
o
RIO, 8 (MERIDIONAL) -- UM JORNAL DESTA CAPITAL REPRODUZ UMA ESTATiSTICA PUBLICADA NO "TIMES", DEMONSTRANDO O QUADRO DE VíTIMAS DO NAZISMO,. NOS

PAíSES OCUPADOS. AS FORÇAS ALEMÃS FUZILARAM E ENFORCARAM 509 CIVíS NA POLôNIA, 82 MiL NA NORUEGA, 14 MIL NA HOLANDA, 60 NA FRANÇA, 250 NA GRÉCIA, 921 NA JUGO

ESLÁVIA e 6.280 NA HUNGRIA. DÊSSES NÚMEROS ESTÃO EXCLUIDOS OS MILHARES FALECIDOS NOS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO DA DINAMARCA, BELGICA, LUXEMBURGO, ETC., BEM

COMO AS VíTIMAS AINDA NÃO,APURADAS .

A resistêü�cia da ilha
de Co�'!?egidor .

Washington 9 (U. P.) - Há

quatro dias, os nipônicos es

tão castigando sem tréguas a

ilha do Corregidor, apesar das

defesas anti-aé�:as,�u: j� der-I
rubaram 15 avioes inrmigos e'

talvez mais.
Enquanto resistir essa ilha,

o que foi conquistado pelos ni

pônicos nas Filipinas terá pou

co valor. Os círculos militares

pensam que o general Mc Ar

thur não poderá prolongar in-,
definidamente a resistência

mas cada dia de luta que passa
·

equivale a um grande reforço
. para a defesa britânica de Sin-

1'" gapura. Com efeito, enquanto
.

os norte-americanos e filipinos
resistirem, os japoneses não

poderão lançar contra Singa
pura os 200.000 ou mais solda

dos que agora estão ocupados
nas Filipinas. Depois do comu

nicado de que os japoneses ha

viam perdido um destroyer,
além de um couraçado avaria

do, veiu à luz um pouco mais
de informações sôbre as ativi
dades navais do inimigo na

.

sua, até agora, triunfante in
vasão do arquipélago.

HUMBERTO e

NOEMÍ COSTA SOUSA
participam o noivado de sua

filha HELIANE com o sr.

VINICIUS GONZAGA.

VINICIUS 9 HELIANE
noivos.

Pnolls., 'l-1-19ft2.
=
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Incêndio em histórico
palácio da Escóssia

Edimburgo, 9 (Reuters) -

O hístóríco Palácio Scone, si
tuado nas proximidades de

Perth, foi parcialmente des
truido por um incêndio.
A ala ocidental do palácio,

destruido pelo fogo, servia de
escola para as filhas dos ofi
ciais do exército polonês. Fe
lizmente, nenhuma classe es

tava funcionando por ocasião
do sinistro.

O Palácio Scone serviu para
o ato de Coroação dos Sobera
nos escosseses desde o 8° ao

12° Século.

DE SANTA CATARINAo MAIS ANTIGO olARIO

Diretor-gerente Altino Flores

ANO XXVII N. 8438

Crs.u:ador�:�nipônico
ahandado

Singapura, 9 (R.) - A emis
sora de Tóquio informa que, de
acôrdo com um comunicado
oficial, um cruzador japonês,
"ligeiramente avariado" por
um submarino, foi a pique nas

Iproximidades de Devau.
A emissora declara, ainda,

que a ocupação de Hongkong
custou aos japoneses 752 mor

tos, 1.800 feridos, 61 aviões e

21 unidades postas ao fundo

pelos ingleses.

A notícia é

Washington, 9 (A. P.) -Au
torizado porta-voz naval des
mentiu categoricamente a no

tíciª" espalhada pelas emisso
ras alemãs '(especialmente a

estação de Hilversum, na Ho

landa, controlada pelos nazis

tas) de que navios de guerra
japoneses tinham atacado os

couraçados americanos "New
México" e "Mississlpi

"
e afun

dado um deles. Acentuou o de
clarante que essa notícia "é

I completamente falsa".

nao

PUDIM MEDEIROS, a so

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

Em retirada na maior
parte de Leningrado

Moscou, 9 (U. P.) - Noti
cia-se que os alemães estão em

franca retirada, na maior par
te da frente de Leningrado. As
tropas do general Meretskov
continuam perseguindo os ale
mães, em retirada, havendo re

capturado certo número de lo
calidades.

