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ISTAMBUL, 8 (R.) - INFORMAÇÕES DE FONTE DIPLOMÁTICA, DIGNA DE CRÉDITO, INDICAM QUE O "REICU" VISA A OCUPAÇÃO TOTAL DA ITÁLIA, AFIM DE SE ADIANTAR

A TODAS AS PRETENSÕES DE PAZ EM SEPARADO QUE OS ITALIANOS POSSAM ALIMENTAR, ANTE A OCUPAÇÃO TOTAL DA TRIPOLlTÂNIA PELOS INGLESES. OS DIRIGENTES NAZISTAS

SENTEM NERVOSISMO CRESCENTE, A RESPEITO DA SORTE DA ITÁLIA, E AFIRMAM NÃO ESTAREM DISPOSTOS A PERMITIR QUE O ESTADO DE ESPíRITO DE VICUt TOME VULTO NA

ITÁLIA. A MESMA FONTE ASSINALA QUE, DESDE OUTUBRO; EXISTEM CERCA DE 500 MIL SOLDADOS ALEMÃES DlSTRIBUIDOS PELOS PONTOS ESTRATÉGICOS MAIS IMPORTANTES DA
PENINSULA ITALIANA.

RigoroSO in,!erno na

Tur�ula

Istambul, 8 (H. T. M.) - A

onda de frio q,18 assola a �ur
quia há dias des,orgamzou
completamente, o trafego. fer

roviário do pais. As lmhas

férreas estão bloqueadas pela
neve e os trens impedidos de

trafegar. Um trem que partiu
úd,qui há quatro dias ficou

bloqueado pela neve em pleno
campo. Os viajantes refugia
ram-se numa pequena estaçao,
onde são alimentados pela ad

ministração da ferrovia. Outro

trem descarrilou entre Diaber

quír e Lassing, havendo 30 fe-

ridos.
Em Istambul, 2.000 operá-

rios trabalham dia e noite na

Iímpesa das linhas de bondes,
cuja circulação está suspensa.

O frio já causou numerosas

vítimas. Os lobos, tangidos pe
la fome, investiram durante a

noite até os exteriores desta

cidade.
Será instituida a vacinação

anti-tifica para evitar uma
. epidemia.
o prazer da petizada,
E orgulho dos conleite tro s,
São os doces trabalhados.
Co'o bom Fermento Medeiros.

Destruicão total
Moscou, 8 (R.) - A emisso

ra de Moscou revelou que os

nazistas, que destruiram a ca ..

sa de Tolstoi, em Iasnaia Po

liana, até então piedosamen
te conservada pelo povo rus

so, fizeram o mesmo com a

ca-sa de Tchaikowsky, em

Cling e de Rimsky Korsakov,
em Tievin.

Dêsse modo, os alemães
mantêm o desígnio de querer
destruir os outros povos ffsí

\ camente, como também, as

suas tradições e sua própria
alma.

Declaracões do
general Wavell

Nova Delhi, 8 (R.) - O ge
neral Wavell, ao despedir-se
dos correspondentes que aquí
se encontram, mostrou-se con

fiante no bom desempenho da
nova missão que lhe foi con
fiada: - a derrota dos japo
neses.

O general Wavell despediu
se individualmente de cada

correspondente e, sorrindo, fez
a seguinte observação: "Vá
rias vezes, no decorrer de mi
nha vida, me deram encargos
difíceis para resolver. Agora
tenho esperança de sair-me
bem dêste último ... "

Prosseguindo, disse: "Não
podemos esperar que as forças
combinadas inglesas, norte

americanas, holandesas e chi
nesas esmaguem imediata
mente os salteadores do Paci
fico; não temos o direito de
pensar que transformaremos
nossa situação com um só gól-

, pe. Nossa posição atual é si
milar à do verão de 1940, de
pois do colapso da França.
"I'emos de resistir, porém, até

.,... que nossas forças combinadas
possaIU devolver os golpes re

cebidos" .

Agências e

Representações
Caixa POltal - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-Igente. no. prmclp.1I

muncípio, do E.tado.
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Está aC;�:�::mcostas O inverno e os alemães
Zurique, 8 (Ic.) - A emisso

ra alemã de ondas curtas anun
ciou que õ "regimento do Iueh
rer" está aceitando novos re

crutas.
Como se sabe, trata-se do cé

lebre corpo de tropas ceS S",
conhecido pelo nome oficial de
"Leibstandarte Adolf Hitler",
encarregado da guarda pessoal
do chanceler Hitler e composto
de soldados de élite.
Segundo acrescentou o locu

tor alemão, os pedidos de ins

crição nesse corpo de tropas se

lecionadas devem ser apresen
tados por intermédio das auto
ridades policiais locais.

funcionamento ilegal de uma

estação de rádio
Rio, 8 (Meridional) - Infor

mações de Belém dizem que,
apesar do silêncio da imprensa
em torno do fato, foi surpreen
dida funcionando ilegalmente
a estação de rádio do aeroporto
da Condor, não obstante haver
cessado a atividade dessa em

presa alemã no Brasil. As auto
ridades lacraram toda a sua

aparelhagem.

Desmentido
norte-americano

Washington,8 (R.) - O De

partamento da Marinha reite
rou a declaração de que todos
os navios norte-americanos e

as tripulações tinham sido re

movidos antes da ocupação de
Manilha e Cavite.

Êsse relatorio refuta as de

clarações japonesas à cerca de

graves perdas navais norte-a
mericanas em Manilha e Cavi
te.
"As declaracões emanadas

de fontes inimigas e alegando
que 17 dostroyers, 5 submari
nos e um porta-aviões norte-a
mericanos tinham sido apresa
dos em Cavite, são inteiramen
te sem fundamento" - decla
rou também um porta-voz do

Departamento da Marinha.

Estocolmo, 8 (R.) - O número total de 32.144.201 peças
\ São José da Costa Rica, 8

de uso de inverno, inclusive "skis", arrecadados para as tro- (Havas) - Cincoenta alemães

pas germânicas que operam na frente oriental, foi fornecida foram presos nesta cidade,
num despacho procedente da agência de notícias germânica. acusados de espionagem e ati-

O aludido despacho acrescenta que algumas valiosas pé- vidades subver�iva·s. Entre os

les de arminho e cordeiro persa foram também "sacrificadas" elementos detidos se encon

para as enfermeiras de serviço de frente. tram muitos altos comercían-

Em algumas cidades alemãs, vestuários que faziam parte tes alemães que viviam em

de coleções de museus foram também distribuidos às tropas, Costa Rica, há muitos anos.

nas plataformas de estações ferroviárias. i\_s providências da polícia fo
ram motivadas pela descober
ta de um plano dos referi
dos alemães, para destruir
os abastecimentos pertencen
tes à Standard Oil Cornpany.

-----------

Serviço militar obrigatório
Washíngtcn, 8 (U. P.) -

Em proclamação divulgada, o

presidente Roosevelt estabele
ceu a data de 16 de fevereiro
próximo para o registo de to
dos os homens obrigados ao

serviço militar, em consequên
cia da extensão da lei compe
tente, aos que não haviam si
do anteriormente registados e

cuja idade vai de 20 a 45 anos.

Em sua proclamação o pre
sidente Roosevelt salientou o

seguinte: "Êsses e outros re- Estis triste, me. am&r?

gistos necessários para asse- '1'enl bronquite? Estú eom toa.e'

gurar a vitória final e

comPle-,
til lei de Noslo 8enhon

ta sobre os inimigos dos Esta- Só te laln o CONTRAT08S••
dos. Unidos. Calcula-se em •

9.000.000 de homens o número Estudante bulgaro
de elementos que serão arrola- condenado à morte
dos. Êsse registo é o primeiro
dos dois, ou mais, que se pen
sa realizar. Todos os regista
dos ficarão sujeitos ao serviço
militar" .

I N. 8437

50 alemães presos
em Costa Rica

te bombardeio de
1 Caping Amarangi

Melburne, 8 (R.) - A Real

Fôrça Aérea Australiana realí
zou outro bombardeio contra

Caping Amarangi, nas ilhas

Carolinas, sôbre as quais o Ja
pão tem mandato. Todas as

bombas atingiram o alvo, dani
ficando depósitos e instalações.
Todos os aviões australianos
regressaram às suas bases. SÔ
bre o ataque aéreo nípôníco ao

aeródromo de Rabaul, na Nova
Guiné, o comando da Real Fôr
ça Aérea Australiana diz que as

bombas atiradas pelos pilotos
nípônícos causaram pequenas
avarias nas instalações do aero
drorno e alguns feridos entre os

nativos. Logo depois do ataque,
('8 aviões nipônicos dispersa
ram-se em formação larga.
Acredita-se que êsses apare

lhos tenham levantado vôo das
suas bases ocultas em várias
ilhas colocadas sob mandato
japonês no Pacífico.

