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Roupas para os
NOVA IORQUE, 7 (U.P.)···UMRÁDIO OFICIAL DE BERLIM, REGISTRADO- AQUí PELA ASSOCIATED
PRESS, ANUNCIOU QUE, EM DUAS SEMANAS DE COLETAS DE TRAJES DE INVERNO PARA AS FôR·

ÇAS ALEMÃS NA RúSSIA, FOR�4.M A ECADADOS I\IAIS 32 MILHõES DE P,EÇAS DE ROUPA, INCLU·
SIVE UM E MEIO MILHÃO DE SOBRETUDOS DE PELES

Já está flutuando
o «poconé»

Nova Iorque, 7 (A. P.) - O

Lloyd Brasileiro informa que

O caro'neiro brasileiro" Poco-
b. .

né", cargueu'o que se Incen-

diou e afundou no dia 10 de ja
neiro, já está á superfície, es

tando-se a proceder à descarga.
O navio estará em condições Ide se fazer novamente ao mar

dentro de cerca de 30 dias.

O cákulo das perdas sofridas

espera a terminação do inqué
rito do "Steamship Investiga
ting Service", que provavel
mente o dará pronto em duas

semanas.
Nos primeiros dias da pró

xima semana, o navio será le

vado a um dique sêco, onde se

verificarão as avarias sofridas

pelo "Poconé".
O cargueiro brasileiro tra ..

zía carga geral, embora, prin
cipalmente, tansportasse 2.200
toneladas de bagas de mamo

na e 1.800 toneladas de café.
Certa parte do café não so

freu danos, pois se encontrava

entre os convéses, salientan-·

do-se que a água não o atingiu,
pois o lado de estibordo do con

vés não ficou submerso.
O Lloyd Brasileiro informa

que as maiores perdas foram
causadas pela água.

O resto da carga consistia
em minérios, péles de carneiro
e farelos.

o MAIS ANT�GO DIÀRIO

Diretor gerente

DE SANTA

AlUno Flores

CATARINA
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Qual era a missão de
Parringaux

Vichí, 5 (A. P.) - Foi en-,
contrado, entre linhas da es

trada de ferro, no trecho de
Paris a Troyes, na França ocu

pada, o corpo mutilado do sr.

Yves Parringaux, chefe do ga
binete do ministro do Interior,
sr. Pierre Pucheu.
Vichí,5 (A. P.) - O sr. Yves

Parringaux, chefe do gabinete
do ministro do Interior, que
foi encontrado morto, ontem à
noite, na linha férrea, entre
Paris e Troyes, tinha a seu

cargo, por ordem especial do
ministro, a repressão do terro
rismo anti-alemão na França.

ANO XXVII N. 8436

Os chineses atiram )1foguetes
Chungking, 7 (A. P.) - Fo

gos de artifício iluminaram os I
céus e gongos troaram trinfa-Imente nas· ruas desta capital"
em homenagem ao que os Chi-Ineses qualificaram de total co

lapso da terceira grande ofen
siva japonesa para a captura
de Changsha, capital da pro
vincia de Yunna.
Noticia-se que poderosas for

ças chinesas estão caíndo sô
bre quatro divisões nipônicas
esfaceladas que foram colhidas
numa bolsa formada pelos chi
neses ao norte de Changsha.

CASA MISCELANEA. distri
ouidura dos Rádios R C.A. Vi
ctor, Vávulas e Discus. - Rua
Trai ·'n(l. 12

A Finlândia quer dar o fóra
l

,
Londres, 7 (Edwin Stout, da

Associated Press) - "Parece
nos que chegou a oportunída
de aconselhável para darmos

por findas as nossas operações
mílltares contra a Rússia" -

disse o jornal "Social Demo

kratt", de Helsinski, segundo
um despacho transmitido da

quela capital.
O jornal ela capital finlande

sa, referindo-se à conhecida

declaração do marechal Barão
Karl de Mannhereim, coman

dante-chefe dos exércitos ela

Finlândia, em fins de novem

bro do ano passado, ele que "o

objetivo estratégico elo país es-
------- - -------

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os d(Jc>'s pre p» rados.
Cn'o bom Fvrmento Me de ir os.

A classe médica solidariza-se
cem o Exército

Recife, 7 (P. C.) - Os mem
bros da congregação da Facul
dade de Medicina de Pernam
buco visitaram o Quartel Ge
neral da 7a Região Militar, hi
potecando a solidariedade de
toda a classe médica pernam
bucana ao Exército Nacional.

tava quase alcançado", disse,
agora: "Desde então, impor
tantes cidades foram ocupa
das. Desde então, nossas tro

pas não desfecharam quais
quer operações de ofensiva. O

objetivo da Finlândia parece
nos portanto, alcançado, e con
sequentemente parece-nos che

gada a oportunidade aconse

lhável para elarmos por findas
nossas operações militares
contra a Rússia".

De outro lado, noticiou-se

que o Conselho Central das
Uniões Trabalhistas Finlândê
sas expôs ao Primeiro Minis
tro detalhadamente a situação
e chamou-lhe a atenção para
os problemas que estão per
turbando a vida dos trabalha
dores. Disse mais a exposição
do Conselho que, embora a

c I a s s e operária finlândesa

apoie lealmente o país e o go
vêrno no que respeita à con

tinuação da guerra, é necessá
rio, a êsse respeito, considerar
se o peso que a guerra repre
senta para o povo finlandês e é
preciso "examinar-se a capaci
dade do povo para suportar o

que vem suportando há tanto

tempo" .

São varridos da Rússia
Londres, 6 (U. P.) - Na frente central os alemães estão

.sendo lançados à retaguarda, ele posição em posição, com terrí
veis perdas, quer em homens quer em material. A captura de
Maloyaroslavetz compromete sériamente a posição alemã em

Mojaisk, onde se entrincheiraram as tropas mais avançadas
do exército hitlerista.

Diz-se que o Fuehrer se encontra em Smolensco fazendo
vãos esforços para deter a maré que agora arrasta suas fôrças,
em todos os pontos da frente.

A falta de preparo germânico para as provações do inver
no russo ficam mais bem ilustradas com os apelos frenéticos,
agora reforçados por ameaças, feitos à população civíl, em

pról de roupas contra o frio. O povo alemão deve tirar conclu
sões muito desencorajadoras da implícita confissão do fracas
so do exército germânico.

1.400 litros de gasolina enterrados!
RIO, 6 (P. c.) TRABALHADORES DA CANTAREIRA, QUANDO PROCEDIAM A EXCAVAÇõES NA AVENIDA JANSEN DE MELO, ESQUI�

NA DA RUA BENJAMIM CONSTANT, EM NITERóI, AFIM DE SEREM ALI ASSENTADOS TRILHOS, ENCONTRARAM ENTERRADO NA VIA Pú
BLICA UM DEPóSITO CONTENDO 1.400 LITROS DE GASOLINA. O ACHADO CAUSOU SURPRESA E, COMUNICADO O FATO A POLíCIA, .��.
MISSÁRIO OTAVIANO, DA la DELEGACIA AUXILIAR, DETERMINOU A REMOÇÃO DO CARBURANTE PARA A GARAGE DO ESTADO. .
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o submarino alemão que se rendeu
a um aparelho da RAF

'o sr. Osório quer que
o Brasil compreenda

Mais uma vitória da Grã-Bretanha, que constituiu, ao

mesmo tempo, um acontecimento único na história da guerra

naval, surpreendeu todo o mundo, quando um submarino

alemão, que navegava em pleno Atlântico, se viu obrigado
a render-se ao avião da RAF, que o havia localizado e

atacado. Êsse avião, um "Hudson", pertencente ao Co
mando do Litoral, da RAF, localizou um "U" alemão, que
navegava em pleno Atlântico, atacou-o com bombas, atingiu-o
e obrigou-o a arvorar a bandeira branca da rendição. De

pois de quase quatro horas de constante vigilância, êsse
"Hudson" foi substituido no seu posto por outro aparelho
daquele Comando, do tipo "Catalina", hidroplano de fabri

cação norte-americana, que manteve a vigilância sobre o

corsário alemão até a chegada das unidades navais britâ

nicas, que se encarregaram de ocupá-lo. No entanto, no

momento em que as belonaves inglesas chegaram ao local
em que se achava o submarino, o tempo estava tão máu e

as condições do mar eram de tal fórma ameaçadoras, que
tiveram que passar toda a noite esperando que a tempes
tade amainasse, mantendo ao mesmo tempo o "u" sob a

ameaça dos seus canhões. No dia imediato, o submarino
alemão foi abordado, aprisionada a equipagem, e conduzido,
depois, a reboque, para o porto inglês mais próximo.

