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feita pelos bombardeios aéreos. A

aviação norte-amerícaua destrnirá
o Japão. Os nipônicos se retrairão,
quando virem que estão Irreme
díávelrnente perdidos. Os japone
ses, de perigosos e agressivos, ví

rarão o povo mais inofensivo (lo

mundo no resto da guerra.
- Mas a guerra será longa, dí

zem os técnicos - observa o 1'1'.

porte.
O professor Demétrio Toledo

contesta que: - "Nada, meu ami

go. Os Estados Unidos liquidarão
(Conclue na 6a. página)

r
Rio, (Pelo correio) - Há mais diário car-iocu procurou ouvi-lo LIa.

de :�O anos se de.dica aos estudos ]l'a recolher suas previsões para o

(la Astrologia, o prof. Demétrio 'I'o- ( ano de 1942.

ledo. 'I'endo-se Inlcíado em Parts

('0111 o professor Geol'ges Muchérv,
quando atí esteve como funcíonri

r-io do Brasil, e (lcpois em Alexan

dria, o sr. Dem étr'io Toledo desen

"Volveu de tal mo-lo seus conheci

mentos que hoje ;.;(' tornou nome

universal na maUl'ia.
O jornalista e escritor, inspirado

na Europa, representou durante

muitos anos o vespertino "A Noi

te". Por isso mesmo êste popular

irromperá lia França; 4° Mussolini
será eliminado em três ou quatro
m eses; 50 O regime de Hitler se

desmoronará no mês de maio de

1942. Dessas prevísõcs, acrescentou
o entrevistado - apenas uma foi

cumprida; a segunda. E olhe que
todo o mundo duvidava disso. Só
os astrólogos acertaram ... proso
segue - Uma revolução h-rompe
['á de fato em toda França, seguín
do-se-lhe a queda de Pétain, Isso
com toda a certeza deve acontecer

nos primeiros dias do ano. Aquí
no Rio estará reunida nesse rnes-

mo mês a conferência dos chance
leres. Nessa conferência se decídt
rá muita coisa importante. A Amé
rica fOl'l�lará um blóco ao lado dos

Estados Unidos, e os países ameri

canos emprestarão todo o apôío
possível à nação do norte. Não só

quanto ao fornecimento de maté
ria prima como também no envio
de tropas, O Brasil entrará na

guerra. Todos os países nossos Ir
mãos oferecerão seus filhos para,
ao lado dos Estados Unidos, luta
rem contra o Eixo. A Roosevelt es
tá reservado grande papel, não

só em 1942, como nos anos seguín
tes, pois o presidente norte-amerí
cano fará, ainda, quarto período
governamental. O ano que .come

ça será decisivo para a Amé
rica. E felizmente, astros predizem
coisas muito boas .. ,

O reporter pede um exemplo
dessas coisas boas e o entrevista
do responde:
- "Destruição da potência mi.

litar nipônica. Fim do Japão. Não
como nação, mas como fôrça. Os
Estados Unidos devastarão o Im

p-río, E essa devastação vai ser

Mais concentrações alemãs na

fronteira turca

o pra Z'"f da pe tizada,
E orgulho dos CI)DfeitE'�ros,
São os doces trahAlhadlJs'
Co'o b0m Fermento Medeiro>.

Artigos farmacêuticos
para o Reich

Lisboa, 6 (Reuters) A

despeito da grande escassez de
medicamentos aquí reinante,
éhegou a esta capital uma mis
são alemã encarregada de ad ..

qnir ír artigos fan1id.e(illtÍC'm,
-

para o Reich.

Conceniracão do eixo
Cairo, 6 (United) - Infor

ma-se que os alemães e italia
nos se estão concentrando,
afim de conter o avanço britâ
nico. Espera-se novo e terrível
choque de homens e máquinas
na Líbia.

- A Astrologia - começou de
clarnnrlo o conhecido cientista
deu seu grande palpite em Lon
dres, na grande reunião de 30 de
outubro último. Os mestres já pre
"iram cinco coisas de capital im

portância para o mundo: 1° A paz
será concluida em 1943; 2° Os Es
tados Unidos irão à guerra contra
o Japão antes de entrarem em con

flito com o Eixo; 30 Dentro de

[lOUCOS meses uma revolução

o MAIS ANTIGO olARIO

Diretor-gerente:
DE SANTA CATARINA

Altino Flores

I Partindo do erro,
para a redencão

Washington, 6 (United)
Washington, 6 (Untied)-

. O sub-secretário da Guerra,
Petterson, pronunciou um dis
curso, transmitido pelo rádio,
no qual expressou que a indús
tria dos Estados Unidos devia
iniciar, com' estrita observân
cia, a semana de sete dias e do
dia de 24 horas, afim de der
rotar o hitlerismo. Salientou
que todo o país era culpado da
falta de preparação e acres

centou que, "sobre a base da
experiência adquirida no exa

n1e dos nossos êrros, traçare
mos os planos para o futuro".

Machado & (ia.

Estambul, 6 (Reuters)
Comunicam de Sofia que as au

toridades proibiram novamen

te o tráfego civil entre a Bulgá
ria e a Rumânia. O dr, Todt,
chefe da organização de trans

porte do Reich, chegará em

breve a Budapeste, supondo-se
que também visitará Sofia.
A imprensa turca recolhe

com interesse as suposições e-
•

mitid�pclaimprensain�esa, ������=======�==========�---=------=====----=----I=---�----referentes à direção que toma- ANO XXVII, Florianój:olis- Terça-feira, 6 de Janeiro de 1942 N. 8435
rá o próximo ataque nazista,
sem todavia fazer comentários,
mas os círculos políticos frisam
que se observam novas concen

trações alemãs nas proximida
des da fronteira turca, acom ..

panhadas de preparativos na

Bulgária e na Grécia.
A respeito das concentrações

búlgaras; não é grande a apre
ensão que aquí se sente. Sabe
se que a Bulgária tem oito di
visoes nas proximidades da
fronteira turca, das quais duas
blindadas, providas com mate
rial francês, particularmente
tanques "Renault".

Para a guarda de Hiller Não
I

Londres, 6 (Reuters) A an- O apelo continua: "Por or-

siedade de Hitler, quanto à dem do fuehrer, o regimento
posição do Partido Nazista em de SS. da Guarda Pessoal, A-.

relação à Alemanha, póde ser dolf Hitler, está sendo aumen
deduzida do fato da grande I

tado. Compreenderá uma guar
quantidade de apelos que vem I da armada de "SS." todas as

sendo feitos pelas emissoras suas secções de serviços e será
alemãs, chamando recrutas pa- completamente motorizado, A
ra as tropas da guarda pessoal gora, novamente, vos é afere
de "SS." de Hitler. A 23 de de- cida uma oportunidade favo
zembro, novo apelo foi feito rável ele prestardes serviços
precedido da mensagem de militares, como voluntários no

Natal de Hitler dirigida ao re- Regimento de SS. da Guarda
gimento ele "SS" no ano atra- Pessoal. Os candidatos que fo-
sado. rem aceitos, poderão, indepen- Londres, 6 (Reuters) - O desastre militar alemão
"Qual a sorte que vos espe- dentemente de educação, ser f t

.

t 1 tá fl t' d
ra, homens ela guarda pessoal empregados não sómente em

na ren e orien a es a-se re e ln o de maneira sempre
do Regimento de "SS,", eu não trabalhos de líderes jovens co-

mais acentuada nos países aliados do "eixo" que comba
posso prever; mas sei, entre- mo de líderes ativos e da lista tem contra a Rússia. Os despachos de Helsínquia frisam
tanto, que qualquer que seja de reserva" , O nervosismo existente nos círculos políticos e militares
o vosso trabalho, estarei na li- finlandeses. Os jornais de Helsínquia dão a entender, ela-nha de frente, Enquanto eu ti-) El!ltáll triste, meu amÔr? t f

A

tã tI ramen e, que suas orças es ao esgo adas, e poucas refe-ver o privilégio de dirigir a lu- T('In" bronqulte? Está" com to••fi'
ta como chefe do Reich, será I � IIII d� N081'10 Senhor: rências fazem ao desenrolar da luta na frente oriental. IObstinada resistência
para vós privilégio, por trazer- I Só tI' "alTa o CONTRATOS!HIl, A R-s5'

-

f brl d 10 d t tl� ti
Moscou, 6 (Reuters) - As

des meu n0111.e, colocar-vos à! lU, I� ... na_�...�cou.•o r�ga 'ia a casco o. r.ansa an ICO
_ .

fôrças alemãs mantêm, obsti-
testa desta dessa luta". Sem I _.

de(,dllll g�eHa "'... ,.3 p ....O

I «PmlClpe das Astunas)) nadamente, em seu poder, o

dúvida êsse privilégio outor- II
Bases na Patagonla triângulo Novgorod-Neningra-

, iment d "SS" B A' 6 (A P) \Vashington,6 (United) - O fa- Rio, 6 (C. P.) - O Ministé- do-Pskov, mas as comunica-gano ao regrmen o as .