PUDIM MEDEIROS, 8 so
bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Matérias primas que eram .

destinadas ao Reich

Washington, 8 (R.) - ;:;6-
gundo declarou o secretário do
Tesouro, Morgenthau Jr., o con
gelamento dos créditos do "ei
xo" nos Estados Unidos veio
revelar a existência de mais de
200 milhões de dólares de ma

térias primas armazenadas em

vários pontos do país por con ..

ta das potências totalitárias.
Todo êsse material, que Incluía
grandes quantidades de alumí
nio, ferro e aço, foi encamí
ILhado às indústrias de guerra
dos Estados Unidos.

« Black·out» em S. francisco
São Francisco, 8 (R.) -

Uma notícia sobre o apareci
mento de aviões não identifi
cados ao largo da costa cali
forniana foi motivo para que
soasse, na área desta cidade, o

primeiro alarma contra incur
são aérea, enquanto que o es

tado de "black-out" existe
desde o dia 12 de dezembro.
Êsse alarma durou 40 minutos,
tendo o "black-out" amplia
do para uma área que abran
ge um raio de Q6 quilômetros
em tôrno desta cidade.

Os funcionários do exército
informaram que o alarma foi
dado quando os detetores mi
litares pressentiram o ruido
de dois grupos de aparelhos
não identificados.
Acredita-se que essas esqua

drilhas estivessem voando a

cerca de 100 quilômetros ao

largo da costa californiana.

qiíanteSGO O exêrcito aOSEsfaaos�niaos
RIO, 8 (MERIDIONAL) - O GENERAL NEWTON CAVALCANTI, ENTREVISTADO SÔBRE A SUA RECENTE VISITA AOS ESTADOS UNIDOS DECLAROU TER
VOLTADO EMPOLGADO COM TUDO O QUE OBSERVOU. REFERIU-SE A ORGANIZAÇÃO SOCIAL E A EDUCAÇÃO DA JUVENTUDE, SALrENTANDO, EM ssom.
DA, QUE "O EX�RCITO AMERICANO, G!tAÇAS AO �ANANCIAL INEXGOTÁVEL DE SUAS INDÚSTRIAS, RIVALIZA COM OS MELHORES DO MUNDO. OS CRÉ-

,� DITOS ASTRONOMICOS ABERTOS FARAO COM QUE OS ESTADOS UNIDOS, BREVEMENTE, TENHAM O MAIOR EFETIVO QUE A NAÇAo POSSA TER EM AR
MAS. AS FÔRÇAS AÉREAS ESTÃO SUFICIENTEMENTE ADESTRADAS, POSSUINDO MATERIAL SEM SIMILAR NO MUNDO. AS FÔRÇAS BLINDADAS SAO DE
--------.------- - PERFEIÇÃO ABSOLUTA". --------�--'------"""'Í__-,.."._ �

A base naval de Sourabaia
Estrangeiros inimigos
Nova Iorque, 8 (H. T. M.)

- O procurador geral Francis
Biddle, ordenou a todos os

súditos dos países inimigos
residentes nos Estados Unidos
e em suas possessões, que en

treguem suas armas de fogo à
polícia.
Outrossim, certas medidas

de restrição sobre locomoção
foram impostas. Os estrangei
ros não poderão saír fóra dos
limites dos distritos onde resi
dem, sem dar aviso prévio de
oito dias à polícia.

ELIMINA lFORTAlECE'
-

" . -
- .

Pessoas massacradas
na Jugoslávia

Londres, 8 (R.) - "Cento
e oitenta mil pessoas foram
massacradas por ordem do sr.

Pavelítch, na Sérvia, desde a

ocupação das tropas do "eixo"
- declarou o arcebispo da
igreja sérvia, em documento em

que protesta contra as "atro
cidades cometidas e os méto
dos terroristas instituidos em

Lua pátria" junto às autorida
des germânicas.

Genebra, 8 (R.) - Informa
ções procedentes de Roma
adiantam que um estudante da
universidade de Sofia foi con
denado à morte pela côrte
marcial, em virtude de ter or
ganizado um grupo comunis
ta, destinado a levar avante
vários atos de sabotagem.
Outra pessoa foi condenada

a 10 anos de prisão e a eleva
da multa, sob a acusação de es

palhar "boatos falsos e desfa
voráveis ao Estado, a favor de
uma potência estrangeira".

Londres, 8 (R.) - Sourabaia, base naval holandesa situa
da na costa norte-oriental de Java e, ao que se informa, séde
do quartel general do general Wavell, foi transformada, num
período espantosamente curto, em formidável fortaleza, bem
como centro naval de defesa e de produção, emparelhando-se
com Singapura.

Lanchas-torpedeiras, submarinos, caça-submarinos patru
lhadores e caça-minas se acham alí em plena construção. Mui
tos dêles já foram lançados ao mar. Milhares de javaneses es

tão empregados nesses serviços, manejando com perícia as

ferramentas de precisão.
Por outro lado, intensificaram-se os trabalhos de drena

gem dos atracadores, afim de que possam acomodar todas as

embarcações da Marinha salvo as belonaves.
Instrutores de aviação norte-americanos prestam, outros

sim, relevantes serviços, adestrando jovens holandeses nessa

base.

Os bOiuens voarão como passarinhos� �
Rio, 8 (Meridional - João Henrique Schultz, autor de vá

rios inventos, declarou a um vespertino que terminou os pla
nos de construção de um aparelho que permitirá ao homem

voar como qualquer passarinho. A reportagem do jornal teve
ocasião de examinar o aparelho, informando que o trabalho de
João Henrique encerra algo notável. "Parece, mesmo, diz o

jornal, que a sua idéia merece atenção, pois não é de todo im

possível que o homem possa voar com aquelas asas, cujo mo

vimento têm apôio em tudo o quanto é preciso' para sustentar

o peso no espaço" .

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R C.A. Vi·
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano. 12
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Uma antitese: o Japão, e a China no século XIX
A história do Japão, antes sitos assim pelas característi- tros de prazeres licenciosos (a ceis, mais rebeldes. Os filhos católicos amarelos - homens, tâncias que ditam a última pa

da segunda metade do século cas antropológicas como pelos exemplo de muitos dos pago- do imperador - os piores de mulheres, velhos e crianças - lavra.

XIX, é a rigor quase desco- hábitos e costumes. Uma so- des), atraiam-no, e de modo todos, porque se serviam das foram todos passados à espa- -- Só engajar O combate, de-
nhecida. Por isso que o ímpé- ciedade de vida assaz violenta irresistível, após a labuta diá- tropas que comandavam para da. Não sobrou ninguem. pois de tudo previsto. Contem-
rio do Sol Nascente, fechado no tocante às relações mútuas ria. Cansado de fazer uso, não conseguir maior domínio. porizar até à ocasião propícia.
em o seu retalhadissimo arquí- dos grupos políticos. Mas de da infusão da planta teácea, - Adequada administração Ao lado do beligero Japão, a Ninguem é vencido a não ser

pélago de mais ou menos qua- vida simplicissima no tangen- mas do saki, uma beberagem mílitar que compreendia: Um China pacífica. Ou sejam qua- por culpa própria. Ninguem é
tI'O mil ilhas e ilhotas, perma- te à alimentação, ao vestuário capaz de causar graves desor- departamento da guerra, um trocentos milhões de índíví- vencedor, quando o inimigo
neceu até então imune do con- e à morada. dens orgânicas (o delirium tre- generalíssimo, tropas a pé e a duos que detestam as soluções não erra.