A gravura acima mostra um dos bótes de borracha,
arriados ao mar por uma das belonaves britânicas, no mo

mento em que se aproximava do "u" alemão prisioneiro.
O oficial britânico, que assumiu o comando do pirata na

zista, é o segundo que se vê, de pé, no pequeno barco de
borracha. (Foto de British News' Service, para" O Estado").

Senhora ! Para as

bremesas prefira o

MEDEIROS, Sabôres
sos e diferentes.

SU8S 80-

PUDIM
delicio-

Lisboa, 7 (U. P.) - A revis
ta "Ocidente" publica um ar

tigo, assinado pelo sr. João de
Castro Osório, no qual diz' es
perar que o Brasil compreenda
o apêlo no sentido de ser colo
cado no Monumento dos Jerô-

o preco dos restau
rantes de P. Alegre

nimos, de Belém, o livro santo Pôrto Alegre, 7 (C. R.)
da raça - um exemplar de "Os

I
Vários viajantes dirigiram car

Lusiadas" - que pertenceu a tas aos jornais, dizendo que os

Camões e que, atualmente, se restaurantes de Pôrto Alegre
encontra no Instituto Históri- são os mais caros do Brasil. Ci
co e Geográfico do Rio de Ja- tam que no Rio de Janeiro se

neiro. O artigo em questão re- almoça por 4$000 em qualquer
capitula os diferentes lugares restaurante, bem como em S.

por onde andou o famoso exem- Paulo, na Gruta Baíana; e no

plar e nega as afirmativas fei- Recife até por 2$500. Em Pôr
tas à imprensa carioca pelo a- to Alegre, entretanto, qual
cadêmíco brasileiro Afrânio quer pequena refeição custa no

Peixoto. ! mínimo 10$000 !

audacioso feito do «HerDo»
Washington, 7 (Reuters) - terrestre. Quarenta e seis bom

O comunicado do Departamen- bas, de 100 libras cada uma, fo
to de Marinha divulgou o se- ram arremessadas pelos apa
guinte: "Extremo Oriente - re1110s inimigos e três torpe
O vapor norte-americano "He- dos foram atirados contra os

ron", pequeno navio-base de seus bordos. Devido às suas

hidroplanos, enquanto se acha- audaciosas manobras, o navio
va empenhado em luta com lutou corajosamente contra
aviões inimigos, num período fôrças superiores e destroçou
de sete horas, sofreu um im- um hidra-avião quadrí-motor,
pacto dír éto, tendo outros três danificando pesadamente ou

petardos caído nas suas proxi- tro, e provavelmente outros
midades. O"Heron" foi ata- mais. Se bem que o navio te
cada por uma formação de dez nha sido atingido por bomba,
hidro-aviões quadrimotores e conseguiu atingir o porto, a

dois bi-motores de bombardeio salvo".

Derradeira resistência
Alexandria, 7 (U. P.) - As fôrças restantes do general

von Rommel estão oferecendo derradeira resistência na Líbia,
às portas de Trípole.

Estão sendo constantemente flageladas pela aviação bri
tânica e pelas colunas móveis, mas têm demonstração habili
dade em ferir da retaguarda, com suas restantes fôrças blinda

das, que devem estar, agora, consideravelmente reduzidas.
O máu tempo vem impedindo o avanço britânico, mas, com

cuidado e reforços, as fôrças imperiais foram capazes de al

cançar as tropas de von Rommel, em escala considerável.

•••••••••••••••••••••••••
• •

:SANG1JEJNC)L:
: Contém oito elementos. tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadato, :
• Arseniato, etc. •

e. Os Pálidos, Depauperados, !t
•..Esgotados. Anêmicos,

• Magros, Mães Que Criam, •
• Crianças Raquíticas rece- •
• berão a tonificação geral •
• do organismo com o •
• •
• •
• •
• •
•••••••••••••••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLlNICA ;MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Gera!
CONSULTOi-?iO ;

Rua Felipe Schmidt - Edifí
cio Amélia Neto--Fone 159l
gás 12e14 as 17 noras

RESIDENCJA'
A v. Hercilio Luz, 186
- Phone: t 392 -

Jos�phi;:(!� $(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às ] 2 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidt, 39 (sob.)

Drü.

SAV.AS

OH, RICARDO
GOTTSMAN

t·x-chefe de cU""
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Prots. L Bur-khardt
e E. Kl'9uter)

Especialista em

Cirurqia GerraI"
...

LACERDA

participa a seus parentes
e conhecidos que sua
irmã GERSINA DIAS con
tratou casamento com o
sr. ARÃO CORDEIRO.

znrm:®W77i'RFf
.

Agredidos pelo Japão em não viriam os japoneses ao consentimento que continuas
circunstâncias particularmente Atlântico Sul?), que, à saida sem prisioneiros a seu bordo os

odiosas, tiveram os Estados Uni do porto brasileiro, o corsáric marujos ingleses, aliados da
dos imedata assistência militar atacasse e afundasse navios causa com que o Brasil se so-

I do Império Britânico, que com mercantes norte-americanos. lidarizou?

I êles, num esfôrço conjunto e A quem imputar a responsabi- E se êsses prisioneiros f03-

I
por isso mesmo inseparável, lidade de tais afundamentos sem desembarcados no Brasil
travou luta comum contra o senão ao Brasil, de vez que, pelo corsário japonês, e entre-
Império do Sol Nascente. sem o abastecimento em porto gues ao govêrno, como proce-
Honrando compromisso as- brasileiro, essa sequência de deria este? Internaria os com

sumido em memoráveis conte- agressões não ocorreria? panheiros de armas dos norte
Ir'neias pari-americanas ) go- Há, porém, ainda outra hí- americanos, até ao fim da
vêrno brasileiro dec.srou-se 80- pótese a considerar, entre mui- guerra, em cumprimento do
Iídário com aquela República tas: o corsário entra em Iutr decreto de neutralidade, mas

irmã, o mesmo suce+endo a ou- com um cruzador britânico, privando de defensores a cau-
Attende a chamados l tras nações americanas. AlgJ- afunda-o, aprisiona sua guar- sa com que nos solidarizámos?
14 mas delas levaram, desde logo, nição e ruma para porto bra- Ou os libertaria, ímediatamen-
,.....,___---,._,..: o respectivo apoio à d,:d.:>..ração sileiro, afim de se reabastecer te, desprezando o decreto para

formal de guerra ao Japão. e reparar avarias sofridas no traduzir em fato concreto a
7'_

En1 verdade e bem exami- combate. Manda o Direito In- solidariedade prometida aos
Carta apócrifa nado o caso, não há como dis- ternacional, como nossa pró- Estados Unidos? Ou, por fôrça

Rio, 6 (C. P.) - Informam tinguir com precisão ent:e es- pria legislação citada, em tal desta e desprezando o decreto
de Belém do Pará que, para a sas atitudes da soltdaríedade eventualidade, que seja conce- apreenderia o corsário e lhe
devida informação, o ministro com a nação atacada importa dido ao navio beligerante pra- aprisionaria a equipagem?
da Justiça remeteu ao inter- em associação concreta à dote- zo suficiente para reparação Basta o que aí fica para evi
ventar paràense uma carta da- sa desta e inclue ipso-iacto fei- dessas avarias, observadas cer- denciar que não podemos, a

tilografada, assinada por Arnal ção hostil ao, agressor. E tan- tas restrições. um só tempo, ser neutros, en
do Lobo, advogado e professor, to assim êste o entendeu que Como se haveria o nosso go- tre ingleses e japoneses, e so

denunciando irregularidades se apressou em revidar ao ges- vêrno em tal emergência? lidários c'om a Norte-América,
que se estariam praticando em to nacional com o sequestro Aplicaria o decreto de neu- na mesma guerra em que esta
Belém. O gabinete do interven- dos fundos brasileiros, tralidade, permitindo à belo- e Os britânicos combatem alia-
tor, suspeitando tratar-se de Nesse ínterim, Alemanha e nave preparar-se para novas dos, pela causa que nós mes

uma falsidade, convidou o pre Itália declaram guerra aos Es- investidas contra ingleses e mos esposamos.
fessor a mostrar o original da tados Unidos e o nosso govêr- norte-americanos, bem como ("Correio da Manhã")
carta em que seu nome figura- no, em perfeita coerência com