IFlorianópolis Sexta-feira, 9 de Janeiro de 1942

O Primeiro Ministro Britânico inspecionou uma Divisão Armada durante a

sua recente visita ao Comando do Sul Inglês. A fotografia mostra o snr.

Churchill observando uma Companhia Divisionário de Reconhecimento.

(Foto de British Ne�s Service, para "O Estado").
------------------

Dempsey não poude
alistar ..seo desastre da Divisão Azul

Aviadores italianos socorridos
pelos britânicos

Cairo, 9 (R.) - Nas proxi
midades do Passo de Alfaia,
cinco feridos da tripulação de
1 bombardeador britânico, que
atacou as defesas do" eixo"
no famoso Passo, atravessa
ram inesperadamente as li
nhas inimigas, com baude ir.i

branca, acompanhados por UIll

oficial médico italiano, afim
de serem atendidos pelas for

ças sul-africanas que cercam

a posição.
O oficial italiano, que pas

sou sem ser molestado pelas
linhas aliadas, explicou que as

tropas peninsulares, que se en

contram no Passo de Alfaia.
carecem de medicamentos, sen
do, portanto, ato de humanida
de conduzir os aviadores feri
dos de volta aos seus cornpa ..

nheiros.
O médico italiano regressou

depois às suas linhas com sal
vo-conduto e levando ampla
provisão de elementos cirúr
cos e medicamentos.

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

Em visita a Gibraltar
La Linea, 9 (U. P.) - Che

gou a Gibraltar, acompanhado
do general polonês Sikorsky, o
rei da Jugoslávia.

O general Sikorsky, secun
do se informa, procede da A
frica, onde esteve inspecionan
do tropas polonesas que com
batem na Cirenaica.Ambos,jun
tamente com o príncipe her
deiro da.Grécia, e o primeiro
ministro grego, foram homena
geados com um almoço pelo
governador da praça, Lord'
Gort, o qual teve ainda a pre
sença de várias personalidades
civis e militares britanicas. A
nuncia-se que os visitantes, em
companhia do "premier"grego,
viajarão para Londres a bordo
de um quadrimotor.

Sindicato Condor
Rio, 9 ("Estado") - A di

reção do Sindicato Condor for
neceu à imprensa nota infor
mando que essa conhecida em

prêsa acaba de passar por uma

remodelação pela qual foi a

sua superintendência colocada
exclusivamente em mãos de

brasileiros, sob a direção do
coronel aviador José Cândido
de Muricí Filho.
De agora em diante, não só

o capital, como toda adminis

tração da emprêsa passaram
para as mãos de brasileiros.
A transformação pela qual

acaba de passar a emprêsa foi
feita sob a orientação e com

pleno conhecimento das auto
ridades brasileiras.

Grande, a víbora
erguerá a cabeça

Porto Alegre, 9 (A. N.) - O ralhar as coisas, dando físiono

jornalista Clarindo Flores, di- mia diversa aos acontecímen
retor do jornal "A Razão", de tos. Os uruguaios e os argentí
Santa Maria, obteve entrevista nos devem estar convencidos
com o coronel Cordeiro de Fa- de que o Rio Grande está sen

rias, interventor federal. O [or- I do teatro de acontecimentos
nalista, na sua palestra com o ameaçadores. Entretanto, vive
chefe do govêrno gaúcho, ven- mos numa calmaria absoluta,
tilou, principalmente, assuntos tranquilos na segurança da
relacionados com a vida do Es- nossa vigilância. Mas essa é a

tado no momento atual. técnica".
O interventor conta ao re- O interventor federal contí-

porte boatos que circulam e dá- núa esclarecendo:
lhes o devido lugar, reportan- - "Estamos prevenidos con

do-se à infeliz história dos pai- tra a técnica e os métodos de
ses que se deixaram seduzir pe- confusão, adotados pelo nazis
las engrenagens do nazismo mo. No Rio Grande, a víbora
delirante e foram triturados. não mais levantará a cabeça.
Jornais de Buenos Aires e Mon- Estamos seguros de tudo, au

tevidéu, divulgaram, coisas tre- xiliados pelo interêsse popular.
mendas, choques da polícia Não nos alarmamos e nem nos

com nazistas, mortes, f'erimen- �'.temorizarnos com os boatos.
· tos - tudo isso ocorrido aquí Damos à técnica da confu
no Rio Grande, nas zonas onde são, a ímportãncía que mere

atuam elementos da colônia ce: não conseguirão transfor-
· alemã. mar-nos em seus prestimosos