tacto de estrangeiros que não Eis aquí, conforme autores meus) - é que regressava ao cavalo, e um escalão de ofi- violentas. -Nada de fadigas nem per i-
os chineses. de mérito, os principais fatos lar. Ou melhor: Tomava a di- ciais. De oficiais todos nobres Os filósofos do império Ce- gos. inuteis. Um general hábil
As visitas que ao país Le- observados pelos europeus nes- reção da residência, porquanto constituindo a casta guerreira leste afinam todos neste dia- há-de tomar as cidades e ven

vantino fizeram o italiano se Japão do século passado: havia que fazer uma parada dos samurais. Uma casta de I pasão de Meng-tseu: cer, sem derramar uma gota
Marco Polo nas proximidades Estrambólica polidez. obrigatória num estabeleci- homens insolentes, turbulen-j - Se há quem diga - "Eu de sangue. Cumpre-lhe semear

do ano de 1.300, o português Cumpria ao nipão, no trato co- mento público de banho quen- tos, cruéis. Sanhudos senhora-I sei conduzir batalhas! ", aí es- a discórdia nas hostes contra
Mendes Pinto em 1542 e os mum com os membros da cole- te, de onde saía nú, sem maio- ços que experimentavam sem tá um grande culpado. Porque rias, inutilizar-lhes os projetos,
frades missionários (com São tividade, arreganhar os dentes res preocupações pudibundas. dó nem piedade, a tempera de as armas dominam carcassas impedi-las de receber reforços.
Francisco Xavier à frente) em em o mais amável (e também - Prostituição instituida e um sabre novo no corpo dos humanas, mas não subjugam Para isso, convém pôr de lado
1549; poucos esclarecimentos o mais falsidico) dos sorrisos. fiscalizada pelo govêrno. Mas mendicantes encontrados pelo corações. os grandes escrúpulos: For

positivos trouxeram à cêrca do E oferecer com redobrada in- como resultância da ínexístên- caminho. E até os escritores militares I çando as melhores tropas ad
belicoso povo japônico, que sistência céus e terras. Não, cia de recursos, seja pela falta -Devotamento sem limite não pensam de forma diversa. versas à libertinagem. E hon
era nessa época uma multidão porque tivesse algo para dar; de comércio exterior, seja pc- dos oficiais pelos seus prínci- Sirva de exemplo o seguinte rados, procurando que êles co

de indivíduos vassalos, nas ou, tendo, sentisse prazer em la impossibilidade de expatriar peso E a tal ponto que era ele- passo de Se-ma, um dos clás- metam atos vergonhosos, e

mãos de grãos senhores sem- dar. É que a delicadeza, a talos habitantes em excesso. Ade- gante fazer demonstrações pú- sicos chineses em arte bélica: dando ampla publicidade a

pre metidos em lutas sangren- fingidiça cortezia, mandava ao mais, da escravização infame blicas dêsse extraordinário - A guerra está para um êsses atos; se prevaricadores
tas. Isso em consequência de homenageado recusar quanto da carne, a impunidade para o fervor. Após lauto repasto, le- povo como a doença para uma contumazes, mantendo com os

intermináveis discórdias e ri- lhe ofertassem. E com igual abôrto, a sodomia, etc" afim vantava-se o anfitrião, e dizia criatura. Ninguem deve ernpre- mesmos comércio secreto.

validades: Já entre os susera- obstí nácía. Pois se doutra ma- de evitar o exagerado cresci- com ênfase: "Não haverá den- ender a guerra sem legitimas - Sob o céu nada mais pre
nos (os daímlosj ; já entre neira procedesse, veria o rosto mento da população. tre vós quem queira matar-se razões. E fazendo-o, há que cioso que o homem. Para pou
êsses e o síognm, ministro do de oferente transmudar-se, de - Livre mancebia para os em minha homenagem, em ter a humanidade por príncí- par vidas, transigir e sacrificar
Micado; já entre as côrtes de alegre em colérico. Em vez do homens casados. Em verdade, presença de meus convivas? pio, à justiça por fim, e a di- alguns interêsses.
Kioto (a cidade em permanen- mimo, receberia pesado ínsul- o nipônico tinha uma umca A êsse sinal, todos os comen- reítura por regra. É razoavel Ary MaureIl Lobo
te carnaval) e Kamakura, ou, to. mulher, e exercia sobre ela sais entravam a disputar a o atentar contra a vida de al-

para melhor dizer, entre os --- Ausência completa de autoridade absoluta. Mas po- honra insigne de abrir o ven- guns homens, em se tratando

príncipes dinásticos e os suces- qualquer sentimento religioso. dia introduzir em casa quan- tre alí mesmo, de acôrdo com de conservar a de maior nú
sores do autorizado represen- Não, porque faltassem tem- tas concubinas lhe apeteces- as regras do rito. E assim mero.

tante do venerável e augusto pIos. E deuses para venerar. sem. Depois, é claro, que as atender aos desejos do real se·· Mas - perguntar-se-á -

imperador. Pelo contrário até. Superabun- beldades recebessem o "con- nhor. De um senhor que, a- sendo levados à guerra que po-
Só em 1853, depois que o co- davam os pagodes, as ermidas, cordo " da legítima espôsa. Ai mando a guerra, precisava de dem fazer os chins?

modoro Perry, em nome da ci- as capelas e outros lugares que dessa infeliz se não simpati- abnegados súbditos, que mais Ora, aceitar a situação. Com
vilização, houve por bem cons- tais. E havia, para escolher, zasse à prima vista com as be- o estimassem que a própria vi- bater ferozmente, com recor

tranger o siogum Yoehi a lhe além de Buda, os mil e um he- lezas escolhidas pelo concupis- da. dar-se da origem tartárica. E
abrir a êle - e, portanto, aos róis mitológicos e gênios na- cente marido ...

- Muita belicosidade, ape- seguir à risca várias normas

norte-americanos, in g 1 e ses, cionais protetores. A arísto- - O famigerado barakiri: sal' dos sorrisos. Principal- táticas e estratégicas bastante
francêses e russos - os portos cracia era discípula de Confú- Autogastrotomia ou suicídio mente, nas guerras civis. E em originais, a saber:
do imenso império insular da cio; incrédula, não professava voluntário de uma vítima (ja- seguida à ação dos missioná- - O general deve ser com

extremidade oriental da Ásia nenhum culto. A plebe, de seu mais um pariá, sempre um no- rios cristãos, em 1549, houve petente, assim nas letras como

'(e, dessarte, com os poderosos turno, não fazia distinção en- bre), consoante rito especial. um príncipe de Okamura que, nas armas.

e ameaçantes canhões de Tio tre as seitas; entrava em qual- Ou como pretexto aos futuros convertido à nova doutrina. - Todo chefe precisa conhe
Sam introduziu no íntimo dos quer igreja, por uma questão atos de vingança de uma ramí- logo se Iembrou de declarar cer os oficiais pelos nomes eljaponeses a semente do ódio de simples polidez. Quer dizer: lia que se julgava ultrajada por "guerra aos demônios". E pelas aptidões. E dispor de um

contra os anglo-saxões), é que Seguia todos os ritos, mas com alguem (coitado do fulano!). saiu com as suas tropas a pro- registro com as qualidades e

foi descerrada a espessa cortí- medíocre recolhimento. Ou como pena de morte impos- fanar os pagodes, e a liquidar defeitos dos subordinados, afim
na que vedava aos olhos do - Fraca estima do chefe de ta por um tribunal de honra. os bonzos. Tais provocações fi- de �em utilizá-los nos devidos!
mundo o misterioso e aprazí- família pelos parentes. Expan- - Organização politica teu- zeram explodir uma luta gene- momentos.

vel cenário em que, desde tem- sivo, devasso, beberrão, o ja- dal, Abaixo do mícado, toda ralizada, em que pelejaram - A guerra deve ser de an

pos remotos, vivia. estranha ponês pouco permanecia ao la- uma hierarquia. Grandes e pe- exércitos com efetivos supe- temão estudada e preparada.
comunidade de raça amarela, do da mulher e dos filhos. As quenos senhores. Que quanto ríores a cento e cincoenta mil Mas nada de planos preconce
Integrada de indivíduos esqui- casas de chá, verd ....deíros cen- mais importantes mais índo-. homens. Ao cabo de contas, os bidos. Porque são as oírcuns-

Ulümos estilos

recebeu

em

"A
mobiliários de

MODELAR"
Imbúia

,.

Vendas em ótimas condi<ões de pagamentos

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

37,

•

Agua
Santa Catarina
N.,c.nt. d. águas quentc.

com 40, 5 grául

ALUGA-SE
Aluga-se a casa de mora

dia, com todo o conforto,
para família de tratamento,
à

rua Bocaiúva, 53. Pedem
se referências. Tratar na
mesma.

5v,-.-3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Indicador médico
Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS, I

NARIZ� GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
"n!tu ta 5 = A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447
AM §ªªF

h aFi9*'

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO
CLINICA GERAL

l)OENCAS NERVOSAS
Consultório: Rua Vítor Mereles, 28 - Das I� às 17 horas

Residência: Rua Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589
____III.----illi...'m',.II-iD&!!!IS--ZiB". WW 16.a CIRCUNSCRIÇÃO DE RE-

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em CRUTAMENTO MILITAR
VOLUNTARIADO

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

C I d·· t Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas .arlamen e à tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, �obrado - Feno: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. Jo�ephi:1a 5(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1� às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

7
·eMM*f'*&t'M'M'emd

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson]
ACOMODAÇÕES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultórto: Rua João Pinto, 7 - Te!. 1461.-Residência 1456

m 4'R

Dr. SAVAS LACERDA
'v

)Jculista do Centro de Sdúde e. do Hosl?ital de' Car�d�de
. Ex-interno do Serviço do Professor Leômdas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

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

Cons: Vitor Meireles, 28.-Dus 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

DR, RICARDO
GOTTSMAI

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burkbardt
e B. Kreuter)

Especialista em

til'urgia Geral �

Alta cirurgia, gyne
cologla (doenças de
senhoras) e partos.
Cirurgia do systema
nervoso e opMrações

de píastíca.
C' nsulrorto 6 rul'l Trale
DO, 18 (da� 10 ás 12, e
dee 10 áa 16,50) Tele

phone - 1.286

I
Resídeneía ri rua Es-
teves Junior, 20. --
Telephone --- 1.1.>1.

jor. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
C.ir�rgia e Ortopedia.
Chmca e Cirurgia do
torax, Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano 33.