---- .. -.

va como autor. sua declaração anterior, rea....®ee••o ��� ..� tD �$) ('9.@. �••••
O professor Arnaldo Lobo firmou, em face dessa exten- $ •

mostrou-se indignado com a
são do conflito, a solidariedade -: _

infamia e declarou que ma
brasileira para com a Norte- .� "

1 t 1 f América,rogo e egra ar ao presidente Nem outra poderia ter sido I _.-. "
da República, protestando con- .&
tra o abuso. Para definir mais a conduta do govêrno ante es- I DE PESSOAS TEM v

claramente sua atitude, o pro-
sas novas agressões aos Esta- ., ..

fessor Arnaldo Lobo dirigiu ao
dos Unidos, assim desde logo e USADO COM BOM RE 'i

interventor José Melcher o se-
em luta una, e por isso mesmo I �

guinte telegrama: Chegando indivisivel, contra três atacan- " SULTADO O POPU •
ao meu conhecimento que al- teso E quando surgem as de-

guém, por mera perversidade, clarações de guerra, ao Japão, • LA R DEPUR
•

da Grã-Bretanha, Canadá, Aus- A A TlVO A
usando de meu nome, escre- 9 .,

veu ao exmo. sr. presidente da trália e Nova Zelândia, isto é .$ •
República denunciando fatos do Império Britâníco, em apoio � DO SAN GUE.
cuja e}�istência ignoro, desa- àquela República americana. e

MARCA REGISTRADA
•

bo d
A

d O caso, no que respeita aona ores ao governo e vos-
Brasil e J'á agora, não é mais e osência, apresso-me a declarar

apocrifa semelhante carta, sen- de definir conduta em relação • •
do a assinatura visivelmente a agressores da Norte-Améri- • A S.FILlS ATACA 'TODO O ORGANISMO •
falsa. Repugnam ao meu cará- ca, mas sim relativamente a. U Flgadr., o Baço, (J cor a ção, o Estômago, OA •
ter tais processos baixos de ata- amigos da nação com cuja a Pulmões a Péle Produz Dôres de Cabeça, Dôr e s O,

t id d tituí causa nos solidarizámos, e que, Ji!h Oques as au 01'1 a es cons I UI-
�

nos S�Of', Reumatismo, Cvguetra, Queda 00 Ca- •das, deturpando a verdade e
com ela, se apresentam a com-

� belo, Anemio, Abortos e f':lz os indlvidins idiotas.
urdindo intrigas, com fins ten- bater. São aliados e compa- ,; Inofensivo 1:10 organismo. Agr adável corno Iicôr. •
denciosas e inconfessáveis. A- nheiros de luta contra agres- � O ELIXm 914 está n pr. vado relo D. N. S. P. (t
tenciosas saudações". Sal' comum; solidários, tarn- t:J como auxlliar no trutame nto da Sífilis e Reu- ..

���;,,�!i;M'��J#,!,\ji!fM'I'ZZ'i1í!it!!iJM=am*MMM bém, com a causa norte-ame-
...

,® matísm o da mesma origem. _ •
I'��TITUTO hli OIH!1l0�TICO Carntsas, Gravatas, Pijames, ricana, tal qual o Brasil, mas � VALIOSAS OPINIOESo UI) ItUI1 IJ V\eias das melhores, pelos me que consubstanciam desde 10- '!li!' •

CLIIlIIlO ó CASA I ílít t a O ELIXIR «91lj», dada a sua Atesto que apliquei muitas ..II li nores preços, s na M S- go, mi I armen e, a própria ... base. é ótimo auxiliar do tra vezes o ELIXIR «91lj» obtendo .,

Dr. Ojalma Moellmann CELANEA. - Rua Trajano. 12 solidariedade, lançando aos • lamento da Sífilis príncíualmen- sempre os melhores resultados ,
Formado pela UnIversidade de campos de batalha todo o seu $ te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis. e

Genebra [Sutca) poder terrestre, naval e aéreo, cal é a única nossívet, •.Com prática nos hospltals europeus ELEUTÉRIO J. DA MAIA em favor da mesma causa com
t (e) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii

I Clfll.lca
médica em geral, pedlatr ía, e SENHORA que o govêrno do nosso país, 't •

doenças do sistema nervoso, apare- participam aos seus parentes em nome deste, se solidarizou. � ..e ij) �)®g) ... � {� �� 'Fi; � ti ta $ ® � if!1j •• I)lho genito-urlnar ío do ho r.en e pessoas amigas o contrato

I
Ass�st��t�U�;�nico �tIT�a�rri8��E�Ã ��� �il�� m!t�SSâ� p�'���a��f;l:�Ç�Om�� a�"ux'III·O a'S vl'IIRmas da guerraDr. Paulo Tavares JOSE' V. DOS SANTOS. nosso govêrno, contida em de-

II curso. de Radíulogta Ctíníca com o DCDOOOCCIOOOUDOaODOO""OI"""''''''""",OCXXXlCOO ereto publicado no Diário Oji-
.

dr. Manocl de Abreu Oamnanar!o IlAIl_RIO SANTOS e c�al de 19 do corrente; esta, po- ,.S. Paulo, 6 ('. P.) - Por Foram os seg'uintes comités
São Faulo), Especializado êlll RI- ,V!l'!.

rem, de "completa neutralida- intermédio tIa CJ'lIfl Vcrmt'lha que mandaralll i1onatiyos: ln'i.
glene e Saúde PÚbllc8, pela Univer· SENHORA
laidade do Rio de Janeiro, têm o prazer de participar a

de" do Brasil, na luta entre o Brasileira, seeção fIe S. J>aulo, t:ânico, 16,R eaixões, inelusive
Gabinete de Raio X seus parentes e amigos o noi- Império Britânico e o Japão, têm sido remetidos à EUl'opa 4:JO caixlls, 34A fllrilos e dher-

Aparêlho moderno SIEMENS para vado de seu filho JOSE' com agressor dos Estados Unidos, HllxÍlios às vítimas da g'uerra
dlagnó€tIcos das dorncas Internas a srita, EDITE ANTONIETA com cuja causa confundimos a e prisioneiros. As remessas já S()S ]lllrotes, em 104 remessas,
Coraçilo, pulmões, vesícula biliar, I DA MAIA nossa própria. estão em 1.0:)1: 790$200, rep)'e- no_ YnIt�r de H09 :07A$800; ale-
o fie8tôómago8, etc,

CCOOOOIXlOCOOQOlXlOOOOOOOOOCOOOCOOCOOOOOOO Tal atitude, entretanto, e' sentailas por 368 cllixões, teu- maes, 8 remessas, no yaIor de
"ao logra as sseas e radlograUas 101 89"'$400

.

dentárias inexequivel, como se vaI' ver', do 11llvido 116 remessas. Os IlU- :. , ; Italiallo, 22 cai-
JOSE' e EDITE -

I-\) IElectrocardiografia clínica mesmo em face do próprio Di- xílios são constituMos de me· xoes, .. remessas, ya 01' de ....
Di Ó i apl'esentam-se noivos. .. ,.) �

04 �$ ] lIA 4
.-

ego st co preCiso da8 moléstias reito Internacional, ultima- dICamentos e alunentos, alemj';';i):
'i) ; e 10 UlH es, caIxoes,

cllrdíaClll; por melo de traçados Fpolis.. 1-1-42.
I mente tão elástico. de fumo e cigarros. 2 remessas, 15: 769$000.

elétricos.) -:
Metabolismo basal Sv.-3 Para demonstrá-lo, formula-

(Determinação dOI dttúrblos das remos algumas poucas hipóte-
I glândulas de sccreç!1o Interna). As perdas alemãs ses sendo que, por primeiro, a

E Sondagem Duodenal de um corsário japonês que,Exame químlcll e microscópico do Moscou, 6 (Reuters) -- In-
suco duodenal e da bílis}. forma o comunicado especiáí depois de afundar navios mer-

Gabinete de fisioteraoia da emissôra local que, entre
cantes britânicos, no Atlântico

Onua .. curtas, raios ultra-violetas, 26 e 31 de dezembro do ano
Sul, escale em porto brasileiro

'alOd Infra-vermelho e eletricidade para reabastecer-se� Nos ter-
médica passado, os alemães perderam mos do decreto de neutral,�ila-