O interventor refere-se a um auxiliares, antecipando provi
telegrama que recebera do em- dêncías ou tomando medidas
baixador Batista Luzardo, pe- de represália que não sejam
dindo detalhes das providên- oportunas e julgadas no equí
cias tomadas pelo govêrno. O líbrio do interêsse da defesa e

reporter fica perplexo. Chegá- da soberania americana" ...
ra do interior e não sabia de
coisa alguma, não ouvira fa
lar da tremenda tragédia ...

O interventor sorri por trás
dos óculos de aumento e escla
rece:
- "É essa a técnica nazista.

Confusão é o substantivo que
positiva êsses andarilhos da
desordem e do expansionismo.
Partem do princípio fie que es

condemos ao povo os aconteci
mentos mais graves e lançam
o� boatos objetivando a confu
sao da opinião pública ameri
cana, utilizam-se da imprensa
desprevenida e tentam emba-

BOMBAíM, 9 (REUTERS) SEGUNDO INFORMA O RÁDIO DE RANGOON, INFORMAÇÕES RECEBIDAS DA CHINA E TIDAS COMO DIG.
NA DE CRÉDITO DIZEM QUE OS JAPONESES DEIXARAM CAiR, SOBRE A PROVíNCIA DE HUNAN, PARAQUEDAS AOS QUAIS ESTAVAM ATA..

DOS SACOS DE ARROZ 'cONTAMINADOS COM BACILOS DE UMA DOENÇA INFECCIOSA. O ARROZ CONTAMINADO FOI ATIRADO NAS PRO.
XIMIDADES DE UM HOSPITAL, TENDO OS CIENTISTAS IDENTIFICADO O BACILO NA EPIDEMIA QUE ENTÃO IRROMPEU NAQUELA ZONA!

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, mil 'pessoas fuziladas pelos' alemães
MOSCOU, 8 (R.) .. A EMISSôRA DESTA CAPITAL ANUNCIOU QUE, SEGUNDO AS úLTIMAS INFOR-

1dAÇõES, RECEBIDAS EM MOSCOU, PROCEDENTES DA CRIMÉIA, OS ALEMÃES FUZILARAM MAIS DE 7
l\11L HABITANTES DA CIDADE DE QUEReH, ANTES DELA SE RETIRAREM, ANTE A PRESSÃO DAS FôR·

ÇAS RUSSAS, QUE POSTERIORMENTE A REOCUPARAM.

IRMANDADE DE N. S. DO PARTOPENSA-O Vende-se uma pensão. sita à Rua General
.

"- Bittencourt lt3. bem afreguesada. por
preço de ocasião. Tratar na mesma. 8 v,,6
----------------------------------·-------- n��

Programa dax festívídades de Nossa Senhora do Parto

Dias 2 a 11 de Janeiro

Estam"! na vanguarda De ordem da Mesa Administrativa, faço público que a Irmandade
U de Nossa Senhora do Parto desta Capital, de acôrdo com Autoridade

Metropolitana, resolveu comemorar êste ano a festividade de sua ce-

Precisamos encarar o problema da solidariedade ameT'iCa-!leste padroeira? J;.lela seguinte fOr:t?a:
na, sem restrições mentais de qualquer ordem, Os amplos e

I - No,s dias 2 a ,lO, novena as 19,30 horas;
_

1
' , . - ,., - II - DIa 11, domingo, às 6,30 horas, comunhao geral da Irmandade

C aros pronuncíamentos da opmrao pública e as declarações membros do Apostolado da Oracão ele N. S. do Parto e fiéis que se apre.
oficiais não deixam margem a julgar que fazemos simples [o- sentarem;

.

go de palavras e não nos compenetramos inteiramente das nos- III - As 9 horas, solene l'Il:is�a. cantada, oficiand� o Exmo. ?rela·
sas responsabilidades. Estamos com a América em todas as do Mor:senbyr Harry Bauer, Vigário Geral do Arcebispado, acolltado

ti
A' -

dí idí
. . . . por maiS dois sacerdotes;

con mgencias e nao IVI 11110S os seus mirmgos em grupos 1118,IS IV _ As 17 horas (5 da tarde), Procissão de Nossa Senhora do Par.
ou menos favorecidos. to, de acôrdo com o seguinte itinerário: rua Conselheiro Mafra, 7 de Se-

* ,:" '" tembro, Felipe Schmidt, Trajano, Tenente Silveira, Álvaro de Carva
lho, Conselheiro Mafra, Matriz.