. uenos Ires, "
--

to de a Rússia ter firmado o acôr-
.

d M
.

hcustou muitas vidas aos seus I O ministério da Marinha no a arm a resolveu permí- ções dessa região estão sofren-
do mundial que prescreve a des- tir a exploração do casco do d d f'homens na Rússia. Agora as' anuncia que o contra-almiran- U

- o o peso e contra-o ensrvas
truícão elo "eixo" como o seu obje- transatlântico "Príncipe das " ,

.

fileiras precisam ser preenchi- te Marcos Zar partirá em via- - U sovtettcas-e+-
das, até que os novos recrutas gem de inspeção para a Pata-

tivo principal, não a obriga a de- Astúrias", naufragado nas pro- As fôrças russas procuraramcluracão de auerra ao Japão, COIl' xirnidades da Ponta do BOI' A d L
.

cheguem também ao fim, que gônia ,afim de estudar o esta- -" ,.. - -

romper o cerco e enmgra-I forme fizeram notar os círculos concessão consiste na 1é o preço do privilégio de se-.i belecimento de bases aéreas - exp ora- do, de modo que toda a situa-
rem portadores do meu nome.

I
na costa do Atlântico. diplomáticos. O pacto em questão, ção do casco e todos os perten- ção estratégica, ao sul, modifi

no que se refere à Rússia, traz ces daquele. navio, devendo o cou-se ao longo de um raio de
somente, para ela, a obrigação de contratante entregar dez por 200 a 300 quilômetros. Os des
não aceitar paz em separado com a cento �e todo � ma�erial retira-I pachos da tASS indicam queAlemanha ou Itália. A cláusula do pago em dinheiro, para a batalha pela posse de Rzhev
que permite à Rússia abster-se ele fun_do �laval. A concorrência I' poderá ser decisiva para escla
declarar guerra ao Japão é a que sera realizada a 23 do corrente. recer a situação nessa região.diz que cada govêrno se compro-
mete a empregar todos os seus re

cursos contra as potências do
"eixo" ou os seus aderentes, "com
os quais seu govêrno esteja em

I'

KOLYNOS, TAMBEM, RESISTIRA
A QUALQUER JJTEST1J •••

EFFECTIVAMENTE, Kolynos é o

resultado de innumeras experien
cias. Por varias annos, um eminente
Dentista trabalhou para combinar os

mais efficazes ingredientes conhecidos
para clarear os dentes, de modo pro
prio e com absoluta segurança. Con
seguiu-o, afinal, e o resultado foi o

creme dental Kolynos (o que mais se

approxima de um perfeito dentif'ri
cio). Milhares de Dentistas, em todo
o Mundo, reconhecem isso-e d'ahi a
razão de rccommcndarem Kolynos!

KOLYNOS
Custa menos porque se usa pouco

. " • é concentrado!

lEMBRE·SE

UM CENTlMETRO

E BASTANTE

'"

se vendem mais automóveis!
WASHINGTON,6 (UNITED) - o DEPARTAMEN

TO DA PRODUÇÃO ESTÁ ACELERANDO OS PLANOS
DESTINADOS AO EMPREGO DE TODOS OS ELEMEN
TOS DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA. AS FÁBRI
CAS DE AUTOMÓVEIS FICARÃO INTEIRAMENTE PA
RALISADAS, DENTRO DE 30 DIAS. DESDE O DIA PRI
MEIRO DE JANEIRO, A VENDA DE AUTOMÓVEIS NO
VOS FOI PROIBIDA.

,Agências e

Representações
Caixa pOltal - 37

Rua Joio Pinto - 5

•••A Finlândia, daquele jeito
FLORIANÓPOLIS

Sub-agente. nOI principais
munciplcs do Estado.

17P.

guerra".
A Rússia, portanto,

compromisso de lutar
assume o

contra os

Para mais longe!
Moscou, 6 (United) - Os

alemães já estão a mais de 250
quilômetros desta capital, em

consequência da contra-ofensi
va russa, que os desalojou de
quase todas as suas posições.

países europeus que a atacarem,
mas não .diretamente contra o Ja
pão,

CASA MISCELANEA, distri
ouidora dos Rádios RC.A. Vi·
ctor, Vávulas e Discos. -- Rua
Traiano. 12
--------------/

Cogita de formar um exército
italiano livre

Nova Iorque, 6 (U. P.)
Procedente de Casablanca, che
gou aquí o coronel Randolfo
Packiardi, chefe da Brigada
Garibaldi, que lutou contra os

italianos em Guadalajara, com
objetivo de organizar um exér
cito italiano livre.

O coronel Randolfo decla
rou: "Meu propósito é lutar
com os aliados contra a Ale-

I
manha e libertar a Itália".

A linguagem dos [ornais de Berlim
LONDRES, 6 (REUTERS) .N EM SEUS ARTIGOS SOBRE O ANO NOVO, TODOS OS JORNAIS ALEMÃES

PROCURARAM, A TODO CUSTO, EXPLICAR E PINTAR A ATUAL SITUAÇÃO DA ALEMANHA COM CôRES
FAVORÁVEIS; MAS ACENTUAM, AO MESMO TE,MPO, QUE A GUERRA SE ES1Á TORNANDO CADA VEZ
MAIS DIFíCIL E QUE OS ALEMÃES DEVEM ESPERAR TREMENDOS SACRIFíCIOS EM 1942. _---J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Indicador médico I

OH. RICARDO
GITTSMAN

1,�8TITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Madlmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prática nos hospitais europeus
Cunlca médica em geral, pediatria,
íoenças do sístema.nervoso, apare-
lho geníto-urtnarto do homen

e da mulher

I
Assistente Técnico

Oro Paulo Tavares

j
Curso de Radiologia Clínica com o
ir. Manoel de Abreu Camnansrto
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
eídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dtaguéstícos das dorncas internas
Coração, pulmões, vesícula biliar,

estômagos, etc.
tadtogratías ósseas e radlogratlas

dentárias

Electrocardicigrafia clínica
Ulagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

etétrícos.)
Metabolismo basal

(Determlnação dOI! dltúrbios das

I glândulas de secreção Interna).
Sondagem Duodenal

Exame químico 13 microscópico do
suco duodenal e da bílís).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
aios Intra-verraelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise cll nica
xames de sangue parti diagnóstico
.a sífilis diagnóstico do ímpaíudís
no, dosagem da uréa no sangue,
tc. Exame de urina, (reação de
Ascheín Zondeck, para diagnóstico

I
«reeoce de gravídez), Exame de
uz, escarros, liquido raquíano e

uaíquer pesqulza para eíucldação
de uíagnôstlco.

RUI! Fernando Machado, II
Telefone 1.195

PI nRTANOPOLI�

Ex-chefe de 011-
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burkhardt
e B. Kreuter)

Especialista em

LÜ'U'rgUJ Geral '11

Alta cirurgia, gyne
eologta (doenças de

I senhoras) e partos.
Cirurgia do systema
nervoso e operações

de piastlca.
G neuirorle ci rua Trlllll
no, 18 (;l_,s 10 cis 12, e
d,,� ló á8 16,M) Tele

phone - 1,286

I
Resídenoía ti rua Ea·
teves Ju0101'I 20. ..
Telepbone .u. l.1Jl

�r. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

19
17 horns.

RESIDÊNCIA:
Av. Hêrctlio Luz, 189

Telefone n. 751:

� _
(Assistente do nI'()J. ôanson)

ACOMODAÇOES PARA DE' CANÇO DOS OPERADOS

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

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário do�
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GARGANTA

Cons: Vitor Meirele8, 2tl-Das 16 às 18 borAs.
Res.: Conselheiro Mefra, 77-FLORIANOPOLIS.

-

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialish em

DOENÇAS D::)S OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lonl:!a Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente Pe�a ta�d��h:�sd�� �� ;� l�o::.o:as
Consultório: Rua João Pinto II. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina Schweidson
MEDICA.

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

Rua F: Schmidt, 39 (sob.)

Dra.

..Féa,

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tiU: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447
ai

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO

CLINICA GERAL
DOENCAS NERVOSAS
Consultório: Rua Vítor Mereles, 28 - Das I,. às I' horas

Residência: Rua Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589

I Dr. Remigio I
CLINICA '-MEDICA IMolestias internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORtO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1599
9 ás 12 e 14 ás .17 noras.

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

A gravura acima mostra um grupo de pilotos de uma esquadrilha canadense de
Cooperação, tomando os necessários apontamentos durante um vôo de experiência. Incumbidos de
iotografar todos os movimentos das forças inimigas, bem como as suas defesas de terra êsses

pilotos são os verdadeiros «Olhos» das tropas de terra. (Fóto de British News Servic�).