Laboratório de microscopia e mais 16 mil oficiais e soldados de, o nosso govêrno acolhe o
análise clínica mortos, tendo o material cap- corsário e consente-lhe os su-

exames de sangue para ,diagnóstIco turado compreendido 12.904
da sUllla dlagn(l�tjco do Impa!ud!8- minas, 20.366 granadas e 6.139 primentos e a estadia dura,nte
mo, dosagem da uréll no s1ogue, mil cartuchos. O material me-

as vinte e quatro horas legaís.
------------ .. , etc. Exame de urina, l,reaçl!.o de Resta porém saber se, aeo-

Aacheln Z(\ndeck, para diagnóst!c(l canizado inclue 60 carros de d b 1
.

lhen o uma e onave Japonesa,

I
precoce de gravidez). Exame dt assalto, 11 carros blindados
DUZ, escarros, líquido rHqul.i.no (' sete transmissores radiotele� em luta com a marinha de
lU '-uer! ld " guerra norte-americana, não!\ilj pesqu za para elU<:: aç.. f' e 425 vagões ferroviário's.de diagnóstIco. • faltariamos à solidariedade ju-

ilua «'ern'inrlo Machado. 8 .......,..._......�""""'" rada aos Estados Unidos ,})orTelefone 1.l95
F f n R T A N O P O lI" VENCESLÃU DIAS importar essa acolhida em pro

porcionar ensejo ao navio' do
país agressor para continllar
seus ataques, não só aos na

vios ingleses mas também aos
dos Estados Unidos e das Re
públicas latino-americanas, por
igual em guerra contra o Ja
pão.
Mas não é só. Imaginemos,

ainda, porque tudo isso perten
ce ao domínio das realidades à
nossa vista (andam corsanos

5 v.-2 alemães no Pacífico; por que

Dr. MADEIRA NEVES---- médico especieliste em
- -

DOENÇ/\ €) o 'JS OLHOS
Curso de Anerteíçoarnento e L( n:JR Prática DO Rio de Janeiro

( It � di t Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu !;;IS ranamen e il tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Ri a Joüo Pinto n 7. sobrado - Feno: 1467
ReEluêncili: Rua Pre .i.í eute Coutinho, 23.

CLlN'CA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
o. ARMiNIO TAVARES

(Assistente do nr.]. ôa nsnn)
ACOMODAÇÕES PARA DE CANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João Pinto, 7 - T'el, 1461 -Residência 145à

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

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

Cons: Vítor Meireles, 28.-DdS ' 6 às 18 h oras.
Res,: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das IS às

t REl�II�l��cSjA: IA�ercilio Luz; 189.

ii:Telefone n. 751.
��........._....--__...r

Especialista; aesistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela mnnhã, das 10 às 12
on"uf:.S!: A't\rde,das3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO
CLINICA GERA,L

DOENCA� NERVOSAS
Consultório: Rua Vítor MereIes, 28 - Das 1ft às 17 horas

Residência: Rua Almirante Lamego. 38 - Tel. 1589

!oro
-------=-----._-----------

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações civeis, comerciais
VISCONDE DE OURO

PRETO, 70

Fone 1.277

CiERSIHA e ARÃO
noivos.

Fpolis., I·I-1t2

ELIXIRDE
HOGUEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(,0 maior agitador nazista da América do Sul
profundamente apreciada nesta

América do Sul, visto que con- capital, onde se reconhece que,

quistou a sua láurea nas maqui- se não fosse a energia e o espí
nações da quinta-coluna quando rito com que agiram aquelas
foi cônsul geral em Dantzig, an- autoridades, contra as perigosas
tes da declaração da guerra. forças de distúrbios do "eixo",

A vigilância das autoridades haveria em todo o continente
brasileiras, argentinas e de ou- americano um movimento in
tros países sul-americanos, rela-/ cubado, prestes a arrebentar em
tiva a" complots" nazistas e a chamas, a simples ordem de
flexíveis minorias germânicas, é Berlim.

Buenos Aires, 6 (Reuters). - O

embaixador alemão nesta capital,
barão von Thermann, esteve na

Chancelaria, afim de apresentar
despedidas ao chanceler Guinazu,

por ter de seguir para seu país,
a chamado do govêrno. Inter

pelado pelos jornalistas sobre os

motivos de sua viagem, von Ther
mann declarou que se tratava

de "questão de rotina", muito
.--------------------------

I
A partida do representante ger

comum entre os diplomatas, ne- mânico era esperada, na opinião
gandc-se, entretanto, a dizer dos observadores aliados, bem
quando partiria. como na maioria dos países
Londres, 6 (Reuters). -- A latino-americanos, amantes da

retirada do sr. Hermann von liberdade, desde o inquérito efe
Thermann, embaixador alemão tuado pela Comissão Taborda,
em Buenos Aires, é considerada que veio revelar a existência de
com profunda satisfação em Lon- ampla ramificações de "com
dres, segundo escreve o corres- plots" nazista na Argentina e em

pondente diplomático da Reuters. toda a América do Sul, além de

demonstrar o uso dos privilégios
diplomáticos para fins subversi
vos. Desde a expulsão de von

Wendler, ministro do Reich na

Bolívia, acreditava-se que o prin
cipal centro da espionagem ger
mamca e das atividades da
quinta-coluna tinha sido trans

ferido para Buenos Aires. Ther
mann foi escolhido para organi
zar as intrigas germânicas na

Ultimos estilos em

"A
mobiliários de

MODELAR"recebeu

Imbúia

Vendas em ótimas condlcões de

A lenda da invencibilidade
I

A guerra creou vários mitos
iniciais decorrentes dos aspec
tos novos das campanhas, com
o desenvolvimento da moto

mecanização dos exércitos com
a surpeendente ação quantita
tiva e qualificativa da aviação

... e com a eficiência de outros
,

elementos materiais num con

junto que faria a máquina su

perar a capacidade técnica dos
-cüeres militares.

de que a "invencibilidade" da
com as garantias dos trance- sua organização subsista, em-.
ses e britânicos. bora já sem obedecer à precí-

'

Foi assim que todo o siste- são cronológica e cronométri- i
ma defensivo das nações cuja ca "dos planos previamente I
destruição o nazismo e seus! traçados pelo estado- maior". 'Isatélites haviam deliberado A campanha na frente rus
ruiu como um castelo de car- sa desacertou tudo no poderío
tas ante a arremetida das hos- do Reich. O efetivo do desan
tes que até certo momento não dar chegou a tal ponto que o

encontraram oposição séria. chefe nazi repudiou a paterni
Até ao armistício imposto ao dade da Blitzkrieg. E o desas
govêrno francês já sem condi- tre de investidas irresistíveis
ções legais, o hitlerismo tirou estendeu-se ao norte da Áfri
proveito do domínio em terra ca, onde as Punzer Divisionen
e, sobretudo, nos ares, não po- se destroçaram, sempre em fu
dendo impedir a famosa retí- ga ,e de onde já se diz que, pe
rada de Dunkerque por não lo contagioso debandar, o pró
haver conseguido organizar prio general Rommel abando
também o domínio naval em nau os comandados e se foi,
condições que lhe permitissem em aéroplano, procurar abrigo
mais do que a simples guarda na Tripolitânia.
das suas posições no Báltico. Hoje, são so germKnicos os

A primeira falha, porém, primeiros a salientar a esma
dos "designios infalíveis" do gadora superioridade do íni
Fuehrer surgiu depois da dé- migo no oriente europeu e na
bácle francesa, quando foi pro- Líbia. Êles, portanto, é que
posta a paz aos ingleses, sob confessam as razões da "in
pena de destruição implacável vencibilidade" tão insistente
das Ilhas Britânicas, John mente proclamada então pela
Bul ainda não havia consegui- sua propaganda. Esas razões
do aparelhar bem a R. A. F. e, não estavam na sua fôrça; re

apesar disto, Hitler perdeu f'ra- sidiam na fraqueza alheia.
gorosa e desastradamente a ( "Coreia da Manhã")
"batalha da Inglaterra", por
que, como disse Bernard Shaw,
com ironia eloquentemente
verdadeira, cometeu o êrro de
"assustar o povo britânico".
As operações nos Balkans e

a reconquista da Líbia foram,
depois, apenas derivativos para
dar aos alemães a impressão