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

S. S. Sacramento.
, Solicito com o mais vivo empenho a presença de todas os nossos i;'·

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

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

Numerosos países do continente já se acham em guerra e

não esperariamos para tornar-nos solidários com êles a invo

cação de compromissos escritos. Os compromissos são para
nós da mesma natureza dos compromissos de família. Nin

guém correria a defender o seu irmão atacado, alegando que
fez apenas em virtude de uma promessa de defesa comum. É a

própria noção de família, as vozes do sangue, a conciência da
unidade espiritual e outras leis morais não escritas que nos

obrigam a essa solidariedade natural, humana e imprescin
dível.

Quem fôr inimigo da América é nosso inimigo, Quem ata
car a América, ou se tornar solidário com um ataque à Amé
rica, é nosso inimigo. Quem agredir um amigo da América, em
penhado na causa comum, é nosso inimigo. Não fazemos ne

nhuma distinção entre os inimigos da América, todos igual-! p'mente perigosos e odientos. rocure
A nossa solidariedade à América é total, irrestrita, sem i

ambages, hesitações, subterfúgios ou limites. Estamos na van-
I

guarda, em nome das nossas tradições, pela fôrça do nosso de- IIterminismo histórico.
.

Austregésílo de ATAíDE Rna (ons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 117

Peças �enuinas FORD
, "

os novos cencessronanes:

Tufli Amin &: Irmão

Indicador médico
Mi.h

DR. RICARDO
GITTSMANN

ii

D ARAUJO-oLHos, OUVIDOS,
__�._u- NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

.- I Pela manhã, das 10 às 12
x.onsu teu: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

USTITUTO DR DJAGNOSTICO
CLINIGO

Dr. O;alma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prática nos hospitais europeus
Clfníca médica 'em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare.

lho geníto-urlnarío do ho n en
e da mulher

Assistente Técnico
D·r.. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Cllníea com o
dr. Manocl de Abreu Camnanarlo
São Paulo).. Especializado em Hl
glene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
diagnósticos das dorncas "ínternaa
Coração, pulmões, vesícuía biliar.

estômagos, etc.
Radiografias ósseas e radlograüas

dentárias
Electrocardiografia clinlca

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrícos. \
Metabolismo' basal

(Determlnação dOI dltürbtos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químlco e

.

microscópico do
suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ratos ultra-violetas, Linha direta Porto Alegre�Florianópoli5Falos Infra-vermelho e eletricidade
médica

Laboratório de microscopia e Empresa Jaeger & Irmãoanálise clínica
exames de sangue parti diagnóstico Saídas de. Florianópolis às terças e sábados
ela sífilis dlagnóstlco do ímpaludls- Saídas de Porto Alegre para Florianopolís
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de às quartas e sábados
Ascheln Zondeck, para diagnóstico Saídas de Araranguá às quartas.precoce de gravidez). Exame de
PUZ, escarros, líquido raquísno e sáoados e domingos
waiquer pesqulza para etueídação

I
de diagnóstico, AQente em FlorianoDolis: MARIO MOURA

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195 PRAÇA Ui DE NOVEMBRO

fi l O R I A N O P O L I S ._.......... """"""" :a_.......__,_.........

Estratagema registrado nos
manifestar o povo suas

por (hurchill
neutralidade portuguesa. Acon
teceu, entretanto, que nesse

mesmo dia duas equipes de ru
teból tinham disputado um fi-
nal de campeonato. Vários par
tidários da equipe vencedora. .A

estavam no cinema e logo que
apareceu na téla o primeiro mi
nistro brtânico, os jovens levan
taram-se e pediram três "vivas
pela sua equipe. "As aclama
ções duraram mais de cinco
minutos.