Attende a chamados
14

Propaganda intolerável!

o caso do integralista

.�IS '=11 a 111•• tllIl;liII.g.::a .JJJDf; •••• '
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liO TENHA JUIZO
iiii

Com a guerra não declarada do Japão aos Estados eaii ==5
Unidos e deflagrada por um meio inexplicável e indigno, iiii ;m
o govêrno do Brasil tomou a atitude que lhe competia, I iiii ;;;;
acordecom o seus compromissos de potência america�a,

I

iiii GRAN D E C R IM E ;;U
e com os sentimentos indiscutíveis da esmagadora maio- :::E CASAR DOE.II.JTE im

.... ..
...•

ria dos brasileiros. Manifestou, sem delongas, a solida- i!!i :::,

r�edade da nossa nação com a nação continental agre- ��! FA ÇA EXAME MÉDICO ;iii
dida. =:=: ANTES DE CASAR·SE E =;;=

Parece que os japoneses não compreenderam a sin- I iüi 5S5E
ceridade dêsse gesto e não se compenetraram da sua ver- liãi! TOME O POPULAR iii; ,

,... - •• • IIII
dadeira extensão: Eles nao mantinham em nossa terra ::i: DEPURATIVO:m
um serviço de informações. Agora, ostensivamente, re- iii ia!!
solveram inaugurá-lo. Estão distribuindo fartos boletins, U!! J�'�LIX [ R.- 914 i:::

I em português que revela a triste e desprezível coopera- iiii _.ÁI .. . iiii
I Dr. SAULO RAMOS cão de elementos nacionais. E, se bem que essa propa- mi A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

ii::

I ganda não colha, porque os disfarces de linguagem e as ii O Fi�ado, o Baço. o Ccra ção, o Estômago, os i::;
i avisa a seus clientes e deturpações desabaladas dos fatos e descabeladas das i!ei Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres Iii;
li
amigos que estará de

I
notícias não podem iludir a nossa gente - que não des- iii; nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- iivolta, de sua viagem ao vêrno caricato de traidores chineses, a torpeza do ataque ii!5 belo, Anemia, Abôrtos e faz os iodivíduos idiotas. ====

Rio, em princípios de •••• Iuotensí .

A d 1 ••••

a a Pearl Harbour e toda a espécie de dissimulação dos eEEi
'- IVO ao organismo. agra ave :••••:••••

1 janeiro de 42. •••• como um licôr ••••

�_____ que a Pearl Habour e toda a espécie de dissimilação dos ;iêl O ELIXIR 914 està a prova .o pelo O N.S.P. como ii!1
----s-v-.�--.:5 associados do nazi-fascismo na luta contra a civilização iii. auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo m:

- d ===.
crista - o seu aparecimento tem a feição de coisa bem IE!! a mesma origem Im

11l:]i'··IB;·iiil"""'�"_<B·�·-�E G'ií[i1:.t1l.W_�·t\;$I!tWil_IillJl!!i!i!W%i!íiif.II!Jl_·· lIk_l!Ig estudada. m5 Fl\L � M CELEBRlDADES MÉDICAS iiii
CLINICA ESPE I IZ D D S O

•••• S. bre o preparado ELIXIR A composição e o SH bar a- :::.
C AL A A A M LESTIAS DOS Nos boletins divulgados é sobretudo destacáveis a ãEi ·914. devo dizer-lhe": sempre gradave l do ELIXIR «814. r - mi

OuvI·dos-NarI·Z-Garganta-Cabe·�a-Pesco�o informação que faz crer na destruição do poder naval ElE! que o tenho emp-egado, em c rr eudarn-no como ama de ·eoi=;\' \I os. casr R <,le indicação apre- íactl manejo para o prúbllco II:
dos Estados Unidos contra nenhuma perda nipônica, iêãi IlrlBda (Sir IIs em varras dp uo combale a hlf,Ji" qualida- 11;1

Dr. ARM"INIO TAVARES trabalho que já fôra feito a boca pequena, antes, pelo co- im s uaa m�uHe�taçõeF) os re- ul de que hquent �Hnte a- .S.;'.=:.=tados tem Sido sausfatoríos, «reverto no Ambulutor ío da
lunismo estrangeiro e nacional mencionando a existên- !iii poIs são rápidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria i
cia de "documentos autorizados" que seria inconvenien- !Siã Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu. 55!!
te se conhecessem, mas que êles viram e espelham. iii; Eisi

O bi ti d d t trê f d ===:�PI:!!,==::.===:=====:="··"·······"'·II•••••• lU:e.�a••• ·_••••••••• a•••__ ••• •••••11....
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o je IVO essa propagan a em res aces: esres- =====H::H.I==========:::I:iiii!!!=iiiEEiEEiEE5sEiiie5i=!E=.:.!=•••• ••·:••==.:!!=.=:==!=:::=:�=PI!ii!1a_•••••••••••••=., ..9

peitar a posição do Brasil ante a situação existente, de- I
salentar os brasileiros; desprevení-Ios de qualquer idéia
de vigilância contra os golpes traiçoeiros da política ama

rela. Estas duas últimas faces são infantís. A primeira
é insuportável e deve ser impedida, porque a divulgação
de coisas de interêsse nipônico no nosso meio é imperti
nente e abusiva.

Mas há\mais alguma coisa a apurar: quais sejam os

indivíduos nascidos no Brasil que estejam dando essa

lamentável mostra de torpeza ao prestarem serviço tão
rasteiro aos inimigos da segurança do nosso hemisfério.

_(CORREIO DA MANHÃ)

ACIDO URICO
DÔres nos Musculos e nas Juntas Provam a

Acção Deficiente dos Rins.

Empreqrrdcr
Para serviços domésticos,

precisa-se de urna à rua Al
ves de Brito, 19.

j\ s nutorhlades Ilurn lnenses d ívulgnrnrn, ]111. .Un s, o caso do
integ'l'alista Oldemar 1�J'ellerieo l<'illkeunaner, fiue se eml)eu]llna
em "propagHnda lIeg'aUva" - ('omo disseram l1({uelns nutol'Í

tln�les -_(liallte do f1lll1rte] (10 1° B. ('., contra o reg'ime e a I)]'Ó
lH'1I1 naçao.

Êsse propag'an(lista verde, que já foi proce.ssal1o })e]n 110-
lícia do Estado do Hio, devido lIS suas atividades slllnrel'sivas,
llijO foi preso na oea.sião. }jstá sendo procurl1110 e sahe que o

está. Não se apresentou parfl defender-se, se o seu g'esto tinha
defesa; mas, por meio (le órg'âos g'ermânicos de lig'ação entre
o fasci"mo nacional e o estrang'eiro, (lhulgou uma carta Iles
respeitosa pl1ra com o g'o"êrno esta(lual fluminense, hem como

ofensint aos reservistas hrasileiros, que I1cusa já de outra fór
ma, e ao deleg'ado da Ordem Politica e Social de �iterói.

Heg'U1Hlo foi diYulg'a(lo oficiosamente, to{la.s as llfil'macões
{le Finkennauer são fl11sas, inclusiYe, e principalmente, a de 'que
eshi impedido de residir em Petrópolis, precisllmente 11 ciilade
em que residia até o momento em flue, por fôrça do seu g'esto,
deliberou fug'ir.

Na defesa, reafirma íl .sua qualidade de memhro de uma

org'Ulliznção política de existência proibida por lei e, hulo mais
long'e, acusa o deleg'a�o Ramos iiI' Freitas de conivência com

elementos comunistas, o disfarce comum da g'ente (lo ouh'o
ag'l'H}mmeuto tamhém su}n'ersho.

A conduta posterior (lo misshista confirma o seu modo de
se conduzir no (lia em que se "erificou a ocorrência de Petró
},olis. Sohretudo mostra como o Rio ainda é o melhor }ug'ar
para transitar lhre um indivíduo contra quem a polícia de um

Estado próximo está ag'indo em virtU{le de um fflto que, nesta
capital, nanhuma autoridade ig'norará •

(CORREIO DA MANHÃ)
-

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

ANA�CECILIA contratou casamento com o sr.

JOÃO URIARTE.

i!

A causa fundamental do rheumatismo en

contra-se na falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins. Estes, que devem
eliminar todos os traços de substancias toxicas
ou impurezas do organismo, estão permittindo
que um exces!:lo de acido urico se accnmule e

penetre em todo o organismo.
Este acido urico rapidamente forma cl'ystaes

agudos. á semelhança de agulhas, que se

alojam nas articulacões, causando a sua

infiammação e rigide� e as cruciantes dôres
do rheumatismo. O tratamento apropriado
deve fazer voltar os rins ao seu estado normal
afim de poder ser filtrado o acido urico. É'
por isso que as Pilulas De Witt con

seguem d<lr allivio permanente nos mais
rebeldes casos de rhenmatisl11O.
As Pilulas De Witt actuam directa

mente sobre os rins, devolvendo-lhes
a sua acção natural de filtros das im
purezas do organismo.
Terá V. S. provas visíveis dessa acção

salutar dentro de 24 horas após o uso das
Pilulas De Witt. As legitimas Pilulas De
Witt para os Rins e a Bexiga acham-se á
venda em todas as pharmacias.

;;

Pilulas DEWITT I
�;;;Qu��;;;;:�;;;O�� '1participam a seus parentes e amigos o noivado de seu

filho JOÃO com a srita. ANA-CECÍLIA fiE CARVALHO.

PARA OS RINS E A BEXIGA
indicadas para�eumatismo, �ciatica, Dôres na Cintura, pisturbiol
Renaes, Molesbas .da BeXIga e, em geral, para enfermidadet

prodUZIdas por excesso de acii> urico.

ANA·CECILlA DE CARVALHO e JOÃO URIARTE
noivos.

Florianópolis, 25 de Dezembro de 19,.1.