O primeiro dêsses mitos e o

que mais perdurou na influên
cia sobre os espíritos foi o da
invencibilidade das fôrças ger
mânicas. Elas eram, sem dúvi
da, as únicas que demonstra
vam, no início da guerra, a

existência de um povo que não
dormira e soubera aproveitar
bem o tempo e principalmente
a displicência dos adversários.
Não havia, pois, um poder ar
mado irr,?sistível em face de
outro nas mesmas condições.
Havia a inferioridade manifes
ta dos inimigos, que não cui
daram de acumular como se
fez no Reich, as mais formidá
veis reservas de aéroplanos, de
tanks, de artilharia, etc.
A França, por exemplo, con

fiou no programa defensivo e

pôs-se a descansar por trás da
linha Maginot. A Grã-Breta
nha tinha na Mancha e nas

•
outras águas que a cercam a

.

defesa natural em que se sen
tia confiante. Os demais povos
que haviam de ser atingidos
��la agressão alemã contavam

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

e zonas do País, Negócio sé
rio e lucrativo. Ótlnias can

ções. Cartas à FÁBRICA DE
rOLHINHAS Ref. 601, Oalxa
).097 -

pagamentos

OFICINA FORD
(Provisória)

3

Respira-se ar de
guerra

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 Preto n. o 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 & IRMAo

Peças �enuínas FORD
Procure os novos concessionários:

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

-

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

(Defronte à casa Heepcke)

Estocolmo, 6 (Reuters)
A tensão existente na Noruega
aumentou novamente com as

últimas condenações, demons
trando que ambas as partes,
alemães e noruegueses, resol
veram abandonar a farça de
camaradagem. Tem-se, efeti
vamente, a impressão de que a

Alemanha e a Noruega estão
em guerra. O chefe das fôrças
de ocupação e autoridades cí
vís, principalmente Quisling,
não escondem que, a qualquer
momento, os noruegueses, re

fugiando-se nos fiordes e mon

tanhas, por-seção em guerra
contra os ocupantes de sua pá
tria.

ALUGA-SE
Aluga-se a casa de mora

dia, com todo o conforto.
para Iamílía de tratamento,
à rua Bocaíúva, 53. Pedem·
se referências. Tratar na
mesma.

5v.-2

Os japoneses têm cerca de 300
mil homens nas Filipinas

Washington, 6 (Uníted)
As fôrças do general Mac Ar
thur estabeleceram poderosas
posições na zona montanhosa
ao noroeste de Manilha. Os úl
timos despachos indicam que
estão sendo travados renhidos
combates. Calcula-se que os ja
poneses têm nas Filipinas de
250 a 300 mil homens, com

equipamentos completos, tan
ques e unidades auxiliarelilt\a
cavalaria,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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WASHINGTON, 6 (A. P.) O SENADOR BERKLEY, DEMOCRATA, DECLAROU PERANTE O SENADO
QUE OS 7 MILHõES DE HABITANTES DE TÓQUIO TERÃO DE PAGAR,UM DIA. SOB A AÇÃO DOS AVIõES

NORTE-AMERICAf�OS, OS MALES QUE OS JAPONESES TÊM CAUSADO À POPULACÃO DE MANILA .

CASA

o IRMÃO SOFRE ?

. _-" -

I/RÀDIOLUXUI pequ�eoa��ã!trutor Sociedade Cooperoii�tact;aResponsabilidades Des��:��mcC::��� de

(Um estabelecimento livre, I Erebango, Rio G. do Sul (P. Banco de Crédito Popular e Agrícola Curitiba, 6 (Meridional) -

dentro de um pais livre). C.) -- Existe, nesta vila, onde O inquérito instaurado, por so-

Lâmpadas - pilhas e a oa- nasceu e se �stá criando, .mn. de Santa (atiulna licitação da Delegacia Fiscal do

relh o s elétricos. Louças - vidre s, menor de quinze �I:OS de I�a- Paraná, para apurar responsa-
etc. Eletricidade em geral. los- de, filho do operario Albmo. Rua Trajano nO 16 - SJ5de própria bilidades de Frederico Júlio Re-

tala çõ es de Luz e Força. Rech e de sua esposa, Hulda Registrado no Ministério da Agricultura pe lo Ce rtiltcado gínato e seu irmão Fidélis, com
Pro letos orçamentos e cons- Rech,_ que vem despertando a TI. 1 -rn 20 ?e, ?8temhro de 1958. provou que os acusados desvia-

tru õesJ ,

aten�ao dos habltan�es :le�ta En.d�reço telegráfico: 8ANCREP?�A ram cerca de mil contos dos co-
ç
Pé Ie dá e recebe coopera.

Ioca.lidade, �or sua mtellg�n-I Codigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edíção fres da União, por falsificaç. >

. . . l., _ . . cia e capacidade. O refendo _ FLORIANOPOLlS de requisições militares, sem

ção de ramBS erres, lhar:loD'1M ef estranJel7os. menor construiu um aviãozi-I E:V::PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES que haja um único militar im-

ua. �ns:e
_

ena .0 ra n.
. nho, que fez voar a t�"ezentos Emprestimos Descontos -- Cobranças lPlicado

no escândalo.
Flonanopohs S. Catarma BraSIl. metros de altura e cuja expe-I e ordens de pagamento.--------------

riêncía fOI' observada por gran-
\

. . Quartel em S_ Paulo
••fRU' mU-IiIiI!4I11!1I11!1___ "15 "'_ , "UM' Tem correspondente em todos os MUOlClplOS do fstado.
CURSO DE GUARDA ..LlVRO EM SUA CASA: ele número de �essoas. Agora Hepn'sen1ante da Caixa Ecnuomlca Federal para a v enrn

-

(Por currespondêncla). es�� êle construmdo um porta- das Anó lices do Estado de Pernambuco, com sorteio
S. Paulo, 6 (C. P.) - Foi a-

berto um crédito de 600 contos
12 mezes de estudos. Mensaliuade míntmn. r'recioo de rgentes e re

avioes.
.' semestral, ç>ID M'lÍo e Novembro.

3 S P I Arceno Rech o refenclo me para a construção do quartel
presentantes em todas as cidades. Escreva à Caíx i Po stal, 717 -

. au o
".,

'. . zi�. Paga todos os eoupons das apólices Federais e dos Estados do Centro de Instrução Militar
uor, ja constrUl� um na.vlO I de SEio Paulo. Minas Gerais e Pernambuco-
lho que por meio ele corda ele U da Fôrça Policial de S. Paulo.- , �.- n

l,'.'d t d 1
Mantem carte íra N pecial para admíntatre ção c e prédios

PEN A-O V d
-

.,. R GIre 0<Y1O esper a or su cava
R b dí h

.

d'
.

IS �n e-se uma pansao. SI a a ua anera, perf�itamente as ág�as. O im-! ece e In etro em epósíto pe as

._

Bíttencnurt lt3, bem afreguesada, por: portante é que Arceno nunca I melhores taxas:
preço de ecasiau. Tratar na mesma. 8 v.s

I viu avião, a não ser no cinema C/� à.. di.spc'EI'ção (retirada livre) 2%
- ---7-

_ ou em fotografias, assim como C/C LImitada 5%

I
navios. C/C A'f' so Prévio f;°k

AVISO AO PO \'if,,_lO'''' (Ai"?1li [jliJE�SE, Filho de humilde operário, C/C Prazo Fixo 7%
. ",1\ n lli sem rccurosos, o dito menino Acena procuração para receber veucimer» c; - m te-

deverá interessar ao govêrno, dns as Repartições Federats Estaduais e Muntciue ts.

justamente neste momento em
I

que o Brsil necessita de tais Miguel Reale no D. A. Recolhendo presos
valores. Ouvido pelo corres- de S_ Paulo em caminhões
pondente do "Correio do Po-

I

Rio 6 (Meridional) _ Foi Cairo, 6 (United) - Os bri-
vo", Ar:ceno decl�rou. que ?ada baixado decreto, hoje, nomean- tânicos recolheram, em carni
vez mais estud�ra. DIsse ainda do o dr. Mlzuel Iceale membro nhões, sete mil prisioneiros do
que se conseguir alguns metros do Departa�ento Administra- "eixo", entre os quais figura
de lona nova e alguns outros tivo do Estado de São Paulo. o major general alemão Sch-
apetrechos que lhe faltam, mídt, e enviaram-nos rumo ao

cons�ruirá um av��o,. no qual Médicos dispensados Egito, enquanto outras fôrças.
voara para experiencias. I S. Paulo, 6 (C. P.) -: O go- imperiais lançam" ofensiva fi-

vêrno dispensou cerca de 10 nal" contra Solum e as res

,CompraI na Cf SA MISCE médicos contratados do Servi- tantes posições inimigas sobre
LANEA é saber economizar ço de Saúde da capital. a fronteira.