Diariamente da� 15 às
17 horas.

} RESID�NCIA:
AV. Hercllio luz, 189.

Telefone n. 751.

I�STITUTO DE DIAGNOSTICO

Dr. Djal!L�N�oellmann TINH A TONTURAS·
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare- O Sr. Se basttâo Machado,

lho geníto-urtnarto do homen de 43 anos, funcionário pú
� da mulher. blico, começou a sentir ton

I
ASSistente Técnico .

ruras, manchas na vista, tuDr. Paulo. Tavares do rudava, .. Tinha medo de

Jcurso de Radtología ClínIca com o atravessar uma r us de to-dr. Manocl de Abreu Camoanarto �.

- ,

São Paulo). Especializado êm Hí- mar o ôuíbus ou o bonde. O
glene e Saúde Pública, pela Univer- coração cansava, ao subir u
Ildade do Rio de Janeiro. ma escada.

Gabinete de Raio X Começou a tomar as gotasAparêlho moderno SIEMENS para d BUCOIODINAdtagnóetícos das doencas Internas ,e, .

a conselho
Coração, pulmões, vesícule biliar. rn édico e tornou-se outro:

estômagos, etc. lépido, jovem, cabeça leve.
Radiografias ó8se!l� e radíograllas sempre bem disposto.

Electroca�����::�ia clínica . BUCOIODI�A, com base de

Diagnóstico preciso das moléstias íodopeptona, Impede e com·

eardíaoas por melo de traçados bate a arteriosclerose, pro-
elétricos.) longa a vida.

Metabolismo basal Si tem mais de 40 anos
(Determinação dOI! dltúrblos das comece HOJE fi tomar BUglândulas de secreção Interna). COlODINA '. .

Sondagem Duodenal ..

e
. �lve�3 murro

Exame químico e microscópico do mais ao que ma VIver.

suco duodenal e da bfUs). Peça BUCOIODINA na sua

Gabinete de fisioteraoia farmácia e se não encontrá
Ondas curtas, ralos ultra-violetas, la escreva ao Laboratório
'a108 Intra-vermelho e eletricidade M a r g e I d o Rio de Jan e i romédica C· p. t I 2'02Laboratório de microscopia e

alxa os a I •

análise clínica
r xames de sangue para diagnóstico
da sUllIs diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sHngue,
etc. Exame de urina, (reação de
Ascheln ZQndeck, para diagnóstico

I
precoce de gravidez). Exame d"
puz, escarros. líquido raqulano e

luaiquer pesqulz8 para elucldaç&o
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, 6
Telefone 1.195

FIORTANOPOLI";;:

Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA

Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua felípe Schmidt- Edifí
cio Amélia Neto--fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas,

RESIDENCIA·
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

fdIUiiiUiiiilii••IiIi••••••••II····1iBi

i TENHA JUIZO I
Vichí, 7 (U. P.) - A onda Iii •

de frio, que vinha açoitando a • GRANDE CRIME •parte setentrional da Rússia, '.
.

CASAR DOENTE •estendeu-se a toda a região Ricentral e meridional da Euro- I.i:; FAÇA EXAME MÉDICO -.pa, provocando as mais baixas RI

temperaturas da atual estação. iiii ANTES DE CASAR· SE E •
As informações oficiais consig- li •
nam temperaturas até 16 III

TOME O POPULAR

Igráus centígrados abaixo de ;.,:;; DEPURATIVOzero na Espanha, de 8 na Ri- IIH

viera italiana e de 30 na Hun- • •
gria, acompanhados de abun- Iii ·E�LIX [R. 9.14 Idantes nevadas em todo o con- =m ,

�
mI

tinente. Na França, há mais de 5!!5 A SIFILIS ATACA TODO O .ORGANISMOuma semana, reinam tempera- ••••• •turas abaixo de zero, chegando l1li
O Flgado, O Baço. o Coração, o Estômago, os

•a menos 24 nos Alpes. .. Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça. Dôres
Essa onda de frio vem tor- Iii nOR OESOS, Reumatismo, Cegueira, Oueda do Ca- •

.nar ainda mais penosos os so- iii belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. •frimentos das populações, par- •
Inofensivo 80 organismo. A agradavel

•ticularmente nas cidades onde iii=-
como um licôr

•' === O ELIXIR 914 està aprovado pelo D,N.S.P. como

����;t�ã�o���a���:�o e os ali-. auxiliar no tratamento da SUilis e Reumatismo •
Em París, foram Criados IIII da mesma origem , •

•••• FfiLAM CELEBRIDADES MEDICAS

Igrandes "centros de calefa-

=."m Sobre o preparado ELIXIR . A composlçãe e o S8bor a-ção" para uso de velhos e .914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .!H4. r,
crianças das respectivas zonas.. que o tenho empregado, em comeDdam-no como lima de

IA Municipalidade fornece· com-
:ai.

oS casos de indlcaQl10 apro- facll manE'jo para o prúbllco
bustível para essas estufas. 911 prlada (slfilis em varias de no combate á sUtilp, qU8l1da-

iD' suas manifestações) os resul· de� que frequentl mente a· •b:! tados têm sido s8tlsfatorlos, prove1to no Ambullltorlo da

I
:=i! poIs são rapldos e duravels. Maternidade db Santa Maria

ii Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy,
li
illlllliillliillii•••••t.II.IIIi•••••

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações civei@, comerciais

II
VISCONDE DE OURO

IIPRETO, 70

Fone 1.277
..--------..--�..� ����--�-�..----�--....--....�..-

Edital

5?ô

I - De conformidade com a ordem
do EXUlO. Sr. Cmt. da sa. Região MiIi·
tal' e 5a. Divisão de Infantaria, ficará
aberto o VOLUNTARIADO na 16a• Cír
cunsci-Ição de Recrutamento Militar, nes

ta capital, a partir de 10 de Janeiro do
corrente ano, na forma do artigo 33 do
R S. M., artigo 85 da L. S. ]\f. e aviso
n. 2,02-1, de 27,6,941.
II - Todo brasileiro que se apresen

tar á autoridade Militar declarando que
quer servil' no Exército ativo, será aceí
to C01110 voluntár-io, satisfeitas as con ..

diçôes seguintes:
a) ser brasileiro Bato;
b) ter bôa conduta, atestada pela

autoridade policíal da localidade em que
residir (êsse atestado deve declarar quan
to tempo o candidato residiu na zona de
sua jurisdição) ou por \UH oficial do

corpo ou, finalmente, por Informações
idôneas colhidas a seu respeito;
c) revelar aptidão física comprovada

em inspeção de saúde;
d) estar entre 17 e 25 anos de idade,

devénrto apresentar-, no caso de ser me ..

nor de 18 anos, consentimento escrito de
seu representan te legal;
e) provar a sua naturalização na hí

pótese de não ser brasileiro nato; , ....

1) ser solteiro 011 viuvo sem filhos e

não ser anrtruo a pessôa alguma;
g) não ser reservista de la. ou 2a. ca ..

tegoria;
h) não estar chamado ii incorporação

para o serviço <lo Exército e da �Iarinha;
de Guerra 011 provar ter sido Isento da

incorporação, depois da convocação de
sua classe;
i) sendo maior de 19 anos e 8 me

ses deverá apresentar certificado de aliso
tameuto nrílttar espontâneo ou certifica ..

do de alistamento á revelia com o recibo
do pagamento da multa por infração do
atístamanto.
III - Esta Ch-cunscrlção de Recruta,

mento aceita sómente 6 (seis) volnntã
rios, a .. fim .. de serem incorporados como

soldados burocratas.
IV - Data do encerramento: 31,1·942.

YAL'l'ER DE MENEZES PAES

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, ,4 e 5 - FOHE 1.&1t2

(Defronte à casa' Hoepcke) ,

A impressão no Cairo

Cairo,7 (U. P.) - A impres
são geral nesta capital é de
que a Alemanha não quer per
der a única posição com que o

eixo conta no norte da Africa
sem antes tentar alguma au

daciosa manobra, tal como lan
çar um ataque frontal às tro
pas britânicas, depois de en

viar todos os reforços possíveis
à Tripolitânia ,ou desembar
car importantes fôrças na re

taguarda britânica, talvez na

costa ocidental do Egito.
As notícias relativas aos no

vos e constantes reforços, que
está recebendo a aviação do
eixo na Líbia, bem como as ba
ses aéreas do norte do Medi
terrâneo, parecem afiançar a

crença de que os totalitários
estão preparando algo impor
tante contra a frente britânica
da Africa.