6 v. - 6
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Rádios «Philco», «Olympic» e «8tewardt Warner»

Refrigeradores "Crosleg"

roderão os Estados Unidosl
bombardear o território

japonês 1
Nova Iorque (Por J. M. Clos- vidades técnicas, tais como asa

ter, para a Inter Americana) - "Davis", trem de pouco trici
Os Estados Unidos provável- ele, torres rotativas automáti
mente não levarão a cabo cas de defesa, etc.. .. Êste B

operações aéreas de represá- 24, de idealização muito mais
lia contra os japoneses, que recente do que a "Fortaleza
mataram centenas de civís in- Voadora", é um dos mais rá
defesos no seu primeiro (�(mi- pidos aparelhos de bombardeio
co ataque contra Havaí, pois pesado construido até hoje.
êste gênero de medidas é pou- Ambos os aviões pódem per
co condigno de nações que se correr cêrca de seis mil quilô
prezam. Se porém, um dia, as

I
metros com uma tonelada de

contingências estratégicas eXÍ- bombas a bordo e a velocidade
girem um bombardeio do pró- superior a 450 ks. a hora. Pre
prio território japonês pelos vendo a possibilidade de um

aliados, estarão os Estados conflito no Pacífico, e a neces

Unidos em condições ele exe-' sidade de manter o território
cutá-Io? inimigo sob o fogo e a ameaça
Atualmente, pondo de lado o ele aviões de bombardeio, os

grande quadrimotor "Douglas de aviões de bombardeio,os EE.
B-19" - o maior avião cons- UU. construiram no territó
truido até hoje - que é exclu- rio do Alasca - em Juneau por
sivamente avião de experiên- exemplo - grandes bases aé
cias e laboratório voador para I reas, com longas pistas de ci
a aviação americana, os Esta- mento, das quais poderão alçar
dos Unidos dispõem, nas suas vôo os maiores aviões de bom
esquadrilhas de guerra, de dois bardeio pesadamente carrega
tipos de aviões terrestres e de dos, rumo ao Japão ...

.
um tipo de avião naval capazes Às Ilhas Nipônicas são mui-
de percorrer a distância que se- to mais próximas da extremi
para as ilhas nipônicas dos li- dade Norte-Oéste do Continen
mites extremos dos U.S.A., le- te Americano do que se supõe,
var a cabo 1 bombardeio e vol- ou do que parece ao examinar
tal' à sua base, sem se resta, úm mapa de projeção plana co

belecer. mum. Na realidade, a distância
Ambos os tipos terrestres de que separa Juneau no Alasca

bombardeio estão sendo cons- (Pertencente aos Estados Uni
truidos em grande série. Um dos) de Tóquio; é ligeiramente
dêles é o afamado "Boeing R- maior do que a metade da dis-
17", mais conhecido sob o no- tância que separa o Pacífico
me de "Fortaleza Voadora", do Atlântico, de Los Angeles a

:n_:ais de duzentas das quais es- Nova Iorque, podendo, portan
tao em serviço das formações to, os aviões de bombardeio,
de bombardeio de Tio Sam. Ês- percorrer esta distância em
te tipo de avião, extremamen- cêrca de oito horas e meia, na
te eficiente devido a altitude velocidade normal que as má

��b-estratosférica em que vôa, quinas americanas pódem man

J� tem assentado, nas mãos dos ter na sub-estratosféra, isto é,
p�lo�os da R. A. F., golpes du- 450-500 quilômetros a hora.
nSS1l110s aos italianos e aos Além dos "Consolidates
alemães principalmente. O se- B-24" e da "Fortaleza Voado-

.,. gundo modêlo terrestre de ra ", ambos pertencentes ao

bombardeio é o "Consolidated Exército (A-pesar-de que a Ae
. B-24", quadrimotor pesado, ronáutica Naval tenha enco

que, incorpora as últimas no- mendado uma centena de B-24)

)-!

!

I /

o PERIGO DA RECAIDA •••

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 Bibliotéca 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.

�

�II \ Depois' de uma enfermidade, quando o

��:;'���r organismo está enfraquecido, ainda há o

!(j'/ perigo da reccído que é sempre muito

III grave. A EMULSAO DE SCOTT-do mais
puro óleo de fígado de bacalhau - é re

constituinte de segurança, para velhos e

moços. Quasi 70 anos de aplicação por
médicos do mundo inteiro. Em qual

quer época, não há substitutos para a

EMULSÃO cú SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saudeI

I
Empresa Ribeiro I

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

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

notes preços, só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Trajano. 12

QuAsi meio século de�exi.
tência é o melhor reclame
da prefêrencta , IUYEHiUDf
I1WIIDRE para limpar, for
tificar e rejuvenescer os

cabeloa. Ellmins a caspa,
fu cessar /J. quéda dOI!
cabelos 6 voltar a e4)r

prtlJlILIV8 09 cabelos
bra nc o s , sem Oi tingir;
dl-lhes vigor r mocidade.
Nio coo têm sais de prata e

usa-se como loçao.
ORATli

Peça-POI Impresso. 100re OI cal
dadoa 4ô, cabeloa • O llitlbor UIO
4.' J .

Vidro pot,' GQ!NIo 81� ..
".Ie OU ...........

� 'J

LII. IUYlITIII lLUI.DU 'TIL
lia di lIictt"lI. 1i1 .> .11 ....1..

Transportes de Cargas e Encomendas entre Porto Alegre
-- Tubarão -- Flori a nôpolis e vice-versa

DOMICILIO A DOMICILIO
Agência em Porto Alegre Rua Ramiro Barcelos, 219 - Fone 5934

Agência no Tubarão - Rua Marechal Deodoro - Fone 24
Agência em Florianópolis - 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, Tramanday,

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

GUILHERME GONCALVES D'AVILA -- Agente.

-- Araranguá

-

.........

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.642

(Defronte à casa Hospcke)

a U. s. Navy possúe seus bi-I pódem operar de uma qualquer . _.

motores de patrulha e bornbar- das dezenas de milhares de t�-amencanos P?d,er�o se utí

deio naval, os famosos conso-I ilhotas que os Estados Unidos Iízar das �o��ldavels bas�s
lidates P. B-Y que pódem facil- possuem no Pacífico. Partindo russas �a Sibér'ia, que poderão
mente levar duas bombas de das ilhas Aleutianas extremas

ser aerodromos de operaçoes
uma tonelada cada a uma dis- êsses aviões teriam que per� para esquad:ilhas america�as
tância de duas mil mihas e correr somente mil e quinhen-

j
de bombardeio pesado, que dês

voltar. Cêrca de quatrocentos e tas milhas para chegar em cí- te modo poderao contr?l�r
cincoenta destas máquinas es- ma de Tóquio, e despejar as completamente as Ilhas NlPO
tavam em serviço quando da suas bombas. Operações como

1 nicas.

entrada em guerra dos D. S. estas poderiam ser levadas a

A. Com a produção intensa efeito durante a noite, e é mui
dêste tipo de avião, na sua elas- to provável que, se os alemães
se insuperável no mundo, a não conseguiram ainda encon

aviação naval americana está trar meio de defesa contra os

perfeitamente em condições de bombardeios noturnos britâni
bombardear a capital inimiga. cos, os japoneses bem pouco
Além disso, êsses avroes poderiam fazer para entravar
aliás hidro-aviões - não pre- uma operação dêsse gênero.
cisam de. campos de aviação, e De outro lado. os aviões nor-
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A gU0vva e a imprensa
.

brasileira
Rio (Comentárto da Inter

Americana) - Nunca se veri
ficou uma mais eloquente una

nimidade na maneira de co

mentar um acontecimento na

imprensa brasileira do que a da
semana passada, em face da
atitude do Brasil, pondo se

francamente ao lado dos Esta
dos Unidos, contra a agressão
traçoeíra dos totalitários ama

relos. Em diferentes fases da
nossa vida política, muitas ve

zes a mprensa foi chamada a

depôr, perante a opinião públi
ca, sôbre fatos que interessa
vam de perto à segurança e

tranquilidade do país. Nossas
ocasiões, as opiniões se divi
dam, os pontos de vista se

chocavam, as conclusões eram

as mais antagônicas possíveis.
Em face do rompimento de

relações dos Estados Unidos

com o Eixo e o consequente
ato do presidente Getúlio Var

gas hipotecando a solidarieda
de do Brasil ao presidente
!\:.)osevelt, não se verificou,
em toda a imprensa brasileira,
uma só voz destoante, um só
comentário que nos levasse a

admitir reserva, pequena que
fôsse, nos aplausos dirigidos ar

chefe da Nação.
Todo o país, de norte a sul,

cerrou fileiras em torno do pre
sidente Getúlio Vargas, apro
vando .com calor e com a mais
visível sinceridade, essa atitude
do nosso govêrno, ao lado das
democracias, contra o imperia
lismo sanguinário das potên
cias totalitárias. Dia a dia, cres
ce a onda de entusiasmo das

populações estaduais e essa

unanimidade de pensamento

proxima. Os Estados Unidos,
reflete, de maneira admirável, liderando a cruzada pela. re

na imprensa do Rio, que con- denção da liberdade, sofreu nas

tinua a dedicar as páginas de suas colônias do Pacífico o pri- .

maior projeção ao comentário I meiro golpe da política de
caloroso dêsse acontecimento agressão que se deveria esten

político, o maior de quantos já der a todos os países da
assistimos nêstes últimos tem- América. Reagindo, com bra

poso vura, e recebendo imedata-
° Brasil pelas suas imensas mente o apoio e a solidarie

riquezas, pela enormidade da dade de todos os povos ame

sua costa marítima e pela po- ricanos, os Estados Unidos

síção estratégica do seu terri- paz e a tranquilidade às nações
tório, fadado a ser o centro dos, dos cinco continentes, O Brasil
cruzamentos de todas as rotas

I
por-do-se decis'vamer-te e, na

comerciais do futuro, sempre I prímeíra hora, ao lado das de

despertou a cobiça dos povos mocracias, reafirmou as con

imperialistas como, as potên- vícções liberais da sua politica
cias do Eixo, que, sôbre a escra- externa e JCH, igualmente,
vização de riquezas alheias, grande passo no sentido de
amam construir o seu próprio afastar das suas costas a amea

patrimônio, A ameaça que pe- ça da escravização que os to

sava sôbre o Brasil era grande talitários desejavam levar a

e, dia a dia, mostrava-se mais efeito,

===#.�� �
.