DE

J. V.llIA�

PRAÇA 15 !.lE t\OVEMBRO

Mais um prefeito
«degolado»

S. Paulo, 6 (C. P.) - DesdEi
que assumiu o govêrno o atual
interventor federal já substi
tuiu cerca de 100 prefeitos. O
último prefeito demitido foi o

.de Duartina.Linha direta Porto Alegre--- Florianópolis

Empresa Jaegçr & 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 Plertanenelís . MÁRIO MOURA

o Ambulatórío MédIco Popu
Ia -, Ru � MH ia Ls cerda 6� --

Rio de Janviro. �(b a dirrçã'
de méd cos Esj Irltas, atende,
gratuitam ente, pessoa ment ,

ou pelo Correio, desde que
envie clll!amente o n-me, i ja
de, restr'êncta e sintoma', 8S
Fim como envelope selado li!
subscríto para resposta.
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Ê5�1 Comissões - Constqnações -- Conta própria mi
a �

I Caixa postal, 37---Telefone, 1658---Rua João Pinto, 5---Florianópolis H
iiii Máquinas de escrever ROYAL Tecidos grossos =
��� Máquinas de somar BURROU6HS Tecidos de malha ln!
!!!i Pneus, câmaras e acessórios DUNLOP Meias MARTE Iii!
ird Canetas PARiER Botões elo geral i!ii"
iii TBalbançads F,ILIZOLUA"RBAR A' Pserdf�mharia REALCE- .ii-
!!!i U os e erro 11 a ar ln as ift!

iia; EqUipamentos WAYNE, Vhaltutos POOeR =
Iji para bonlbas e pos- Material cirúrgico II�fll=-i·=
h� .

tos de gasolina. Material hospitalar II
Isil Ag t

-

d E "t r,- T "d t ====

liii
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DIÁRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSIN.\TURAS

Na Cupil:d:
Ano 50$000

Semcstr'e 25$000

Trim('sO'C 15$000

Mês............ 5$000

No Interior:
Ano _........... 55$000
Semestre 30:;;000
Trimestre 20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

nos artigos assinados
� �

-

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO. FOSFORaS CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

o. Pálidos. Depauperados,
E,qotedos, Anêmicos, Mã ••
que criam Magro), (riançaa
raquítico., reclberão I toni-

ficação glr.l do olgeniimo
com o

San�ue nol
L'c. D N S.P. n: 199, da 1921

I
V

QuAsi meio século de:joexis
tência é o melhor reclame

da prefêrencia • IUVEtl'iUO[
I1WNDRf para limpar. for
tificar e rejuvenescer os

cabelos. Elímin s a caspa,
lar. cessar !l qu

é

d a dos
cabelos 6 voltar á cõr

p r rui i t t v a os cabelos

I brancos. sem os tingir;
d/-Ihe� vigor f' mocidade.

Nl0 contem sais de prata e

uss-ee como loção,
ORATIS

Peça-nos Impresso••obre OI cIII
dados do. cabelo•• O melhor uso
da .lIIy•••••• AI•••• llr••

Vidro per.. cOIftIo &1000 ...
vale ou valor declarado.

LAI. 'Unl'UDl IlUI.DI' lTlI.
Rua da RlicllDlla. 101 o,. iso DI ..AIEIIIO

,

Agua
Sa nta (atari na
NUclntl d. éguas qusntes

com 40, 5 gléus

Peça lWl'J telefooe 37,
conforme dp,". jH:

BE'm gll�eificlidr;
Com pouco gá-;
Quase s e m gá-;
Sem gás artificial.

Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

I Rua Trajano, 33 IIt FLORIANÓPOLIS
.�������������

VENDEM-SE
Uma residência, em Ca

poeiras, com todas as insta
lações sanitárias, tendo 87
mts, de frente por 1.000
mets. de fundos e, também, um
terreno situado em Coquei
ros, com 52 metros de Irent
por 600 metro de íundos. 'I'ra
tar com Júlio C. Gonçalves,
à praça 15 de Nov., 9-sob

v-21

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

11_ ...... r.beldesa�..... a_lar .....
... ou a.lmpl.� grippea. raslriados. rouqaid6ea. ce.-
_canoa s8nguln.o., do.... _ peI" • _. ca 0......
a tr z. ger.l, 'alta de appeUta. febre.. CONTRATOSIlII
• a ro dio .bsoluto, herolco. que .... t.lb.. Eftlcacls.....
latll t•••• dos tubereulosoll 101ll"do_ co."............... •
CONTRATOSSE J. recebeu mais d. 24000 .lto."do.....
'-'I'OS. Tonh... cuidado! ®Nã... deixe ...,. AOCCII-
... IIÓ • CONTRATOSSE, que. ltarato. aAo t ...
� .,.lIIobll..'= .....

NOVAMENTE À VENDA I
. as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»

--

Companhia c Alian�a �a Baía»

Máquinas portáteis Màquinas para Escritórios

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

FundadlS em 1870 Séde: BAIA'
Seguros Terrestres e Marítimoe

-----

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de • 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, �.929.719;OOO$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

Diretores:
Dr. Pa rnphllo dUtra Freire de Carvalho, Epipharno jose

d€ Souza 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, Éuropa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

C-AMPOS L O B O & CiSo

Produtos da

WANDERER
WERKE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

CaUQ postal 19-- Tele!JhoneI083--End. Tel. cALLJANÇA

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,

IBlumenau e Lcrces.
. .'

I Crédito Mútuo Predia�
I Proprietários: J. Moreira & (ia.

Dezemb ..o 6

com carros de 32. 28. ft6. 51.
65 e 95 cm úteis

Foi pago à prestamista Alzira Silva,
residente em Re torcida, possuidora da caderneta

n. 18 340, o prêmi o q ue lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

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

Dezembro 19
Foi pago ao prestamista, Ernesto Wall Junior, resl
dente em Flo r í anó polis, possui dor da caderneta n.

5.'27 f, o prêmio q1lE> lhA coube em mercadorias no valor

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

com teclado «universal» de ft car
reiras de téclas

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPCKE S/A. 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

Ano Novo" Nova Sorte
Janeiro 4

Mais um formidável sorteio 8 Crédito Mútuo Predial
realizará no dia -! de Janeiro com prêmios em

mer ca do r+a s. no valer' de rs.

6:250$000
.............................� .

Farmácia «Esperança» I
do

Farmacêutico NILO LAUS

Programa das Iestlvídndes de Nossa Senhora (lo 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 com Autoridade
Metropolitana, resolveu comemorar êste ano a festividade de 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 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
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
te{nbro, Felipe Schmidt, Trajano, Tenente Silveira, Álvaro de Carva
lho Conselheiro Mafra, Matriz.
'V - Às 1930 horas (7,30 da noite) dêsse mesmo dia, novena, pre

sidida por sua 'Excia. Revma. o sr., Ar�ebispo Metropolit�no_ e Irmão
Benemérito da Irmandade, com pregaçao e, logo apos, bençao com o

S. S. Sacramento.
.

Solicito com o mais vivo empenho a presença de todas os nossos rr

mãos irmãs e fiéis a êsses atos à nossa celeste padroeira.
. Consistório da Irmandade de Nossa Senhora do Parto, em Floria

nópolís, 3 de Janeiro de 1942.
O 10 Secretário, João Rafael Faraco

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. Arí Santos Pereira
que Sê acha encarregado da
venda dos leres.

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

Perfumarias.--Artigcs de borri'cha.
Garante-se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

I
I

-,
Ela transmite doenças!CUIDADO!

Proteja sua família das repugnantes mos-
\

cas, pulverizando Flit. Flit é a morte certa

das moscas, mosquitos, percevejos e outros

insétos nocivos. O seu poder mortífero
está rigorosamente comprovado e é insu

perável. Flit pulverizado não mancha.

CUIDADO COM AS IMITAÇÕES!
Elas são geralmente ineficazes-muitas ve
zes perigosas - e, quasi sempre, dinheiro
desperdiçado. Flit é vendido sómente em

lata amarela, inviolável, com o soldadi
nho e a faixa preta.