Os e a causa aliada

Ex-chefe de olt
nica do

Hospital de
Nuornberg

(Profs. L, Burkbardt
e B. Kreuter)

Especialista em

('irurgia Geral»

I A.lta cirurgia, gyne
oología (doenças de

I senhoras) e partos.

I. Cirurgia do systems
nervoso e opPTações '

de ptastlea.

Coneulrorto 6 ror. Trala
DO. 18 (dae i O ás 12, e

dM 10 6:) 16,30) Tele
phone - 1.285

I Dr. Remigío
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt- Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12e14 ás 17 noras.

RESIDENC1A'
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

portugueses
cinemas para
simpatias

Londres, 8 (Do corresponden
te diplomatico da Reuters) -

As notícias recebidas de Lisboa

projetam certa luz sobre as con

dições prevalescentes na capi
tal portuguesa. Embora pareça
haver considerável atividade
por parte dos elementos propa
gandistas alemães, a maioria
do povo em Portugal e na Es

panha, não obstante, demons
trou mais de uma vez a sua ad

miração pela Grã-Bretanha,
inspirada primeiramente pela
sombria resistência oposta ao

impiedoso assalto germânico e

últimamente, pelas represálias
animadoras da RAF.
Os êxitos britânicos na Líbia

animaram tambem aqueles po
vos. A letra "V", símbolo da
vitória, anda escrita a giz pe
los muros de toda a cidade e

até nos existentes ao longo das
estradas principais. 03 condu
tores de taxi, assim que reco

nhecem no cliente um inglês
começam a manifestar aberta-
mente a sua repulsa pelos ale
mães.
A escuridão nos cinemas,

fornece muitas vezes a assistên
cia oportunidade para a de

monstração de sentimentos
pro-britânicos, embora a lei
proíba qualquer manifestação
a favor de um ou de outro, la
do. Quando foi recentemente
exibido um filme em que apa
recia o sr. Churchill, a assis
tência aplaudiu delirantemen
te, mas a gerência, não queren
do ver cassada a licença para
o funcionamento da casa, sus
pendeu imediatamente a ses

são, avisando os espectadores
de que não seriam toleradas

I
quaisquer manifestações, Isso
foi de vantagem para os pre
sentes, pois, quando foi passa
do o resto do filme e aparece
ram o chanceler Hitler e o sr.

Mussolini, os espectadores con

servaram silêncio glacial.
A gerência tomou precauções

para a exibição do dia seguin
te, mantendo varios policiais
no "hall" afim de conseguir
que a assistência respeitasse a

16.a CIRCUNSCRIÇÃO DE RE
CRUIAMENIO MILIIAR

VOLUNTARIADO
E<lital

I

•

;

I"'
Besídene.a â rua Es
teves Juníor, 20. - ••

� Telephone •..* 1.1.))

iDr.
I

Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

IRESID�NCIA:
AV. HercHio Luz; 189.

Telefone n. 751.

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO

CLINICA GERAL

DOENCAS NERVOSAS
Consultório: Rua Vilor MereIes, 28 - Das 1ft às 11 horas

Residência: Rua Almirante Lamego. 38 - Tel. 1589

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática DO RIo de Janeiro

Consultas diariamente pe!d ta�le�h:�sdt� \� 1� l�orhaO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

r - De conformidade com a ordem
do Exmo, Sr. CmL da S". Região Mili
tar e 5a. Divisão de Infantaria, ficará
aberto o YOLUNTARIAUO na 16". Cír

cunscrrção de Reci-ntamento l"IiJitar, 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. 1\1. e aviso
n. 2.024, de 27·6-941.
II - Todo brasileiro que se apresen

tal' á autoridade Militar declnrando que

quer servil' ])0 Exército ativo, será acei
to como voluntárfo, satisfeitas as corr

dições seguintes:
a) ser brasileiro nato;
b) ter bõa conduta, atestada pela

autoridade policial da localidade em que
residn- (êsse atestado deve declarar quan
to tempo o candidato residiu na zona de
sua jurisdição) ou por um oficial do

corpo OH, fínalrnen te, {>O1' Infor-mações
idôneas colhidas a seu respetto:
c) revolar aptidão física r-ompr-ovada

em Inspeção (lo saúde;
(1), estar entre 17 e 25 a1l0S de idade,

devendo aprosentru-, no caso de ser me

nor de 18 anos, consentimento escrito do
seu representante legal;
e) provar a sua naturalização na hi ..