I�:beo�'
,,;:;::;;:]
,;v�; 'As tres figuras ao lado representam;
xcc-

ao alto. um microscópio: ao centro, a 00-

beca de um verme da Opilccôo grudado
no intestino de um opilado; e. em baixo. a

bocca do mesmo verme mostrando os den

tes, por meio dos quaes se agarra á mucosa

do intestino,

Gracas ao grande augrnento que o mi

croscopia permitte, póde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicor o
doente: a boccc. sendo uma especie de

ventosa. chupa um pedacinho de mucosa

que enche a sua cavidade e nesse peda
cinho se enterram os dentes minúsculos que
a ultima figura mostra.

Assim, fica o verme solidamente instai

lado. sugando, dia e noite. pequenas quan
tidades de sangue, através o 'insignificante
orifício aberto pelos dentes. ao mesmo tem

po que lança 110 sangue um veneno próprio.
Esse é a obra de um verme só, Imagine

se. agora. o mal que fazem os milhares de

vermes que uma mesma pessoa póde trazer,

no intestino e ter-se-é ideia da gravidade
desta doença que tanto ataca a populacão
do Brasil.

Felizmente a Opilccôo é combatida
com ellicacia pela Neo-NecatorirLCL Uma

só dose de Neo-Necatorina basta, as mais

das vezes, para matar todos os vermes da

Opílccõo. limpando completamente o in

testino do doente.

a.

.

I

OFICIN1\_ FORD
(Provisória)

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 FORD (PROVISÓRIA) à
Rua Visconde de Ouro Pre to 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.

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIN & IRMÃO

o IRMÃO SOFRE ?

o Ambulatórío Médico Popu
la', Ru'I M"ja Lacerda 6� _.

Rio de Jillll'ir.-., sob a dtre çã-i
de méd cos Espírltas, ater- de,
graturtan.ente, pessoa'ment-,
ou pelo Correio, dr ade que
envie ctsramecte o nome i ia
de, resldêncta e sintoma:, as
sim como envelope selado e
subscrito para resposta.

_ •••U••• lve ••••••ae....
'1110 b.cr.�

•· •• tt••CMA..........c........aa .....

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações cíveis, comerciais

VISCONDE DE OURO
PRETO, 70

Fone 1.277

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

I
e zonas do País. Negócio sé
rio e lucrativo. Ótimas con

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

�'.." ..., =l'II< ... ..... 3.097 -

..

AVISO AO POVO CATARIHENSE
linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empre!a Jdleger & Irmão
.

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
AQente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 15 DE NOVEMBROI

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

rem Amin & Irmão
Rna (ons. Mafra, 54 ...- Caixa postal, 117

NãO está lon�e a �errota
nas forças �o mal

'lt, __, -e-

----------------------�------------------------

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

I Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Traleno n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certillcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado.
Representante da Caixa Economica _ Federal para 8 venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os cnunens 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%
C/C A 'fiso Prévio 1"0/0
C/C Prazo Fixo 7% co

Aceita procuração para receber vencimentos PITi t,.:
dt1s as Repartições Federais. Estaduais e Muníoípats

......�..ZE��mg���ma ..

I

Rio de Janeiro (Inter .. ame

ricana - especial para "O Es

tado") - A viagem sensacio
nal do primeiro ministro Wins
ton Churchill aos Estados-Uni
dos e a presença do sr. Antho

ny Eden em Moscou, ao lado
de Stalin, demonstrou que os

govêrnos aliados resolveram
estabelecer pontos de vista co

muns, a-fim-de levar de \'en
cida a ameaça hitlerista sôbre
o mundo. Pelas conversações
da Rússia e de Washington po
de-se auferir que um grandioso
plano de cooperação bélica es

tá em andamento e que, dentro
de poucos dias, seremos surpre
endidos com a assinatura do
maior pacto de guerra de to
dos os tempos.
As nações aliadas, lutando

cada uma delas é um setor a

fastado, requeriam, para maior
eficiência da campanha em

que se viram envolvidas, uma

mais estreita cooperação entre
os seus chefes, de forma a tor
nar mais efetiva a resistência
que empreendem para a defesa
da liberdade do mundo, contra
a escravidão que as hordas ele
Hitler já implantaram 110 co

ração da Europa.
O ano de 1942 será memóra

vel na história elo mundo. As
democracias, reunidas no cam

po da batalha, e pondo em fun
cionamento toda a formidá
vel máquina de morte que
veem construindo, iniciarão a

cruzada santa das conciências
livres contra a tirania do des
pata do Reich. De todas as

regiões da terra acorrem vo-

luntários o simpatizantes da
causa democrática, e o grande
arsenal americano, cada dia,
trabalha com maior capacida
ele produtiva, distribuindo pe
los seus soldados aviões e tan

ques gigantescos, couraçados
e submarinos terriveis. A Rús
sia, com o seu potencial bélico
impressionante e a esplendida

bravura dos seus exércitos al
tamente mecanizados já feriu
ele morte o monstro do nazis

mo, correnelo com as famosas
divisões blindadas das estepes
brancas, semeiadas de cadave
res de soldados alemães. Na
Atríca, os britânicos arreme

tendo-se contra as tropas do

general von Rommel desbara
taram as colunas do Eixo, ex

tinguindo praticamente o im
pério colonial italiano.

Hitler, neste momento, acu
ado pelas forças conjugadas
das nações democráticas, há
de estar sentindo, pela primei
ra vez, a temeridade do seu so

nho de domínio universal.
Contra êle se levantam, cada
dia, maiores exércitos, todos
êles esplendidamente equipa-r
e prontos para a luta. A hora
do triunfo não poderá tardar
muito. A paz, que virá, depois
da derrota de Hitler, assinala
rá o advento de uma era de
tranquilidade universal, cons

truida sôbre a base do direito
e da justiça. com repudio inte
gral de todas as filosofias da
violência e da força, apregoa
das, até agora, pelos adeptos
do hítlerísmo .

CURSO DE GUARDA-LiVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).

j 2 mezes de estudos. Mensatrdade miníma. r'r ecieo de f' gentes e re
presentantes em todas as cidades. Fscreva à Caixs Postal, 3717 ·S,Paul0,

PENSA0 Vende-se uma pensão. sita à Rua General
._

Bittencourt "3. bem afreguesada, por
preço de ecesiau. Tratar na mesma. 8 v,·5

,
h

CASA DIOLUX"
D E (Um estabelecimento livre,

dentro de um pais livre).

J V llIA�
Lâmpadas - pilbas e apa-

relbos elétricos. Louças - vldr..s.
etc, Eletricidade em geral. Ins
talações de Luz e Força.

Projetos, orçamentos e c ous-
e. truções.

Péde, dá e recebe COopera
ção de firmas livres, nacionais e estraujelrns.

Rua Conselheiro Mafra n. 7
FlorianóPolis - S. Ca.tarina - Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
.

__---------u--�---

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos
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� DIÁRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à �ua
João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

. ASSIN.\TURAS

Na CUll:t:d:
Ano 505000

Semel'tl'o 25$000
Trimcstro 15$000
l\Jês ;........... 5$000

NO Interior:
Ano 55$000
Seru est re _ .. 30$000
Trimestre 20$000

Anúncios mediante contrato

A direção não se responsabi-
.
.J " Iiza pelos conceitos emitidos

I nos artigos assinados
� �

-

ISanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFORaS, CALCIO

ETC.

TOMICO DO CEREBRO
TOMICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
E,gotedo�, Anêmico., Mã.,
que criem Magros, Criança.
raquíticlII, reclberão • toni-
ficação germl do organÍimo

com o

Sangue nol
Llc. D.N.S.P. n: 199, da 1921

,

\) \.

TODOS OS RECORDES
COM UM VERDADEIRO

RECORd
Produto da RECORD WATCH CO.

Genebra .(Suiça)

,

Agua
Santa Catarina
N.scentl de águes qUintes

com 40, 5 gríuI
Peça nelo telefone 37,
conforme desejar:
Bem gaseiftca ds ;
Com pouco gás;
Quase sem gás,

. Sem gás artítlcial.