Mate as moscas com

LIT
Recuse

os substitutos
de Flit. Se não tem
o soldadinho na

lata, não é Flit•

:A����ãa I :A��1i�ia �
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, ll-Fone 1674

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

baratas!piolhos, percevejosNeve, ;r' ..e
pois chamá-los estábulos se

blica artigo similar, da lavra tórios, mas nos dias presen- ria exagerar muito. O asso o,

de um publicista também tes, dizem: "Sentimo-nos lho é glacial, gelando os pés
em visita à frente de bata- agradecidos por qualquer e infestado de pulgas, pio
lho, dizendo: "Os

alojamen-\ choupana miserável que dis- lho e percevejos. Furiosas

t�s dos soldado: alem�es ponha de teto para nos te:npestades de neve, .cc;m�
soo pequenos e multo cheios , cobrir as cabeças ainda que I

milhares de agulhas Hrrisai
terrivelmente desconfortá- ..' mas, abrem caminho atra

veis - para não mencionar comprlml�os uns contra

o.s,' vés da massa de soldados
os percevejos e as baratas. outros, pror do que so.rd i- em marcha, que, se não

Durante o verão, _ acentua nhas em lata. Entretanto,

I
forem cuidados devidamen

o articulista - o soldado ale- mesmo a palha não nos te, poderão perder, de repen-
mão não entra nos dormi- aquece nesses chiqueiros, te, os pés ou o nariz".

Estocolmo, 7 (Por Constan-
ce Smith, da Reuters). - As "Voelkischer Beobachter", central da frente, não teve,
dificuldades sofridas pelos órgão do chanceler Hitler: praticamente, descanso 01-
soldados alemães, na frente "Há inúmeros regimentos gum. Além disso, o infante
oriental, são descritas pelo de infantaria que, durante germânico não tem a míni

correspondente em Berlim toda a campanha, poderão'ma proteção contra os co,

do "Svenska Dagbladet", só de maneira vaga recor-I prichos do clima e, habitu
citando arti�os que ora ap<;-! dar-se de um único dia de lalmente, entra. na luta es

recem na rmprerisc germa- descanso, passado, talvez,
I
gotado e depo is de penosa

nica. I na tenda ou sob algum marcha ou após uma noite
O famoso escritor militar

I
telheiro miserável. O grosso de vigília observando o ini

Soldan, atualmente em vi- dos soldados de infantaria, migo".
sita à frente, declara no particularmente no setor O "Lokal Anze.iger" pu-

ÚLTIMA HORAVida Esportiva r"-:=n ��---:-'_'I'oSN��o��r���,��f.�y�L:�� I Vida SOCial
dadora brasileira Maria Lenk, que
tanto êxito alcançou nas suas pro-
vas nos Estados Unidos, como Aniversários:
membro elo "team" sul-americano
que veio a êste país, espera, já
agora, permanecer longa tempora
da nos Estados Unidos, ao invés ele
regressar ao Brasil com seus com

panheiros nos últimos dias dêste
mês.
Miss Lenk, dizem os ,; '.-nais da

quí, que se tornou ororcssora ele
educação física quando :3e retirou
das competições aquáticas, tencio
na seguir o curso de cultura físi
ca no Springsfielcl College, e para
tal está procurando obter permis
são elas autoridades esportivas bra
sileiras para prolongar sua estada
aqui. Se a autorização lhe fôr con

cedida, como Maria Lcnk espera,
iniciará ela um treinamento in
tensivo, passanelo, elepois, a com

petir nos Estados Unidos, como

amadora, participando das provas
atléticas norte-americanas e dispu
tando o próprio campeonato.

Ecos e Notícias --a-

O discurso do preso
Roosevelt

Discursou ontem o presidente
Franklin Roosevelt, dizendo da

determinação, que anima os Es

tados Unidos, de destruir os

o Centro Espírita "Amor e

Humildade do Apóstolo" efetua
rá hoje, às 20 horas, sua cos

tumeira sessão.
Doutrinará o jorn. Osvaldo

Melo.

Os «Demônio; do Ritmo», o I ':"".":'}""""}}';l'l
esplendido conjunto vocal que'
se tem apresentado no Clube
"12 de Agosto" e integrado por

jovens de nossa sociedade, farão

hoje uma noitada no Cine Rex,
interpretando novidades em sam

bas, marchas e rurnbas-

Fez anos ontem a exma. sra.

d. Maria Bittencourt Hosterno, resposa do sr. Eurico Hosterno,
destacado funcionário da Im-Iprensa Oficial do Estado e figu
ra geralmente estimada.

Detlue, hoje, a data natalícia
do nosso ilustrado conterrâneo
sr. dr. Edmundo da Luz Pinto,
sem dúvida alguma, uma das fi

guras de maior projeção no ce

nário jurídico nacional.
Tendo ocupado, com real bri

lho, vários cargos de importân
cia na vida política do nosso pais,
entres êles, o de representante
do nosso Estado na extinta Câ
mara dos Deputados, o ilustre
aniversariante soube grangear,
pelo seu espírito e pelo seu co

ração, largo círculo de relações.

_ O sr. Winston Churchill, .rrimeiro ministro bri

tânico, acompanhado pelo general Sir John Dill, che
fe do Estado Maior Imperial, almirante Sir Budley
Pourid , primeiro Lord da Marinho, e o marechal do

Ar, Sir Wilfred Freeman, vice·chefe do Estado Maior
da Aviação, quando conferenciavam a bordo do "Prin
ce of Wales». Essas altas personalidades britânicas
estavam a caminho da historica conferência do Atlân

tico, entre o Presidente Roosevelt e o sr. Winston
Churchill. No decorrer dessa viagem, não sofreu so

lução de continuidade o esforço de guerra britânico
contra a Alemanhn Nazista. (Foto British

News Service),

M�ch"do & (ia.
Agências e

Represen tacões

o TORNEIO DOS RESERVAS
Rio, 7 - Os clubes Fluminense

e América, que ocupam o 10 lugar
no Torneio dos Reservas, vão de
cidir na noite de hoje, em Cam
pos Sales, o título ele campeão (lês
se torneio.

agressores naz i-fascist as e nipô
nicas. A grande nação america
na bate-se pelo princípio moral
de que «todos os homens são

iguais»; mas, para que êsse prin
cipio prevaleça, faz-se mistér
extirpar do mundo a tirania e

a crueldade que os totalitários
querem implantar, a fio de es

pada.
Aludindo ao plano de arma

menta norte-americano, disse o

presidente que os Estados Unidos
estão fabricando êste ano 60 mil
aviões, devendo ser êsse número
elevado a 125 mil, em 1943; no

corrente ano de 1942, serão cons

truidos 45 mil tanques, e em

1943 êsse número se elevará. a
75 mil.
Toda a imprensa elogia o dis

curso do preso Roosevelt, que
teve ampla repercussão mundial.

O ur+z -r da p- ttzu ds.
E O rg 11 i 11 ') d I) H c) [J f e it p ! r (I R,
:-,ilo OS drces tra hh ll:iarl( F.

Co-o bom Fermento MN1, it o· .

Fazem anos hoje:
O sr , dr. Edgard Pedreira;
-o sr. Major Antônio Mar

ques de Sousa, oficial reforma
do da Fôrça Policial;
-o sr. Guida Bott, digno ge

rente do Banco Nacional do Co
mércio e membro do Departa
mento Administrativo do Esta-

C.i", poat.1 - 37
Ru. João Pinto - 5

FLORIANOPOLISDesordens graves em París
Londres, 7 (Reuters) - Informações fidedignas, recebi

das nesta capital, adiantam que graves desordens irromperam
em Paris, onde, pelo menos, 32 pessoas foram mortas pelas
metralhadoras alemãs. Cerca de 200 reféns foram também fu

zilados pelas tropas de ocupação, enquanto 5 oficiais alemães
foram mortos e 14 outros ficaram feridos em consequência da

explosão de uma bomba. de relógio no interior da Salle Wa-

gramo
Por outro lado, sabe-se que as manifestações estudantís

de sábado último ,no Qual'tier-Latin, acabaram em desordens,
que forçaram a intervenção elas patrulhas motorizadas nazis-

tas.

o (TLTDro JOGO DO EXTRA
Rio, 7-Está marcado para hoje,

no campo da rua Campos Sales, a

realização elo último jogo do Tor
neio Extra, que será travado en

tre as equipes do América e do Flu
minense.

Sub-egentelS no. pJi"ciplli.
munciplce do Eatado.