pótese de não selo br-asrlelro nato; ... ,.

f) ser solteiro ou víuvo sem fifllOS e

não ser ari-ímo a pessõa alguma;
g) não ser reservista de ta·, ou 2", ca

tegoria;
h) não estar chamado à incorporação

pru-a o serviço do Exército e <la i\Iarinha;
de Guerra ou provar ter sido isento da

incorporação, depois da convocação de
sua classe;

.

i) sendo maior ()e 1!J anos e 8 me

ses deverá apresentar certificado de alis
tamento' militar espontâneo ou certifica.
do de allstamento' á r-evelia COm o recibo
<10 pagamento <la multa por infração <10
altstmnonto.
III - Esta Ch-cunser-íçâo de Recruta.

menta aceita sóm en te 6 (seis) votuntã
dos, a-fim-de serem íncorpor-aüos COlHO

soldados burocratas.
IV - Data <lo enccrramento: 31.1.9J2.

VAI,TER DE MENEZES PAES
Cap. Chefe ínt, da 16a• C. R.

Josephi:1a Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às n horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlN:CA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 145à

D,. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOlO
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
(IInica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cone: Vitor Meireles, 28.-Dtts 16 às t 8 horas.
Bes.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

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 ucnbo.rn
de instalar a OFICINA FORD (PROVISÓRIA) à
Rua Visconde de Ouro Preto ri.> 32, esquina da
Rua Araújo FigJ.leredo, onde esperam merecer a

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

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIN & IRMÃO

AVISO AO POVO CATARINENSE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�17·0 po� OOftto cORt�a MU$$Olin.i
WASHINGTON,8 (R.) -y SEGUNDO O "WASHINGTON POST", 70 POR CENTO DA POPULAÇÃO ITA·

LIANA ESTÁ INCLINADA A VOLTARrSE CONTRA O SR. MUSSOLINI, EM QUALQUER OPORTUNIDADE,
POR CONSIDERAR O "DUCE" O RESPONSÁVEL MÁXIMO PELAS DESGRACAS QUE CÁEM SOBRE A NA·

CÃO ITALIANA.

r
,

" /

mobiliários de

MODELAR"
Imbúia

Vendas em ótimas condi�ões de;" pagamentos

A •

gerrnamca
.gelada Rússiana

ce de suas garras. Agora têm
que afrontar os piores meses -

janeiro e fevereiro. Uma onda
de frio intensíssimo se estende
desde o Ártico, abrangendo as

desoladas estepes. Os alemães
não estão equipados para su

portá-la, enquanto que os rus

sos estão em seu ambiente.
O resultado final da guerra

bem que poderá ter por cená
rio os campos de batalha da
Rússia. Os aliados não espe-

Nova Iorque, 8 (Especial pa-
.

de admirar que Hitler sejit
ra o "Estado", por Louis E. 'obrigado a retroceder até a

Keemle) - O grave erro em: parte ocidental do Dnieper an
que incorreu Hitler ao atacar! tes que essas posições estejam
a Rússia, erro que poderá ter prontas.
consequências fatais, dia a. dia Não se deve atribuir tão só
se torna mais transparente à mente às condições atmosféri
medida que a contra ofensiva cas as adversidades que expe-

'_.,! soviética vai arrazando as 11OS- rimentam os nazistas. A indis
r'

tes germânicas. cutível habilidade dos gene-
Analizando-se o mapa, à pri- rais russos, sua superioridade

meira vista o território 1'0(Cn - em poder humano e a afluên
quistado pelos russos parece cia constante de equipamentos,
pequeno se se comparar com o são os principais fautores da
que foi conquistado pelos ale- retirada ,nazista. Poderia-se
mães desde o dia 22 de junho. perguntar até quando conse

Todavia, não se deve esquecer guirão os russos manter o rít
que os invasores necessitaram mo de seus contra-ataques. O
seis meses para ocupá-lo e que que não há dúvida é de que dis
a atual investida soviética dn- põem de abundante material
ra sómente um mês. humano. O problema de equí-