\
r

. �,

Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO

I
Rua Trajano, 33

IIFL,ORIANÓPOLlS

VENDEM-SE 1
Uma residência, em c. I

poeiras, com todas as insta
lações sanitárlas, tendo 87
mts, de frente por 1.000
mets. de fundos e, tambem, um
terreno situado em Coquei
ros, com 52 metros de frente
por 600 metro de fundos. Tra
tar Com Júlio C. Gonçalves,à praça 15 de Nov., 19-sob.
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N O V A M E N y' E A V E N D A
.

as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
I

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

11_ tosses rebeldes.� lUIS lIIlreacIdIes .....
••• ou simples. grippes. lrla"'" rouqald6es. ....
..caITOA 6ãilngulneos, do De peita • nas ces laso.......
• IrlMlueza ger.l, faU. de appetHe e febre.,. CONTRATO'"
•• ""Dedl. al»$oluto, hereJeo, que Dão ta..... EftIcaci•• ' •
.. t•••e dos tub.arculo:ios toraaacto-e co t .
COIITRATOSSE Já recebeu mais d. 24000 alt .....
C6I!I:IIIIali'OS. Tonham cuidado!�Nbo 110 delz.. ena AoaII-
� só • CONTRATOSSE., que • Iwrato. .ão teaa ......
.. fIIlIi)J'.........sl... T...h....... Ma...- ........

Máquinas porláteis Màquinas para Escrllórlos

--

II "

e AlIança Baia»

Produtos da

WANDIRER
WERRE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

com carros de 31. 28. li6, 51.
f:. 65 e 95 em ateís

Funcladt$ em 1810 Séde: BAIA
Seguros rerrestres e Marítimoe

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de • 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, :1.929.719:000$000
Receita 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro 85.964:965$032
Sinistros pagos 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos)' 22354:000$000

com leclado «universal» de li car
reiras de léclas

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

Filiais 'em Blumenáu, Cruzeiro, Joinville, Laguna, Lajes e São Francisco

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

IRMANDADE DE N. S. DO PARTO

I

Diretores:
Dr. Pamphilo dUtra Freire de Carvalho, Epiphanro jose

de Suuza e Dr. Francisco de Sá. •

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

CAI\4POS

Programa das festividades de Nossa Senhora do Parto
Dias 2 a 11 de Janeiro IDe ordem da Mesa Administrativa, faço público que a Irrnandade ]

de Nossa Senhora do Parto desta Capital, de acôrdo com Autbridade!
Metropolitana, resolveu comemorar êste ano a festividade de sua ce- IIleste padroeira, pela seguinte forma:

I - Nos dias 2 a 10, novena às 19,30 horas; III - Dia 11, domingo, às 6,30 horas, comunhão geral da Irmandade
membros do Apostolado da Oração de N. S. do Parto e fiéis que se

apre.,sentarem;
III - Às 9 horas, solene missa cantada, oficiando o Exmo. Prela-

do Monsenhor Harry Bauer, Vigário Geral do Arcebispado, acolitado I
por mais dois sacerdotes;

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

lho, Conselheiro Mafra, Matriz. 11'errenos no Balneário
. .

V - Às 19,30 h.oras (7,30 da noite) dê�se mesmo di,,:, novena, pre- Escolha já o seu lote de ter-sidida por sua EXCia. Revma. o sr. Arcebispo Metropolitano e Irmao • .

Benemérito da Irmandade, com pregação e, logo após, bênção com o reno no Balneário da Ponta do
S. S. Sacramento. do Leal. As construções aurnen-

_ So�icit9 c0Il'l: ,c! ma�s vivo empenho a presença de todas os nossos .r- tam. A planta dos terrenos acha-
maos, in�as_ � f'íéís a esses atos a nossa celeste padroeira.

. se com o sr. Ari Santos Pereira
Consistório da Irmandade de Nossa Senhora do Parto, em F'loria

h d dnópolis, 3 de Janeiro de 1942. que se ac a encarrega o a

O 1° Secretário, João Rafael Faraco venda dos lotes.
RUA FEL IPE SCHMID1 N 3g

Caixa postal /9· - TeleDhorul083--End. Fel. .ALLlANÇA,

Sub-Agente em Laguno, Tubarão, Itcici,

IBlumenau e Lcrqea.

--

I
I
Crédito Mútuo Predial

SANGUE IMPURO
\z.' · · E FINALMENTE rODOS O�
'ACIDENTES DE SIFILIS'.

- J

ADQUIRIDA OU HEREDITA�'
COMBATEM-SE EF1CAb

JVlENTE COM O US.�
\ DO PODEROSO Ei

..::::l

:,-OPULAR RE'} � :-,',' •

\ MEDIO ·BR�·/ -,
. --1

SILEIRO j
•

_" I

t· I
�.

Proprietários: J. Moreíra & o,

Dezemb�o 6
Foi pago à prestamísta Alzira Silva,

residente em Rt' torcída, 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.

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

5.'271, o prêmio que lhe coube em mercadorias no valor

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

FORMULA

DO FARM.-.QUIM�

João da.SilvaSilveira
MILHARES . DE ATESTADOS'

MEDICOS E DE PESSOAS CURA·

DAS, EXIBIDOS HA MAIS DE MEIO

SECULO, CONSAGRAM O SEU IN·
COMPARAVEL VALOR TERAPEUTICO�

'1. J"

TEM O SEU ATESTADO NA VOZ DO POVO!

Ano Novo" Nova Sorte
Janeiro 4

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

mercadorte s, no valor de rs.

6:250$000

Farmácia "Esperança)) I
do

farmacêutico NILO LAUS
l!!

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

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante-se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.542

A����ã� I :ã��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 artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$000, fios para
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de
,$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos�

Inslaladora de Florianópolis
RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, li-Fone 1674

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Carta

com segurança. Ignoro a chita
do nascimento do cbefe elo

gOY(>l'IlO soviético. E' necessarro

em Astrologia que se saiba a horn

munísmo se dernocratíz..ará.

r.ão é preciso ser astrologo
predizer tal coisa.

Aliás

o entrevistado predís, em scgut
da, a fuga do Papa Pio XIJ para a

Ruiça ou Espanha. Isto quer di.
zcr 1J1le a Espanha, não entrará na

,.,.'IH'I'I'a. Mussolini - acreseenta _

cairá pi-ímctro, ainda em 1942. Ha-
,er1Í revolucão na Itália. E, apesm
('I ocupação, uma tendência for.
temente democrática far-se-á 1'('11.

t 't' (' 1 roda a Península. OI' ita-

t, Ill.'r,í conta da AI(,lIlanha.

S -rrn '\nicos tcntarão um golpe ele
c' '�>l0 ijlPT'O contra a Tm-quia, vi.
c� I Ilo a poss« do Me<lit(,l'l'ülleo
C I' {'iii:; I. Na Ásia M('no!', o mim.

'" I a:,,:11 tirá em 1942 a uma Iormí
(�.pJ hatalha internacional na

tr l'I'a, no mal' e no ar. Dum lado a

1:" kmar lia, do outro as fôr<:as de·
I (>(,l'úticas da Tn;rlat('l'l'a, Estallos

ruidos, Rússia, Tllrquia e também
a H;ília lutarão nessa batalha con.

tra os alcm5es. Hitler e Mussolini,
l psia ;11tnra, terão idêntico d('sti.
no. Suicídio ou fuga. O �uicí(1io,
ali.ís, niío deixa de �(,I' uma fór.
ma de e"a�ão ...

O jornalista refere·se ao Brasil e

}wrgun1a ao astrólog-o sohre odes·
t!I!O d(' nossa pátria (' o destino do
nosso l)l·('�idente. ]�l(' l'esjlOIHle:
"ll'lllão� gêmeos do Sol". O hol'ós,
copo do presidente <lo Br'asil é,
qualqu('l' coisa de assombroso. O
!';('nhol' já ouviu falar naturalmcnte
nas ('sü'e1as que acompanham as

))essoas. Pois bem: a esü'('la de Get1Í-
lio Vargas é (,l1orl11e. O SI'. Getúlio

\'al'gas está no Zênite de sua caro

reira polítiea. Depois da paz qu('
de"e seI' firmada em 1943, talyez
no fim do ano o ehef(' do goYêruo
bl'asil('ü'o eOlltÍnuará a sua obra
ellceia!la eUl 1930. O Br'asil sail'<Í
desta g'uerl'a com um prestígio in·
ternacional como jamais possuiu.
rt'udo isso gr'a<:as à ação do seu

J)l'('sident{', que será scmpre nOJ'·

teaflo com inteligência, prudill1cia
e sabedoria - concluiu o entre·vis·
tado.

CompraI na Cf,SA MISCE
LÂNEA é "3ber economizar'

___------ -_o

Sem Calilmelailos-IE Saltará tia Cama

OiSp3St9 Para Tudo

Seu figado deve derramnr, diariamente ..

no cstomago. um litro ue Lilis. Se a bilis não
corre livremente, os alime.1tos nfi_n siio
dig-cric1os c apodrecem. Os p-uzes incham o

E'�tomw.(o. Sobrevem a p.'isão de ,,-cnt.1·e ..