17P.

do;
.JOE LOUIS VAI LUTAR -o jovem Raul Fernandes;

Lakewood (New Jersey), 7 (Reu-
ters) _ Buclc1y Baer afirma que as

--o sr. José Matos;
.

suas possibilidades ele vencer Joe -o sr. sargento Laudelino

L.ouis, 1]a no�te de sexta-feira pr?- I
Saraiva Caldas, do Exército Na

xima, sao maiores elo que em maio cional:
último, porque, elisse, "terei duas I

'
.

C I Ed d d
boas mãos, meu punho direito es- .--:-0 jovem ar os uar o e

tará melhor e a minha esquercla: D,!l11Z.
mais. afiada".

_ I -:-� �r. Amâncio Pereir�, pr�-
O peso ele Baer é de 246 libras,

, ?,neta.no" da acatada alfaiataria

comparado com 237,5 libras em I Pereira", de nossa praça;
maio último, pelo que êle alega qu!-' I -o sr. major Elpídio Frago
estava muito fraco para dar o ma- so membro do Instituto Histó-
ximo de que é capaz. Também ale- .'

d E d f
ga que. a sua direita então estava nc� e n?sso sta o e 19�ra
imprestável, devido a ferimento re- mm conceituada em nosso meio;

cehido num treino. I -o sr. Artur Teodoro Luz ,

Os obs�rvadores concordam com diligente funcionário da Alfân
as alegações elt:: B.aer acerca ele pe- de desta capital'
so e ela mao direita, mas acham ga

_

'

que a sua esquerda melhorou pou- Noivados:
co. I

ddI'O campo ele treinamento ele Com a pren a a sen aorrta

Louis, em Greenwoocl Lake, Nova Zilá Cidade; dileta
í ilha do sr,

Iorque, é_ completamente sossegado João Cidade, tuncionário da
O campcao pesa presentemente 208 Casa «Hoepcke» ajustou núp-libras e provavelmente nao au- .

"1
' .

mentará mais. C13S o sr. tte. nacio Brasílio
Todas as entradas foram virtual- Borba, oficial do Exército, ora

mente dadas à Sociedade ele Auxí- servindo no 14° B.C.
lio Naval. Joe Louis fez donativo
dos seus 40 por cento, Baer ele 2 e

1 1/2 o/c do pagamento elo seu con

tendor e Jacobs está promovendo o

encontro somente pelas despesas.
\'AD

Inumado em Lisbôa um tripulante
da corveta «Patrol»

Lisbôa, 7 (U. P.) - Reali

zaram-se, na Igreja Inglesa,
desta capital, as solenes exé

quias de corpo presente do ma

rinheiro tripulante da corveta
britânica "Patrol", morto du
rante o combate que êsse na

vio de guerra travou com um

avião germânico nas proximi
dades das águas territoriais
portuguesas. O ataúde foi co
berto com a bandeira ela Grã
Bretanha e numerosos ramos

ele flôres. O ato fúnebre foi as
sistido pelo representante do
Ministério ela Guerra portu
guês e vários oficiais represen- Istambul, 7 CU. P.) As
tando diferentes unidades da fortes nevadas e o frio, que al

guarmçao militar ele Lisbôa, cança as mais baixas tempera
bem como pelo pessoal da Em- turas que já se verificaram na

baixada e Consulado Britân i- Turquia nestes últimos 25 anos,
coso O féretro foi conduzido, em atrairam os lobos até mesmo

cortejo, ao Cemitério Inglês, aos subúrbios de Istambul. Na
onele se procedeu à inumação, 'I'rácía, segundo se informa, 8

N d
com honras militares, presta- solelados turcos foram devora

I egócio e oca � ião elas por uma fôrça ele setenta dos por lobos e em Istambul

Veudem-se � casas no Bal praças do Exército luso. 10 pessoas pereceram de frio.

neário da Ponta do Leal, Está!! trtste, meu amOr T PUDIM MEDEIROS. ' a Sf'-
pr óprlas para moradia, dota- TeDI bl'OnquJt�? Estás com 10••.,1 br sa

í

I' 1eme a inegua ave, gostosa,das de água, luz e esgoto ti: lei de Nosso 8enhorl Iácll de preparar e que to-
e situadas no ponto mais 8· Só te .alva o CONTBAT08811l. dos apreciam.
prazível. Aceita-se, também,1--------------------------1l. troca por uma propriedade
no valor de 12 contos, em

I IRRITACA-O RETAFlorianópolis. Melhores in- L
formações com o sr. Manoel ;

Alfredo Barbosa, na «A Pre- Comichão ou Hemorragias
ferida», no Estreito (João
Pe"soa). 10v 2

Escassez de pão e de
carne de vaca

Viaj!!-ntes: do Consulado, que desfruta de

CONSUL REGINALD KA- geral estima em nossos meios
sociais e comerciais.

O sr. cônsul Kazangian é dês
ses espiritos simpáticos, que pe
la sua conduta reta e sábia,
honram as tarefas que lhes são
confiadas e nobilitam os ideais
a que se dedicam.

'

Durante sua ausência, estive
ram substituindo-o os srs. John
Hubner 2nd. e Roger Heacock,
êste último ainda em nossa ca

pital, mostrando-se, também, um
grande e lea I amigo do nosso

país, havendo desempenhado os

labores consulares com extrema

dedicação e incontestável digni
dade.

ZANGIAN. - De sua viagem
de tér ias aos Estados Unidos, a

maior parte das quais passou
em Norfolk (RI.), onde reside

sua exma. genitora, regressou,
ontem, de avião, o sr. Reginald
Kazangian, digno cônsul dos Es

tados Unidos, nesta capital.
Volta, de certo, s. S., com a

mesma disposição de trabalhar

pela maior aproximação entre

os Estados Unidos e o Brasil,
obra essa em que de véras se

empenhou, desde o primeiro dia

de sua chegada a Florianópo
lis, sendo de justiça assinalar

que, nesse louvavel propósito,
foi S.S. coadjuvado abnegada e

inteligentemente, pelo sr. Eras

to Macedo, incansável secretário

05 lobos têm Vome

Acaba de aiustar núpcias com

a gentil senhorita Gersina Dias
o sr, Arão Cordeiro, empregado
nos Cines "Coroados".

diaCartazes do
IMPERIAL

FONE 1581 ,
São sintomas de Hemorroides que, não sendo

tratados em tempo conveniente, podem trazer
consequências grávissirnas, que exizem em cer

to� casos até uma intervenção �irurgica. Jã
existe, no ent�nto, um bom remedio para o
tratamento eficaz das Hemorroides: a Pomada
Man Zan. Alivia as dôres e pruridos, descon
gestiona as dilatações, acalma e refresca.
A .Pomada Man Zan é um preparado que

contem uma poderosa e conhecida substancia
antisético-bactericida. Exija a Man Zan para
ter a certeza que o seu mal passarão
A venda em todas as Farmacias e Drogaria••

A'S 4,30 7 e 9,15 horasA's 7,30 horasA's 7,30 horas:

I NA TELA FI
e

b I f
P e

fANTASMA DAIFlor.esbela em fePr.eas ens e a em
1

enas
rSftEDANI'A

com Artbur L8Ke
L r K" com Artbur Lake
com Louis Jouvet NO PALCO

Apresentação do harmonioso
conjunto regional:

Demônios do ritmo
Vasto e variado repertóriO de Complemento nacional D.F.B

sucessos carnavalescos.
Complemento oacional [) F.B
Preços: la Platéia: :1$000; 2a
Platéia e Estudantes 2$000

Livre de Censura

Lisbôa, 7 (U. P.) - Nos úl
timos dias, não houve pão em

quantidade suficiente para a

bastecimento da população, ob
servando-se que, elesde cedo, se
forinavam filas de fregueses
em frente às padarias que ven

diam pelo sistêma ele rateio.
É quase absoluta a escassez

de carne de vaca nos merca
dos.

ia -Os 5 primeiros episódios
do sen3acional seriAdo:

A volta de Dick TracyComplemento nadonal DF B.

Porquinhos com Sorte
(Desenho CoLorido)

MAN ZAN PARA HEMORROIDESPreços: t $500 e 1 $000
Imp. até 14 anos

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos.

Em cas.o de dif�culdade, mande o seu pedido aos La
boratorlos De Wltt, Caixa. Postal 834 - Rio de Janeiro,

acompanhado da Importancia de 10$000.

o Sabão
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