ELEUTÉRIO J. DA MAIA
e SENHORA

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

JOSE' V. DOS SANTOS.
aaaaaaaanagrmmm

MÁRIO SANTOS e
SENHORA

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

DA MAIA

JOSE' e EDITE
apresentam-se noivos.

Fpolis.. l-1-lj2.
I

·1
Cap, Chefe íut. da 16a. C. R.

Quase não podia
atravessar a rua

Dar de cIente?
"

,

1 _

'II••••• 1••• It •••�

_._...a_.c..._.�......

O IRMÃO SOFRE ?
o Ambulatório Médico Popu·
la�, Rua Maia LacE'rda 66 •. -

Rio de Janeiro, !lOb 8 dirf çã'l
de méd cos Espíritas, atend€',
gratultament.... pessoa'ment·.
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o n'lmp, i fa
de, reslc'êllcla e sintoma!.', as
,.Im como en velope selado e
subO( r to para resposta, .

II Facil..
.;
E agradavel, até ... Mas com

urna Smger ... Famosas em todo o

mundo há mais de 80 anos, tendo
atingido 3. uma perfeição mecânica admi-
ravel, as máquinas Singer fazem da cos

tura um verdadeiro passa-tempo. E com

a economia que proporciona, você pode
rá enriquecer o seu guarda-roupa. Si de
seja ampliar os seus conhecimentos na

arte de coser, dirija-se a uma das Lojas
Singer, que estão sempre ao seu dispor
para esse lim.

Sv.-4

Os «alemães livres.
Montreal, 7 (Reuters) - O

sr. Otto Strasser, chefe dos ale
mães livres, telegrafou ao sr.
Cordell Hull, secretário de Es
tado dos Estados Unidos, trans
mitindo-lhe a adesão de seu

movimento à declaração das
nações unidas.

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me'
notes preços, só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Traiano. 12

$v.-3

Todas as agulhas e peças Singer
* legítimas trazem a marca registrada *SIMANCO. Cuidado com as imitações.

Q • 7 7
Um belíssimo IIvreto SINGER, GRATlSI
Envie-nos este coupon e uab�rá um magnífico manual
ilustrado, contendo interessantes sugestões sobre te ARTE
DE COSER < DECORAÇÃO DO LAR..
SINGER SEWING MACHINE co.

Caixo POltal, 2967 - 560 Paulo
,
,
,

i Nome -
__ .

: Rua _
.

: Bairro _ ��_
.

: Cldad , , , 1.,
,.,.

o flagelo
do frio

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

I
(jERSIHA e ARÃO

noivos.
Fpolis., 1-1-�2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Sem CalomehlIl6S-[; SaUa;á da Cm;;;}
I Dispasto Para Tudo

Seu. figado deve derramar, diariamente,
no eatomago, um litro de bilis. Se a b ilis não
corre livremente, os a.limentos não são
digeridos e' a podrccem. Os gazes incham. o

estcmago. Sobrevem a prisão de ventre.
Você serrce-se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é um ma rt.yrIo,
Uma simples evacuação não tocará a

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

livremente. Peça as -Píllulas CARTERS
para O Flgado.' Não acceite imitaç.....
l'reço 3$000

S a no oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFO�OS, CALCJO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. De�auperldo.,
Esqotedo$, Anêmico" Mã••
que criem Magrol, Crianças
uquíticlII, receberão I tenl-
ficeção !!eral do organitmo

com o

53 nOU6 nol
Llc. D N S.P. n: 199, da 1921

1-------
C�,npanhia a Aliança da Baía B
--�-_.�_._�------�---------

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e&' Morítímoa

l
-----

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.oo0:0JO$000
Reservas, mais de •

. 54.700:000$OôO
Responsabilidades assumidas, il.929.719:000$000
Receita 28.358'7 t7$970
Ativo em 31 de dezembro ) 85964:965$032
Sinistros pagos 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) 22354:00(}$OOO

...

NOVAMENTE A VENDA
as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»

,
'

Diretores:
Dr. Parnphi!o dUtra Freh e de Carvath», Epiphamo. J,)se

de Souza c Dr. Fram.isco 'le Sá,

Máquinas portáteis Màquinas para Escritórios

I

, I

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

cipais cidades da Arnr rica, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

CA_MPOS L O 8 O & (i8.

Produtos da

WANDERER
IERRE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

com carros de 3? 28. 46. 51.
65 e 95 em úteis

com teclado «universal» de 4 car
reiras de téclas

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

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

MOSTRUARIG PERMAMENTE EM TUBARAO

-

IRMANDADE DE N. S. DO PARTO
Programa das festividades de :Nossa Senhora do Parto

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

de Nossa Senhora do Parto desta Capital, de acôrdo com Autoridade :
Metropolitana, resolveu comemora]' êste ano a festividade ele sua ce-

I
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 elo Apostolado ela Oração de N, S. do Parto e fiéis que se apre-

1--=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;====;;:;============::' sentarem;
;;; III - As 9 horas, solene missa cantada, oficianelo o Exmo. Psela-

""....

ItrJiiiOf!ifiD,.I I
elo Monsenhor Harry Bauer, Vigário Geral do Arcebispado, acolitado
por mais dois sacerdotes;

F ,. E IV - As 17 horas (5 da tarde), Procissão de Nossa Senhora do Par-

'�rmacla C( speranra» to, de acôrdo com o seguinte itinerário: rua Conselheiro Mafra, 7 de Se·

��....
U .

!r tembro, Felipe Schmidt, Trajano, Tenente Silveira, Alvaro de Carva-
:0'1

d lho, Conselheiro Mafra, Matriz.

I
O V - As 19,30 horas (7,30 da noite) dêsse mesmo dia, novena, pre-

f
Ao .._ NILO LAUS sidida por sua Excia. Revma. o sr. Arcebispo Metropolitano e Irmãoarmaceu.llco Benemérito da Irmandade, com pregação e, logo após, bênção com o

S, S, Sacramento.
Solicito com o mais vivo empenho a presença de todas os nossos ir

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

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

Quásl meio século de'l-exis
tência é o melhor reclame
da prefêrenc1a , IUVEMWuE
II1WHDRE para Um [lu. Io r
tificar e r e i u v P II e 5 c e r os

cabelos, Eli�'1Í n a a c iH;V a , I
faz cessar " q 11 é li li d {; 81
cabelos e voltar a côr
p riui i c t v a os cabelos
brf.lDCOS, sem os tingir;
d.' -Ihes vigor f' mocidade,
Não contém sais de prata o

usa-se como loção.
ORATIS

Peça-poli Impresso. ,obre OI eul
dados doa cabelos. o melhor U80
da , AI••••dr••

Vidro pe�. correio IISOOO ..
"" OU valor declarado.

LU. 'Unl"DI IlUI.DAI UDL
RUI d. RlicltaelO. 101 -:- 118 De ....fllO

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua. Trajano, 33

I IFLORIANÓPOLIS
... iA_· -

VENDEM-SE
Uma residência, em Ca

poeiras, com todas as insta
lações sanitárias, tendo 87
mtl'. de frente por 1.000
mets. de fundoR P, tambem, um
h'rreno situado em Coquei
ros, com 52 metros de frente
por 600 metro de fundos. Tra
tar com Júlio C. Gonçalver..
à praça 15 de NoV., J 9-80b,

v-21

Senhora ! Para 8S suas 80
bremesas prefira o rUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

/lFiwmlmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violenta"

Um valioso atestado sôbre os efeitos
do Xarope Toss

Não há. melhor comprovação da efi
cácia de um meáicamento, do que as
própI'ias opiniões dos que já o usaram,
E assim comQ a declaração acima, do
81'. C, C, M" do Rio, são inúmeros 08
atestados sôbre 11 ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses,
gripcs, resfriados, bronquites e coquelu
che, pois o Xurope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sôbre as
vias respiratori8s.

-

O Xarope Toss não contém narcóticos,
nem tem contra-indicação. Pôde ser usa,
do com segurauça por adultos e crianças,
Com seus elementos perfeitamel1le do

sados e escrupulosamente manipulados,
o Xarope Toss alúa sObre a flora micro
biana, por sua acão Ilntisséptica. Elimina
as toxinas, com seus efeitos nos intesti
nos e nos rins, Regula a circulação san
guínea, pela branda ação tônica sôbre
o COl'IlCão. Age sôbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e for
talece as mucosas da traquéia e dOI
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e resfria

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
um vidro' e defenda sua saúde, logo aOI
p!,jmeiros .sintomas destas afecções das
VJa8 resplratorias corn a aeão seIDIradc�te llledic,'lmellto e!fQM;. Vidro; 51ji560,

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

N.. t..ses robeldes O t�� Das broachll .....
••• OU simpie.. grippes. ....trI.dos. rouquld6es. ceI8
hcarroa ' �iinguin.o., dores D. peite • na. costas., Inso........
• IrlMlueza ger.I, '.lta do .ppetite. febre.,. CONTRATO"
, o remedlo abaolut.. herofeo, que uo ta.ha. Eftlc......
l!I.a t•••e dos tuberculosos to...ado_ COllw..lent.me.... •
eo9lTRATOSSE I. rec.beu fIUIl. do 24000 alte.tado. "..
�ir.s. Tenha.. cuidado! �N.... debe.. engana,. ACOIIIII-
hD .ó • CONTRATOSSE, que. b.rat.. lião te.. ..........