Você Hen'Le-se abatido e como q"Je envene

nado, Tudo é amargo e a vida é um l(\�:.rtyrío.
Uma simples evacuação não tOl:urú a

call�a. Nada ha como as famo1c3US Pilluias
CARTERS para o Fígado, para urna acçáo
cel'ta. Fazem correr livremente esse Utro

de bi1is, e você sente9se'disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
são maravilhosas para fazer a biJis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
{'ara O Fígado. Não acceite imiiaçõef'
J;>teç" 3$000

COlTI UlTI mílhao de

A's 7,30 horas

LUA NOVA

Preços: 2$000 1$500 e 1$000
Livre de Cf'nsura

Preços: 1 $500 f' 1 $1 00
Livrr- de Censura

assinaturas'
MOSCOU, 5 (R5) -- UMA CARTA RECORDE m. POIS CONTÉlVi 1 MILHÃO DE ASSINATURAS CHE·

GOU ÀS MÃOS DO SR. JOSEPI-I srAIJN. A CARTA PARTIU DE IJM I�ECANTO OBSCURO DO PAíS E IlAí
CIRCULOU POR TODAS AS ,ALDEIAS, POVOADOS E CIDADES, CHEGANDO, FINALMENTE, A ESTA CAPITAL.

Profecias para 1942C�"'a t c=\ e C:' d'o d
0

a
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Vida Esportiva

0JI10:,�,1.:::I::ã:'i�:::�' ::gi:�Li ::"�-HOJE�-��-3""""a.�.f�e·;::-----H'OJ;.!__ I
Vida Social Um reportrm�;�=��ro ao Sul

n UI S Oduvaldo Cozzi, o conhecido

Jnquir-ido sobre o destino da """""""'-=maDCIN'E�ÇR E"''''''''''''''''X"""""""'I
CD

CINE"�OO""'''''''E'''''oooooocoONooocx>O'Ol
DO<lOC<DO

IM"""'p E--/;:::ROX'IA.ocaoooaoL
OQXXXJOO

VULTOS & FATOS �rsoplella'sctkaere,�podrativMoayrarl�nikot ônViec1,Ogae,Rússia, o entrevistado prediz: "So-
"

bre Stalin nada poderei afirmai' - fONE 1581 - - FONE 1602 -
- FONE 1581 -

A CRUZ DE LORENA seguiu para Montevidéu, aonde
Comunicados lacônico!', da EUI'opa tará, reportagem exclusiva do

em guerra dizem dos tristonhos acon- Campeonato Sul-Americano de
tecimentos ainda hoje a ter por cena-
J'IO a velha França, , ,

Futeból, transmitindo-o para os

, , . Apesar das medidas drásticas ouvintes do Brasil, através de
decretadas pelo invasor, para suster a várias emissoras brasileiras.
onda de ódio UU!] vencidos aos que,
mediante a traição, lhes venceram, a

I O paraguaios no Sul-Americano
marcha tétrica da morte, em terras ,

de Mariane, ainda não couheceu bar- Podemos adiantar que os pa-
i-eiras, , , raguaios no Campeonato, Sul-
Dia após dia, novos corpos se ajun- Americano de Futeból se apre

tarn aos que tombaram antes, en- sentarão com um conjunto à
contrados nas excusas vielas dos ía-
mosos "bas tond ", confundidos na

altura do seu justo renome. Fo-
lama elas sargetas e no sangue das ram escolhidos para torrnarern
calcadas. , , o selecionado os seguintes joga
A velha França, axf ix iada ])010 gero dores: Rios, Alcnso, Carbalo,

mano- invasor e por aqueles outros B
que a na iram, cobra, assim, o S(Ô'U tri- enitez, Acosta, Granjo, Ortega,
buto ele guerra, mui embora mil ve- Benegas, Melo, Escobar, Vilaba,
zes mais, de seu suor e de suas lágri- Barrios, Bandcgranco, Aveiro,
mas, terá de pagar", Mingo, Sanchez, Romero e Ibar
Corrompidos pelo ouro que serv�li- rola.

zou Grandet e esmagou Harpugão.
[ilhos diletos d� singela Mariane en- PUDIM MELJEII{i)� "

_

tregararn-na ao Invasor, recebendo em ,

\ , li �

troca, do Sinedrio prussiano, as trin- brem esa íuegualsv« l, gOStOSIi,
la moedas de uma glória que passará fácil de rreparar e que to-
cam o. vento", dos apreciam.
Porem, cada hora, cada minuto e ������=-====�='--___;;;;

caela segundo que ocorrem, mais pró- VISITAS
xima está Mariane de sua redenção, Convidando-nos para a forma-Filhos seus, valentes e (>;1 sn dos. no-

bres e aelmiráveis, exilaram-se às ter- tura e baile do Curso de Edu·
ras de Albion, para êsse elevado mes- cação Física desta capital esti
tér. Seu símbolo, a Cruz de Lorena, jd veram em nossa redação os srs.

estaml�ada em cada c?ra�ão fril.,l\cês profs. Albi Pereira Mário W' _

abstrafdo do colaboracíontsmo tratdor I .' re

já imjn-essa em cada face gaulesa thorn, e srrtas, profs. Ezaumar
enrugada pelos sofrimentos mas que

I Jorge, Almira Jacinto e Eurídice
trazem nos lábios o sorr-iso da vitória Monteiro.
que virá, representa mais, mui mais I
que a viela de cada um, Representa"

'

Fulecímentos s
.. Um por todos e todos por um" que

I
E 'A •

a'Dumas pai pôs nos lábios sorridentes
i m sua residência, praça

do gascão D'Arthagnan e toda a Amé- Getúlio Vargas, n, 6, 'faleceu
rica, una e coesa, veio a tomar VOI' esta noite o nosso conterrâneo

sím!J°olo, 'I' _ , _
I sr. Romeu Torres Gonçalves

, " s a emaes ll1vasores em l'epreSb· t
' ,. ,.

'

lia a essas mortes, dizem a; nota�" unclOnano
A

publIco municipal e,

matam, trucidam ante os fuzís, in- contando cerca de 51 anos de
distintos, homens, mulheres e crian- idade.
,as fl'ancesas e patrióticas, , , O pelotão I O extinto foi dos primeirosde fUZIlamento, representante eligno r

'
_

a

do carrasco de Berlim, dia e noite,
p opugnar a Jmplantaçao dos

noite e dia, está em ação", I e�portes em nossa terra, tendo
, , , "Queremos afogar no sangue dês- SIdo um dos remadores mais

O<IOOOOOCJ"""""""'OOOCXXlCO_OODCDCOO ses mestiços la.tinos lá vencidos, o pa- apreciados dos primitivos _

. tnotlslllO que eles nao podem ter" - dr d C b
. _

qua

MARiO SANTDS e elevem pensar os filhos do Reich" , I
os O u e MartInelh.

SENHORA "Apontar', , , Fôgo !, , ,

- E novos,
Seu enterro se tará, hoje, às

têm o prazer de participar a mártires do civismo, se 00nfundem. 17 horas, no Cemitério Público.
seus parentes e amigos o noi' eom o pó da velha Gália, - ante os 1 -No vizinho distrito do Pano
vado de seu filho JOSE' com muros empolvorados e sangrentos, do� tanal faleceu na d d d

- - -. - - ---- _

a srita. EDITE ANTONIETA qUais a hera foge como Satan ante
,ma ruga a e

N ,.. d . - DA MAIA 1111 santo, ,I
ontem, a veneranda senhora d.

� '1 9OC tOre O C <1 � I ao PJ, no inteiror elos lares daqueles que· RI ta de Cassia Custódia dos
'lel1tlem�se :; casas no Ba.1

'XD:lDDDDOOOCCCIDCOOOOOOOO""""""",,OCOOOOOO o, �ndicaelor prussiano apontou para Santos, que contava 79 anos de
oeádo da Ponta do Lpal, JOSE' e EDITE

VItima, a desolação é marcada pela idade
resignação imórbida dos que perce-: '.

,
.

OI óprias para moradia, dota· apresentam-se noivos. bem, através da Cruz de Lorena em-I '

A extInta, deIXOU tres fl)hos e

lliR de água, luz e esglJto Fpolis .. 1-1-42.
I

punhada por De Gaulle, a França de, vanos netos e bisnetos.
e situadas no P'Jllto ruai" 11 amanhã, a França sel�l ,brumas e sen:! Inúmeras pessoas comparece-

Prazível. Aceita se, tambe'm 5v.-2
sangue, llluda na glona como o fOI r::lm ao seu enterramento tentre aqueles que, edu�ados na velha' . ,.

,on em

>\ troca por ulDa propriedllde escola de Clemenceau e Foch, jamais re�hzado, :10 Cemlteno do dis·
"= .. '._............"

00 vllJOI' de 12 contos, em Ataques a Pétain permitiram o cortejo da traição ante tonto da TrIndade, pois suas qua-

VEuCESLA'U DIAS FIOri'lnÓ()oli�. Melhores in _

seus olhos", ltdades morais a fizeram esti-
11 "Apo t ' F , ..

