíssimo
DEVORADA PELO FOGO Chang-Kai-Shek, sob a dire-

UMA CASA DA RUA ção do general Wavell, coman-
ESTEVES JUNIOR dará todas as forças de terra

Sábado último, às 22.45 horas, das nações unidas que operam
mais ou menos, a casa n. 94, da rua no território chinês; o gene-
Esteves Junior, onde se achava es- d
tabclecida uma pensão, viu-se presa

ral Pownall para chefe o üS-

das chamas, originando-se o fogo tado maior do general Wavell,
no quarto de um dos hóspedes, o devendo assumir as suas fun
sr. Aquiles Varela, que há vários ções dentro de pouco tempo.
dias havia seguido para Lages. Ten- Washingoton, 5 (United) _

do ôsse senhor deixado, naquele
aposento, móveis e utensílios que O almirante Hart, cornandan
lhe' pertenciam, perdeu-os quase te da frota asiática dos Esta
todos, pois pouca cousa foi possível dos Unidos, dirigirá as forças
sah'a!', dado o rápido alastramento 111arítfmas, sob O comando-emdas chamas c o fUlllo espêsso que
se formou. chefe elo general Wavell.
A aludida pensão era cIe proprie- \(lade da espôsa do SI'. João Correia,

aJl'aiate de "A Capital", e suas ins
talaç<Íes não estavam no seglll'o. Só
mcnte, o prédio, pertencente ao co

merciante desta praça, sr. Miguel
Atherino, o estava.

Os bombeiros acudiram com pres- Iteza ao apêlo, mas pouco foi possí
vel fazer, dada a falta de úgua.
A casa havia sido construida em

1881 e pertencêra ao sr. Francisco
H.amos, já falecido.

rias.obstrução nasal desaparece, a

respiração se faz mais fácil e o

humor do nariz cessa de cair
na garganta. Este' remédio é

agradavel ao paladar.
Todas as pessôas que se vejam

ameaçadas de surdez catarralou

que tenham zumbidos nos ou

vidos, deveriam experimentar ês
se remédio.

.y.

Partiu para Buenos Aires o

maestro Sílvio Piergile, que alí
entrará em negociações, para a

organização do elenco artístico
que deverá atuar na próxima
temporada lírica do Teatro Mu

nicipal, do Rio.
De regresso da capital porte

nha, irá até os Estados Unidos,
com a mesma tinalidade, tudo
faz endo crer, pelos entendimen
tos jà havidos entre a direção
do nosso teatro, do Colon e do
Metropolitan, que participarão
da nossa estação de ópera, em

1942, os mais célebres nomes da
arte lírica contemporânea.

,
.

As horas do costume, realiza-
se hoje mais um sorteio da po

pular empresa Crédito Mútuo
Predial.
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A pulseira achada pelo sr.

Lauro Pinho, dentro de seu au

tomóvel, foi entregue ao sr. Val
dír Busch, no sábado.

.y.

O sr. Gustavo Capanema, mi
nistro da Educação, aprovou o

parecer do diretor da Divisão
de Ensino Superior, que foi
aceito e submetido à conside

ração daquele titular pelo di
retor geral do Departamento
rente à situação especial dos
rente à situação especial dis
estudantes convocados, para
manobras no Exército.

O referido parecer sugere
não sejá no corrente ano letivo
computada qualquer média,pa
ra que possam os estudantes
convocados ser admitidos aos

exames escritos, práticos e

orais, em primeira época, nas

cadeiras em que tenham 1118-
dias prejudiciais. Assim, nas

cadeiras em que, com os traba
lhos realizados até à época da
incorporação no Exército, não
houverem médias favoráveis,
os estudantes serão submeti
dos, mediante inscnçao regu
lar, aos exames completos que
abrangem prova escrita, prova
prática, se couber, e prova
oral.
Semelhante permissão vigo

rará exclusivamente como de-

Empregada
Para servicns domésticos.

precisa se d� uma à rua. Al
ves de Brito, 19.

'"

Cartazes do dia Um comerciário, residente
na cidade de Rio Preto, pediu ,CompraI na Ct SA MISCE
ao Presidente ela República lim LANEA é saber economizar'
empréstimo para casamento. O
Dasp, examinando o pedido,r. s·
sim se manifestou; "O decre
to-lei n. 3.200, de 10 de abril do
ano de 1941, que dispõe sobro
a organização e proteção da
família, previu a concessão de
mútuos para casamentos, CUll

dicionando-a entretanto 11. l'X

pedição de atos necessários,
pelos Estados e Municípios.
Nessas condições,êste Departa-
mento tem a honra de

resti-I I
tuir o anexo processo a v. exa. D ALDO DA LUZ
e de opinar por que se respon-

r.

da ao interessado, que deverá ADVOGADO
aguarelar oportunidade".

IPor despacho de 27 de de- Rua Trajano, 33

Iz0mbro, o presidente da Repú- FLORIANO'POLISblica aprovcou o parecer do
.Dasp. '. _

�a.·fei'a HOJE Quem perdeu ?HOJE
OIX'I(DOOCOa::JCElQ]CClOOCJOÇO(JOOOOOlXXJOOIXlEXllXXXJOCXXlClOCX'a)(l!.XXXXlO(aa:wxxxzoIDlDCZXlOaCDCJOOOuDODCOOOOooOOOOOOOOtxXAlOOOOlXDOOD.'lOOl'XXXXlOOlXIOOLClOOIOCI')r.X)(XX:IDClXlOC:OJ
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
- FONE 1602 -
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Pelo menor Benito Romano
Piccolo foi achado e deposi·
tado em nossa redação um

par de óculos, com o respl' c·
ti vo estojo. Será entregue a

quem o reclamar.

A's 5, 7 e 9 horas A's 7,RO boras:

O fílme repleto de musIcas

lindas e estonteantes:

A's 7,30 horas

Melodias do meu
coração

com Tony Martin e Rita
Ha) worth

Complemento nacionnl D.F.B
Bichos no Fool-Boal
(Desenbo Colorido)

ATUAL. PATHÉ R. K. O.
(jornal atual. mundo)

Preço: 1$500
Livre de Censura

LUA NOVA
com Janette Mac Donald e

Nelson Eddy
Complemento oacional D.F.B

Apagador de Incêndios
(Des. CoI. PATO DON;I\.LD)
ATU<\LIDADES PATHE -

jornal com vastos noticia rios

Preços: 2$500 1$500 e 1$000
Livre de Censura

Astros em desfile
cem Pbil Regan ao lado de

50 estrelas do écran.

Complemento nflciona] D F B.
Preços: 1 $500 e 1 $! 00

Livrf1 de Censura

........

LAVANDO-SE COM O SABAO

IIIDAD:I- I
de WETZEL & CIA.-)oinville
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((Marca registrada)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