IJ,& ....,..b'te... Teab...........,- .........

ALIANÇA DO LAR (LTDA.) Empresa
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5 andar

RIO DE JANEIRO

4.672-Mi!hbr-PrimeLo prêmio no valor de rs. 10:000$000
67�- Centena no vdlor de rs. 1:200$000

Inversão do milhar no valor de rs. 300$000

Plano popular. Premiado o n. 4.672 JM J"l1@<hJ �� (h) I � �fl))'íYI) �� O V
4.672-Milhar Primeiro Prêmio no valor de rs. 5:000$000 .rl. �'� 1.1.yQU � .., A.'T"" •

en-Centena no valor de rs. 600$$000 Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de umaInversão do milhar no valür de rs. :200 000 boa instalação de luz OU obter materiais elétricos, em seu próprio
OBS�RVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-se-á no interesse, visite sem compromisso a

dia 31 de Janeiro (Sábado), às 14 horas, de conformi- INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLISdade com o Decreto-Lei n. 2,891.

Rio de Janeiro, 3t de Dtz0mbro de 1941.
pois� seus artigos .. para presentes e materiais elétricos, seus preço$VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal -

tA' I I I
A

d t' d ISuGO fEduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro �ao e� r1va; pOSr exemp o: ampa as a par Ir e , lOS para
O. Peçanha -Diretor-Gerente Irlstalaçao desde 300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de

I $700 e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos'Convidamos os senhores prestamistas contemplados,l' 'I 1 d d FI
'

1-que e@tejam com os seus tItulos em dia, a virem à nossa 1 nsla a ora e orianopo IS
:�d�e:�f:m�����erem seus prêmios, de acordo com o nos-! RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, 11 Fone 1674

RUA FELIPE SCHMIDT N 31:1

Catx« oostai 19- Teleohone 1083--End. Fel. • ALUANÇ.A'

Sub-Agente em Lagullo, Tubarão, Itcríoi,
Blumenau e Lccres.

Terrenos no Balneário
Escolha já o Seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aurnen

tarn. A planta dos terrenos acha
se com o Sr. Ar l Santos Pereira
que SE acha encarregado da
venda dos lotes.

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

Perfumarias.--Artigcs de borracha.
Garante-se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Carta Patente n. 113.-Expedida pelO Tesouro Nacional
Resultado do sorteio realizado DO dia 31 de Dezembro

de 1941, de conformidade com o Decreto·Lei n. 2891,
d� 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
derlil e grande número de prestamistas e outras pessoa€,
na séde da Aliança do Lar Ltda" de acordo com as ins
truções baÍxadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano especial. Premiado o n. 4.672

?.lão nóde haver saúde com um sangue im

I >pU1'O a :ol"rer pelas veias. O ELIXIR DE xo

I GUElRA, do pharmaceutico chimico João da

Silva Silveira, é o,maior depurativo do san

gueo - O ELIXIR DE NOGUEIRA é mais que
um nome, é um SYMBOLO!

Ribeiro I

Transportes de
.

AraranguáCargas e Encomendas entre Porto Alegre
-- Tubarão -- Florianópolis 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, Oravataí, Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo.
Florianópolis, 5 de novembro de 1941.

GUILHERME GONCALVES D'AVILA -- Agente.

/-_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mARIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

'Tel. 1022 - ex. posta1139

ASSL".'.·;-URAS

r\ no . 50$000

MOTORES V·8 e "6"!

UM NOVO TRIUNFO
lORD

•
•

S{'ll1(,�(l'!' ...••• 25$000
TI·ill1('.,(re l"SOOO
:\I[·s .. 5$000

So In tr-rlor r
1\ no 55$000

80S000
20$000

MAIOR EFICI�NCIA é O que lhe oferece

a série de caminhões Ford para 1942.

Mais ampla seleção de potência em seus es

plêndidos motores: V-8, de 100 cavalos; V-S,

de 90; o novo "seis", de 90, e o de 4 cilindros,

de Economia Máxima e 40 cavalos de força.
Além dessa eficiência: uma grande va

riedade de chassis e carrosserias, com dis

tância-entre-eixos à sua escolha.

Com o motor e o chassis grandemente

aperfeiçoados, a série de caminhões Ford 1942

é a mais extensa e econômica da história Ford.

Adquira um caminhão que desempenhe
bem a sua tarefa. Procure o Revendedor

Ford hoje mesmo I

MAIS CARGA • MAIS FORÇA .• MAIOR ECONOMIA

----�-------------------------

OFICINA 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 Preto n.> 32, esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a

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

Florian6polis, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIN & IRMÃO

SC'rtlC';;(re ..•••••

'I'rim est r-o ....••

An úncios mediante contrato

Os or ig
í

na is, mesmo não pu-

1)1 ica.Ios, não serão devolvidos

A direção não S€ responsabl-

Represeruarues e

viajantes
Precisamos para todas a,..

e zonas do Pl:lÍ8. Negócio sé I
rio e lucrativo. Otima.. coo �
ções. Cartas à FÁBRICA DE íFOLHINHAS Ref. 601, Caixa �
3.097 " �

-------------------------------------------------------- -------- -- __--------�__ -- __----
I

I'RADIOLUX"

liza pelos conceitos emitidos

., nos artigos assinados
� �
_--- CAMINHÕESF.OBD PARA. 1942

rJ,
.

I

I

de Moisés CASAvara
A invasão das Ilhas Britânicas. a passagem de grande exército

que o sr. Hitler anunciou como Invasor.

sua imediata realização depois Como o indivíduo milagroso
do esmagamento da França. até era judêu, Hitler mandou trazer

hoje não se realizou. O Fuehrer, à sua presença o primeiro rabino
como a 31 de dezembro ainda encontrado nas imediações. com

lembrou, sem recordar a ameaça êle travando o seguinte diálogo:
consequente, propôs a paz aos

I
- É exato que alguem de tua

ingleses, dizendo que tudo des�: raça fez passar um exército pelo
truiria no Reino�Unido se o seu' leito enxuto do mar?

I' generoso oferecimento viesse a - Perfeitamente. Foi Moisés.
ser recusado. A recusa foi um [a- - Onde está êle?
to e a tentativa alemã de execu- - Morreu há muito tempo.
ção da ameaça redundou em ver- - Que fez êle?
dadeira derrota. desnorteando os - Feriu o mar com um bastão
guerreiros germânicos. que, de dado por Deus.
derivativo em derivativo, foram -E onde está o bastão?
caír na armadilha da frente orien- - No Musêu Britânico - con-

tal. cluiu o rabino.
Uma anedota, quase admissí- Isto esclarece como os ale-

vel como verdadeira se tivermos mães. que quase tudo prepara
em conta o que o próprio Hitler ram para a sua guerra, contaram

relata da sua cultura no Mein mal com a previsão inglesa. A
Kampf, diz muito bem dos em- varinha de Moisés. experimenta
baraços encontrados pelo chefe da no Mar Vermelho. ser-lhes-ia
nazi para realizar a sonho de um útil para abrir as águas da Man�
dia repetir o feito de Guilherme o cha. Está, porém, do outro lado.
Conquistador. A Inglaterra a conserva. e o mal

Conta-se que o Führer e GÜring não está em que o Fuehrer e Goe�
estavam a meditar à beira da Man� ring não a tenham nem possam

cha, algures no território francês, ter em mão, mas em a possui
quando o segundo. quebrando o rem os britânicos para utilizá-Ia
silêncio ambiente. recordou que quando chegar o momento pre
ouvira falar de um homem que CISO.

abrira as águas de certo mar para (Correio da Manhã)

abe O leitor que é isto?
As Ires figuras ao lado ropresentcm :

ao alto. um microscopia; ao centro, a co

beca de um verme da Opilccdo grudado
no intestino de um opilado; e, em baixo, a
bocca do mesmo verme mostrando os den

tes. por meio dos queres se agarra á mucosa

do intestino.

Graças ao grande augmento que o mi

croscopio perrnitte. póde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicar o
doente: a bocca, sendo uma especie de
ventosa, chupa um pedacinho de mucosa

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

Assim, fica o verme solidamente instal
lado. sugando, dia e noite, pequenas quan
tidades de sangue, através o insiçnificcnte
orifício aberto pelos dentes, ao mesmo tem

po que lança no sangue um veneno próprio.