E
.

forml:!çõ's com u sr, Manoel Vichf, 6 (A, P.) - A im- ": ,n ar"" ogo,'" malS mada, causando seu passament
sangue lllunda o peplo da velha e _

O

t\lfredo B'Hb ,,,a, Da «A Pre- prensa de ParÍs, controlada meiga Mariane", Porém", "O san.
geral consternaçao.

ferídti», no Estreito (.João pelos alemães, 'atacou, violen- gue do,s :_nár:tires � � semente de no- B��bons b t--
Pt::'ssoa), 10v 2 tamente, O discurso pronuncia- vos Cl'lstaos' - dIZIa Chateaubriand . .' e ara os,

do por Pétain, no dia de Ano
em s�u "Os Mártires"", P:lmelros entre 08 primf>iros,

Norueguês fuzilado E e ,�01: i�so que a c�cla execução, Sao OS doces prf'p'lrados,Bom, no qual o chefe do Esta- novos cl'lst.aos �a pátr�a" aparecem, Co'o bom Fermento Medeir(l�Londres, 6 (A, P,) - A rá- do qualificou de "desertores" E a redençao vll'á, maIs cedo ou
•

dia alemã informa que Harry todos os que criticam o govêr- mais tarcle, abençoada pelo SicrllO ela

I',.'
GERSINA e ARÃO Jensen, de Kirkenes, na No- no e manifestou a esperança

fé nos ideais da França llova, ,"', - A
. Cruz ele Lorena",noivos. ruega, foi fuzilado em cumpn- de que a Alemanha relaxasse

F
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' DR SERTORTUS Aluga se a casa d

polIs.. -1-'1 mento a sentença do Tribunal os termos do armistício, afim
" . e mora-

M'l't
'

t t b Ih F h
• dia, com todo o c(1nf()rt·o

._ .

1 1 ar naZls a, por ra a ar

I
dê que l)ossa ser restalll'ada a

< azem a nos oJe: ,
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R' 'f d p'lra fflmilia de trotumento
5 v.-l para a ussla, azen o pr.o.pa- honra da França, O J'ornal O sr. Luiz da Costa Melo, 'A <I

'd d S "t I I à rua Bl)caiúva, 53. PUd{ m'-------------- gan a os oVIe es e au,Xl Ian- "L'Oeuvre", de propriedade de representante comercial; <

PONTA-DE·LANÇA INGLESA do os noruegueses a fugIr para Marcel Déat, manifestou gran- _:_a exma. sra. d, Iracema
se refe êucias. Tratar na

aquele país. de surpresa pelo fato de Pé- Schiefler, esposa do sr. Otávio
mesma.

Washington, 6 (A. P,) - Sir h
MIII PRISIONEIRA�

-

tain haver falado nos moldes Sc ietler;
Gerald Campbell, chefe do ser- Ih II V,Jj

t d)
dos "libélos degaulistas". "La -a exma. sra, d, Almira Mo·

viço da imprensa britânica nos Ottawa 6 (Uni e Che '

p' I'

] 000- , . _- I
France", órgão soc_ialista per- ntz ICCO i, esposa do sr, dr,

Estados Unidos, declarou, em O'aram ao Canadá pl'lSlO I C
rentrevista a' illll)l'enSa, qlle as

b '_ guutOll: "Onde estao os deser- vo auduro Piccoli, engenheiro
neiros de guerra alemaes, os' tores"? "Le Matin" disse: da Prefeitura Municipal da Fio-

fôrças do Reino Unido consti- quais foram enViat�OS_ para. os "Essa injúria atinge todos os rianópolis;
tuirão' uma "ponta-de-Iança" campos de concen laça0 do ln- _

f
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T t
que sao avoraveIS a um enten- -o sr. UlZ 1 velra e Vel-

na ofensiva'. contra o Eixo, 10- terior do país, ra aO-se, na dimento franco-alemão". ga;
go que os exércitos britânicos maioria, de aviadores, s res-

.

-a sta. Célia de Sousa;
estejam adequadamente equi- tantes pertencem à marinha e Senhora! Para 8S 8URS SO --a sta. Maria Dorotéia da
pados, Campbell não indicou ao exército do Reich, figuran- brf'mesfls prf>fira o f UDIM Silva.
quando e onde a ofensiva po- do entre êles 90 sobreviventes MEDE1ROS. Sabôres delicio- -a prendada senhorita Loudes
derá ser iniciada. .

do cour'açado "Bismarck". sos e diferentes, Fornerolli.

exata (10 nascimento. Um ê1'I'O df' com Jeanerte Ma e Donald e

três minutos e a previsão não ]M' f Nelson Eddy
<lerá ser completa. Sim, porque o "i mnlernento nací ona l n F.R
sol percorro cada gráu do Zodiaer) Apagador de Incêndios
cm quatro minutos de tempo, So° (Desenho Colorido)
bre a Rússia, porém, posso adían
tar-lhe algo ele importância. O co'

Amanhã, a após a novena na

Catedral, haverá, no salão da

quele templo, sessão de estudos

Iivres terão parn o Iu- .ernininos, como de costume,

1 " o g'l"!lHle
í

mpor-tâncía. Em Será ven tilado o tema cristão:

t ('fva 0<; astrólogos Ingleses víe-
•

As passagens principais da vi

I' IH couttrnuu- a minha profe- da da Virgem Santíssima" o

('a. Hitler não re�istil'á até o qual será desenvolvido pela sra.

Os Laura Calado Caldeira, da Cori
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A associação convida, por nos
so intermédio, a todas as senho
ras católicas, para essa interes

san te palestra.

O inspetor geral de fazenda,
Luiz Oscar de:' Carvalho, foi

designado para ter exer dcio no

Gabinete do Secretário da Fa-
zenda, Por sua vez, o 4' escri
turário Hermes Justino Patria
nova foi nomeado para, em co

missão, exercer o cargo de ins

petor de coletorias, ficando
exonerado das mesmas funções
o 2' escriturário Valdir da Luz

Macuco, Finalmente, foram de

signados os inspetores de cole
torias Francisco Gouvêa, Her

mes Justino Patrianova e Oscar
Bej1er para servirem nas 1'. 2'

e 3 regiões, respectivamente, com

sédes em Florianópolis, Joinvilrê
e Lages,

Faz hoje 79 anos que nasceu

em Canasvieiras, nesta ilha, o

escritor Vergílio Várzea, falecido
há poucos dias no �io, de Ja-
nei:-o,

...

participa a seus parentes
e conhecidos que sua
irmã GERSINA DIAS con

tratou casamento com o

sr. ARÃO CORDEIRO.

Mlle. Maisie Mel,odias do meu
coravão

com Rita Hay worth

ALUGA-SE
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Washington, 6 (E). _.- Aviôes
norte·americanos, saidos de uma

base secreta das índias Holan.
desas, atingiram com bombas
pesadas um couraçado japonês
e um destroyer. Êste afundou·se.
Outros navios foram alcançados.

Exijam o

��

Sabão

com Ana Sothern

Complemento nacional D F,B, Complemento nacional O,1".B
Bichos no Fool-Dall
(Desenho Colurido)
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; O carnaval de Porto Alegre
Porto Alegre, 5 - Como vem de serviços de copa e "toílette".

fazendo nestes últimos anos, a Deverão comparecer hoje às
Prefeitura vai oficializar tam- 15 horas, na Prefeitura afim de
bem o Carnaval de 1942, Nes- se avistarem com a comissão
se sentido, sob a direção do dr. carnavalesca os diretores dos
Nilo Ruschel, vêm-se reunindo ,seguintes blocos: Náuticos, Es
a junta organizadora dos teste- cola de Samba, Louco de Ale

jos, afim de combinar todos os gria, Escola do Morro, Diverti
detalhes referentes à centrali-I dos Atravessados e o Seu Vi

zação do corso e das passeatas, cente Ráo.
As folias dedicadas a Momo I N âi 6

'

serão abertas em Porto Alegre ,0, la - A _mesma hora:

com grande baile de gala, pa-I Pledlleto�, Garotm�as, T�sou
trocinado pela Municipalidade, ras, ?�Ola na Esquina, Filhos
Essa velada, que constituirá a-

de Orfeu, Q�ebra-Tudo e Esco

contecímento social, terá lugar
la da Melodia.

no Teatro São Pedro, cujas de- Dia 7 - Sái da Frente, Rio
pendências serão especialmente Granc1ense da Roça, Flôr do
adaptadas, construindo-se i-' Sul, PR-Você, Cadetes do Amor
menso tablado na platéia ,além

I
e Turunas,

.,--, - --_

::--��-�:::::::::;::::::::::::::.::::;::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.Os alemães já
-

,

perderam 4 generais ELEUTÉRIO J.dDA MAIA
Cairo, 6 (A, P,) - Sabe-se e SENHORA

que até agora os alemães per- participam aos seus parentes
e pessoas amigas o contratoderam Cluatro generais na;

� de casamento de sua filha
campanha da Líbia - os ge- EDITE ANTONIETA com o sr.
nerais Schmidt e Von Ravens- ' JOSE' V. DOS SANTOS.
tein foram capturados em Re

zegh; e os majores-generais
Neumann Sildow e Suemmer-

mann, ambos comandantes de
uma divisão, cujas sepulturas
foram encontradas em Derna,
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