O importante não é que se pamento é outra questão, mas

tenha contido o avanço germâ- o major Anthony Eden, quan
nico e sim que os nazistas se do regressou de Moscou, decla
encontram em contínua retira- rou em Londres que ficou "as
da e que a pressão russa não sombrado" com a produção bé
demonstra indícios de dími- lica dos soviétes. E essa pro
nuir. Desde que Hitler assumiu dução será completada, cada
a direção pessoal da guerra, as vez em maior escala, pela dà Iperdas alemães aumentaram e Grã-Bretanha e dos Estados I

a� �uas tropas recuam das po- I Unidos. Isiçoes �ue pretendiam manter I Contudo, não se póde subes

com? linha de inverno. Não é timar a grande importância de i
possívsj fazer previsões sôbre fautor atmosféra nos atuais Iate o_?de os russos forçarão 03 triunfos russos. A derrota ale-

Ialemães a recuar, mas é neces- mã começou antes que chegas-/S�l'lO destacar que a prepara- se o período hibernal e quan- I
. çao de Posições defensivas pa- do suas tropas se achavam às

"ra um exército em retirada re.. portas de Moscou, parecendo
quer muito tempo, não sendo que tinham :;t cidade ao alcan- �.�� _

ram vitória rápida, porém, pre
sume-se que êste inverno assi
nale o ponto decisivo do declí ..

nio gradual de Hitler.

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas 813

e zonas do Pais. Negócio sé
rio e lucrativo. Óttmas con·

ções. Cartas à FÁBRICA DE
F'OLHINHAS a-r. 601, Caixa
3097 -

IJ'IJLJI: Sf E!i[�EVE
IJ IJlJE SE PlJl3ll[.1\

IJ (lIJE SE LÊ

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

Famílias. para a «soírée Carnavalesca» que esta sociedade fará
realizar. em seus salões. no dia 10 do corrente. com inicio às 22
horas.

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

OHS. o Mesas reservadas: 10$000
Florianópolis, 'i de Janeiro de 19':12.
Mário Lacombe, i secretário

3v-2

Liga Operária Beneficente
Assembléia Geral

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 aírm de se proceder à eleição da diretoria, que dirigirá os des
tinos administrativos desta Liga, no periodo compreendido entre
fevereiro vindouro e fevereiro de 1943.

OSVALDO SILVEIRA, r- secretário

Autobiography - Eric Vemo-lo passar pela "Fabian
Gill - Jonathan Cape, Society", e pelo radicalismo
Publishers - London. crescente até o comunismo,

Para uma autobio-g-rafia ser; para afinal estabilizar-se num

interessante são indispensá- catolicismo militante, resulta
veis dois fautores fundamen- do de uma experiência vivida

tais: que a vida do autobío- n� "ava�t-ga�d�" de nossos

grafado seja diferente e que dias, O livro e Ilustrado com

êle possa e queira relatá-la numerosos desenhos do gran
com sinceridade e arte. de artista, e fotografias de

O livro de Eric Gill, escul- alguns dos seus monumentos

tor e gravador de tipos para mais conhecidos, dentre os

imprensa, falecido em fins de quais se destacam, ?S baixo-

1940, reune essas condições. A r�levos para o P_alaclO da So

sua vida foi grande aventura, cíedade das Naçoes em Gene

especialmente no domínio mo- bra.

raI. Filho de Pastor anglicano, =-----------�
passou a infância num meio de
rigorosa honestidade e traba
lho árduo, ao mesmo tempo
que absorvia os principais es

timulantes da liberdade políti
ca e religiosa.

O livro é de leitura agradá
vel e instrutiva. Retrata com

grande força de expressão a

vida no seio da pequena bur
guêsia inglesa de hoje. De ou

tro lado, o artista viveu uma

época de transforl11ação inten
sa, quando a instabilidade das
orientações morais atingiu o

auge. Através do seu livro
acompanhamo-lo pela pere-
grinação que fez, dentro das apresentam-se noivos.
várias correntes que se degla- I Fpolls.. 1-1-�2.

Jdiavam disputando a primazia. ---IIfIII!!------_II'1II

ELEUTÉRIO J. DA MAIA
e SENHORA

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

JOSE' V. DOS SANTOS.