Felizmente a Opilccdo é combatida
com elficacia pela Neo-Necatorina. 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.

o
.

rano·
_________ ••__._4 ..... _�_

"..J

(Um estabelecimento livre,
D E dentro de um país livre).

V llIA�
Lâmpadas - pilhas e apa-

J
ralhos elétricos. Louças - vidros,
etc. Eletricidade em geral. Ins
talações de Luz e Força.

Projetos, orçamentos e cons-
I. truções.

Péde, dá e recebe coopera
ção de firmas livres, nacionais e estraujeíros.

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

-----�==---- ,"V"' .......

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

preço de ocasião. Tratar na mesma. 8 v.-5

AVISO AO POVO CATARINENSE I
linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empre,e J �€g'Zr & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saldas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em FlorianoDolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

__----_- lR!_""...."'..._......""'I;o!_,....._' ...alC'__'O;'"!......_...............__......�

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

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

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

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 a venda

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

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

. Mantem carteira especial para admínístração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 596
C/C AYiso Prévio 696
C/C Prazo Fixo 70/.

Aceita procuracão para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais, Estaduais e Munloipals.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desertores do e xerc ito ger,mânico
ANGORA,8 (R.) - CORREM RUMORES, NESTA CAPITAL, DE QUE UM GRUPO DE SOLDADOS ALEMÃES, QUE SE ACHAVAM NA BULGÁRIA CONVALESCENDO
DOS FERIMENTOS E CONGELAMENTOS DE QUE FORAM VÍTIMAS DURANTE A CAMPANHA ORIENTAL, FUGIRAM PARA A TURQUIA, AFIM DE NÃO SEREM
OBRIGADOS A LUTAR NOVAMENTE NA RÚSSIA. ESSE PRIMEIRO CASO DE DESERÇÃO NO SEIO DAS TROPAS ALEMÃS CONSTITUE PROVA ELOQUENTE DO

EXTREMO RIGOR DO FRIO QUE OS SOLDADOS NAZISTAS SÃO OBRIGADOS A ENFRENTAR NO TERRITÓRIO RUSSO

Preços: 1$500 e 1$000
Imp. até 14 anos

'(Vida SOCiall ç-ªI!ª��_sl-º_sI iª
___o HOJE 5a.-feira HOJE

F IJ,Zem anos ho je : _""""""",ooooc��;_'Xl'lOOOCCI<XlIXlDDOOCOXXIOOO"'OCXlOODCXlDODODDOO�oooooaooOOOOOOOO"""""""'O<X1OODOOocoooo.xJ��OOOOOOOOOOCJCO(lC<l
O sr. Ladisláu Romanowski; CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
-a exma. sra. viúva Júlia - FONE 1602 - - FONE 1581 -

- FONE 1581 -

Branco Moellmann;. I A's 7,30 boras: A's 5, 7 P 9 horas A's 7,301horas
-a exma. sra. d. Isolina Na- I

�����a�e�ti������;do sr. João Ba-, fANTASMA DA A VOLTA DO Florisbela em férias
giaco���a. Maria da Graça Di-

ESPERANÇA fANTASMA
-a exma, sra. d. Nancí Va'l (O Carroceiro da Morte)

Rosa, esposa do sr. Artur Rosa; com Louis Jouvet
-a sta. Arací Gandolto, filha Complemento nacional D.F.B.

do sr. Vitório Gandolfo. Porquinhos com Sorte
- a senhorita Maria Edmar (Desenho Colorido)Leal.

"�o4U960 4(0 lu(e,.�a em. ,e-ta
WASHINGTON, 8 (R.) .. OS PORTA·VOZES DA INDúSTRIA E DO TRABALHO DOS ESTADOS UNIDOS VATICINARAM QUE o ANO DE

1942 SERÁ DE ÁRDUOS SACRIFtCIOS PARA o POVO NORTE.AMERICANO. AFIRMARAM, AO MESMO TEMPO, QUE SERÁ OBTIDO RESULTA"
DO MUITO MAIOR NA PRODUÇÃO DE GVERRA E ASSIM SERÁ PREPARADO O CAMINHO PARA A VITóRIA FINAL.

Viajantes:
Procedente de S. Joaquim

chegou a esta capital o sr. Her
cílio Vieira, prefeito naquela
localidade.
- Vindo do Herval acha-se

entre nós o sr. ten. Orion Platt.
- Para o Rio de Janeiro,

aonde irá frequentar o curso de

educação física do Exé.rcito, se

guiu o sr. sargento Nazir Salim
Mansur, da Fôrça Policial do
Estado.

- Procedente de Curitiba,
aonde reside, chegou a esta ca

pital o nosso jovem conterrâneo
Paulo da Luz Mohr, filho da
exma. viuva Etelvina da Luz
Mohr.
- Em companhia de seu pai,

prof. Marcílío S. Tiago, que iôra
assistir à sua colação de gráu,
chegou a esta capital o sr. dr.

Joaquim Antônio Fernandes S.

Tiago, recentemente formado pela
Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro.
Noivados:
Com a prendada senhorita

Olinda, filha do sr. Armando Ca
valcanti Maciel, ajustou núpcias
o nosso prezado conterrâneo sr.

prof. Walderniro Cascaes.
-

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Heitor Bittencourt,
industrial, e a srita. Estela No
ceti , filha do sr. Rômulo Noceti.

Enfermos:
Foi submetida a intervenção

cirúrgica a gentilíssima senhorita
Mana Barreiros, filha do sr.

prof. Barreiros Filho, lente do
Instituto de Educação.

Falecimentos:
Na localidade de Itaguassú

ialeceu a senhorita Lourdes San
tos. Seu sepultamento etetuou-se

ontem, às 17 horas.
-Ocorreu, ontem, nesta capi

tal, o passamento da exma. sra.

d Maria Bastos, genitôra do
sr. dr. Raul Bastos. Seu enter

ramento efetuou-se no cernité
no da cidade de Tijucas
-l>Jo Hospital Militar faleceu

o sr. Gervásio E. Maciel, sen

do que seu enterramento se efe

tuou, ontem, no cemitério da
cidade da Palhoça.

CONFERENCIANDO
Tóquio, 8 (H. T. M.) - A

agência "Domei" informa de
Berlim que os srs. Hitler e o

embaixador nipônico tiveram

importante conferência aôbre a

situação política.

Centro Social dos Re·
formados e aposen

tados
l' convocação

São convidados todos os

De acôrdo com o art. 188, n.
srs. sócios dêste centro pa-
ra a sessão de assembléia

1, combinado com o art. 190 n.

11 do Estatuto dos Funcionários, geral, afim de se proceder
foi aposentado o sr. João Cân- à eleição da nova diretoria,
cio de Sousa Siqueira, escrivão cujo mandato vaí de 1942-

d J. d MdC it I t943. A reunião sera em nossa
o UIZO e enores a api a , .

d
.

I
. "

à
por ter atingido a idade de ses-

se e BOCla provisor ts , rua

senta e oito anos. Em seu lugar p�c.ro Ivo, às 1� h.oras de

foi nomeado o sr. Adão Miran- I lb do ?orrt'nte (6 -Ieira).
Fpolis . 8-1 1942.

O secretário
BOAVENTURA ALVES DA

SILVA
.

Ecos e Notícias

com Arthur Lake

•

Producão de tanques
Detroit, 8 (H. T. M.) --- A

"Chrysler Corporation" pros
segue ativamente no preparo
dos planos para triplicar a pro
dução de tanques e duplicar a

fabricação de armas anti-aé
reas. Vinte e dois mil novos

operários serão contratados pa
ra as divisões de mecânica e

en genharia e trabalharão 24
horas no sétimo dia semanal.

os 5 primeiros episódios
do sensacional se rtado:

1\ volta de Dick Tracy
com Jean Blondell

da, que vinha exercendo o cargo
de escriturário da Penitenciária
da Pedra Grande.

Complemento nacional D.F.B_
8vs.-1

-_-_���--'-
"_

Mobi!ização das forças das
Indias Holandesas

Singapura, 8 (R.) - As fôr
ças terrestres, marítimas e aé
reas das Índias Holandesas es

tão inteiramente mobilizadas, à
espera de qualquer tentativa de
incursão das tropas nipônicas.

O diretor geral da Fazenda
Nacional prorrogou, até 28 de
fevereiro dêste ano, o prazo
para utilização das estampilhas
de selo adesivo do biênio 1939·
1941.

Comple-mento nacional D.F.BGreve de Cegonhas
(Desenho Colorido) Preços: t $500 e 1 $100

Imp. até 10 anos.A voz do mundo (Jornal)
Preços: . 2$500 e 1 $5u o

Livre de Censura
---

*

A Capitania dos Portos está
convidando a comparecerem à
quela repartição os srs.: Alcino
Millen da Silveira (com carta
de conferente de carga) e Ga
briel Matias Israél (com carta
de arraes).

------------_._---------------_._------------

Clareando horizontes I Vida Esportiva
Washington, 8 (United) - Soube-se, nos círculos di-' Passará por Florianópolis a

plomáticos locais, que a questão do rompimento das na-I delegação �rasileira
ções americanas com o "eixo" será imediatamente pro- .Por c�rta particular, que nos

,. � " . iOI gentilmente mostrada pelo
posta, apos a mauguraçao da conferência dos chancele-I sr. cap. João Marinho soube-
res, no Rio. Sabe-se que apoiarão a proposta o Chile, Co_I mos da passagem, no' proximo
lômbia, Venezuela, Panamá, as repúblicas da Améri-

I
sábado, por esta capital, em

ca Central e as que são margeadas pelo mar dasCaraibas, avião, da Delegação Brasileira,
ao Campeonato Sul-Americano
de Futeból.
A delegação destina -se a Mon

tevidéu, sendo secretariada pelo
nosso conterrâneo sr. tenente

da marinha Máximo Mar tine lli.
"AD

Por decreto de ontem, ficam
obrigados os prefeitos municipais,
para os fins do artigo 20, do
decreto-lei federal n. 2.416, de
17 de julho de 1940, a apresen
tar, até 28 de fevereiro de cada
ano, ao Departamento das Muni
cipalidades, relatório de sua

administração, acompanhado do
balanço geral e das contas da
receita e despesa do exercício
findo.

•

O ministro da Guerra deter-
minou que, a partir de 5 do flu
ente, às férias, até ulterior de
liberação, só poderão ser goza
das na guarnição em que servir
o militar.
As já concedidas, mesmo em

. contrário ao acima disposto,
são mantidas.

Clube Doze de Agosto
De ordem do sr. Presidente. convido os srs, sócios e exmas.

Famílias. para a «soírée CarnavaleSCil» que esta sociedade fará
realizar. em seus salões. no dia 1 O do corrente. com inicio às z 2
horas.

Outrossim. informo que a Diretoria vedará a entrada a quem
não sela portador do respectivo CONViTE INGRESSO. que está sendo
expedido.

Em.pregada
* Para servi ços dorn éstf co s,

No distrito de Matos Costa. urecisa-se de uma à rua AI.

O município de Porto União, foi ves de Brito, 19.
criada ontem uma coletoria de

Navio italia"o apre
sado no Allântico

OBS.. _- Mesas reservadas: 10$000
Florianópolis. 'l de Janeiro de 191.t2.
Mário Lacombe, i secretário

Nova Iorque, 8 (R.) -

Departamento de Marinha
. . 3." classe.

anunciou que o naVIO mercan-

Os australianos ansiosos por r O porta-aviões que os alemães te "Marconi", que, segundo

um encontro puseram a pique
foi .inf?rmado, � de proprieda-

A • , ' de ita liana fOI apresado no

C?m a Força Imperial Al�s- Lonare�, 8 (R.) - Os circu- Atlântico � conduzido para o

trallal:a na Malaca, 8 (De GIl-I' l�s bem .mformados desta ca-
porto de Cristobal na zona do

bert Mant, da Reuters) - "Os pital assinalam que o porta-] ca al d Pa má'
t 1· b

. -

1
-

1
. n o na .

aus ra ianos so o meu coman- avioes que os a emaes a ega-
(lo estão preparados para uma ram, por comunicado, ter sido Comprai na Cf SA !\1JSCE
guerra na floresta e ansiosos afundado durante o mês de de- LÂNEA é saber eco norn izar

por um encontro com os japo- zembro, era, de fáto, um navio -------------

neses" - disse-me o general mercante alemão convertido Transformação da indústria de •

t
,. .

dü Foi ontem criado um Posto
Bennet, quando visitei o seu em navio-auxiliar, de 500 to- au omovels em ln üstrie
quartel general. Após, acres- neladas de arqueação. de guerra

Fiscal na margem do Peperi-
guassú, subordinado à coletoria

centou: "Cedo ou tarde, tere- "A verdade de todos os co- Washington,8 (R.) - Os De-
• de Itapiranga, município de

mos reforços. Não tenho a me- municados podera ser julgada partamentos da Guerra e da Xapecó.
nor dúvida sôbre a disposição I por

êsse exagero" - afirmam Marinha anunciaram que estão *

dos soldados". os mesmos círculos. ultimando planos visando a co- O popular ator Mesquitinha,
A fôrça australiana está na locação de 5 bilhões de dólares com sua Companhia de Comé-

Malaca há cêrca de l�m ano e, Negócio de ocasião para auxiliar a transformação dias, inaugura, hoje, no Teatro
presentemente, domina uma

V d <) B I da indústria de automóveis em Boa-Vista em S Paulo uma
área vital de defesa. áf'_n edm-sep � ct8sads DOr a

I
i produção de armamentos t

' . ,

ne 1'10 a o n a o .eai, ., '. emporada de espetáculos cô-

próprias para moradia, dr-ta- Piloto .-aponês morto
micos, com a hilariante peça

11:18' de água, luz e esgoto
de Correia Varela: "Casado

Tóquio, 8 (H. T. M.) -- J\Jor- sem ter mulher".
e situadas no ponto ma is B-

reu na frente da Malásia, () pi- •

prazível. Aceita se, também loto japonês Ynuma, muito co- Foi dispensado o doutor Jor-f1 troca por uma propriedade nhecido na Europa pelo l"êic.le ge Maisonete �das funções00 valor de 12 contos, em
que realizou no seu aparêlh.o, o de lente interino na cadeira deFlor lanó po l!e. Melhores in "Espírtto Divino". S

.

I
.

d
formações com o sr. Manoel

OCIO agIa e ucacional, l!istória
.'\lfreao Barbosa, na «r\ Pre.
Ierlde », no Estreito (João
Pessoa). 10v-3

3v-l Chácara
Veride-se uma, ótimo, dota
da de bôa casa e em lugar
aprazivel. Km, 8, da estradCjl
para Sto. Antônio, fronteira
ao armazem do sr. João
Páulo. Preço: 5 :000$. Infor
mações nesta redação. 6v-l

da Educação, 3' secção L' grupo,
do r. E. das Lages.

•

Acaba de aparecer o n. 9 do
"Boletim da Associação Comer
cial de Florianópolis».
Somos gratos ao exemplar re

cebido.
.y.

A professora Vanda Bousfield
Claudio foi designada para acom

panhar, na Associação Brasi I eir a
de Educação, no Rio de Janeiro,
o curso de férias de 1942,

.y.
-

A Panair do Brasil comuni
cou-nos haver inaugurado no

va linha aérea, entre o Rio de
Janeiro e Goiania, com escalas
em Belo Horizonte e Patos.
A mesma comunicação acres

centa haver sido inaugurado o

segundo serviço semanal entre
Rio de Janeiro-La Paz (Bolí
via) - Lima (Perú) , linha
transcontinental. Por outro la
do, a mesma companhia esta
beleceu o serviço Corumbá -

Cuiabá, em combinacão com a
nova linha, além de' uma via
gem semanal entre Corumbá e

Assumpção (Paraguai) .

B\![)ilos, bons e baratos,
Primeiros eatr e OE primeiros,
São os doces preparados,
Co 'o bom Fermento Medeiros.

Jornalistas e cinematografistas
americanos que virão ao Rio
Washington, 8 (U. P.) -

Quinze jornalistas, represen
tando os principais jornais e

agências noticiosas norte-ame

ricanos, assim como quatro re

presentantes das cadeias de
rádio-emissôras e dois opera
dores cinematográficos, par
tem para o Rio de Janeiro,
afim de acompanhar a Confe
rência dos Chanceleres ameri
canos a inaugurar-se em 15 do
corrente naquela capital.

Liga Operária Beneficente
Assembléia GeralAniquilamento. da

vanguarda-alemã
Moscou, 8 (United) - A rá

dio de Moscou comunica que'
toda a vanguarda dos exérci
tos alemães, que tentou con

quistar Moscou, está próxima
a ser aniquilada.

De conformidade com os Estatutos em vigor. convido a todos
os associados quites para assistirem, às 10 horas do próximo do
mingo. dia 11. à sessão de Assembleia Geral. convocada exclusiva
mente afim. �e se .proceder à ei�ição da dire.toria. que dirigirá os des
tIOos administrativos desta Liga, no neríedc comnreendíde- entre
fevereiro vindouro e fevereiro de 19lt3.

OSVALDO SILVEIRA, I: secretário

o Sabão

III iA
I)e 'WETZEL & CIA.-JOINVILLE

TORNAA ROUPA

Marca registrada
BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