MARIO SANTOS e
SENHORA

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

DA MAIA

JOSE' 8 EDITE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quando as sombras da guerra "máquina" germânica e os que cisão coerente e altiva do govêr- seram de parte as divergências sólida política de cooperação nomo já desmoralizaram defini
ainda estavam distantes do nosso se deixaram enlevar pela felonia I no, declarou-se solidária com os

I

de caráter interno, para que a pari-americana. I tivamente todas as maquinações
hemisfério e o Brasil se achava no da mística traiçoeira do nazi-Ias- Estados �r:idos,. ,:n�e a inqualifi-, opinião nacional for�.asse um 1 No No:deste - �t pour cau-

I

mal ajeitadas. Mas é preciso di
direito de manter-se neutro dian- cismo conservassem certo pendor cavei traiçao mpornca, e logo a bloco em torno das legítimas au- se ... - e que se esta processan- zer-se que o fascismo indígena
te de um conflito que começava pelos provocadores da carnifici- seguir reafirmava essa solidarie-'

t id _1 d ' M d
. do com mais intensidade criar I ainda não se conformou com os

I
. I on aoes o pais. as, a epi- . Isimp esmente europêu, compre- na totalitária e procurassem, até, dade quando a Alemanha (e m-: derni

.

t f
. .

t I' t
essa atmosfera de desconfiança, resultados do exemplo que deu

endia-se que a corrente axial ain- como procuraram por diversas clusive a Itália) declarou o seu! ��Ia f
naZIS

t
asei : Im eJra.

IS a

para tomar mais fácil o embara�' em maio de 1938 e continúa a

da tivesse alguns simpatizantes, vezes e sob vários pretextos, for- estado de beligerância com a
I da�n � dICOU

a gum f�uI'c
eo

efrrra-. ço a qualquer esforço que solidi-' formar duendes com a própria
, d Idi" d d iaçao o germano I ismo, a azer

f'
-

ate ar orosos, até exa ta os na jar e exp orar incidentes com os grande RepublIca o norte o
.. .. I rque a aç�o em favor da segu- sombra à meia-luz, sob o disfar-

nossa terra, apesar da nossa índo- que combatiam o imperialismo do contin�nte._. . a obra. sorrateira da mt;anqUlh-1 rança contment�l. ? �bjetivo vi- ce de um "nacionalismo". cômo-
le tradicionalmente contrária a Reich e seus satélites. A situaçao devia mudar, e mu-: dade, Inventando, na forma de sado nunca sera atingido, porque do, sem as grandes obrigações
toda espécie de agressão. Era na-' Ultimamente, as coisas muda-I dou. Os cidadãos concientes do boatos, razões ridículas de "pre .. : os que verdadeiramente amam o

I impostas pelo patriotismo.
-tural que os admiradores da

I

ramo A nação brasileira, por de- momento que nos foi criado pu-
I
vençâo, destinadas a perturbar a Brasil e o querem livre e autô-

J
("Correio da Manhã")

•••••••••••�.O••1�8.e••••
• •

: 8_1-\ l'�GT JEJN (_) ]__ :
: Contém oito elementos tônicos :
� Fósforo, Cálcio, Vanadato, :
• Arseniato, etc. fi

:' Os Pálidos, Depauperados, _.'1Esgotados. Anêmicos,(J Mag: ()", Mães Que Criam, •
G Crrançus R quíucas rece- •
e bel ão a tonillcação geral •
4iJ do organismo com o •
9 •
� l,�·, '.. •
� �'.

• -

.

i>;'. ••
�.�G....@�.G���.�.....•••

IMPORTADORA AVA - RADIOS
S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

-o, i"';:::"'=,� Todos os rádios têm alcance mundial
em ondus longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA - Gladiator 5 valv. 530$ - 6 valv.
551$, 7 vulv, 59:1$, para pilhas 500$,
para acumulador 700$.

I Rádios especiais. Catá I! g) gi átis. 400 réis em sel08 para
a remessa.

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

,,='��

�_���M�.�==�.::.-�-::'::::::::::=_:::::::-
Senhora 1 Para as suas 80- I

bremesas prefira o 1 UDIM

MEDE1�OS. Sabôres delicio-I
sos e dlferenteA. I

Censura cinematográfica I
Washington, 8 (R.)' O·

presidente Roosevelt endere
çou uma carta ao sr. Lowell
Mellet, coordenador da censu-

* ra cinematográfica, anuncian-
Vende-se uma, ótimo, dota- PREÇOS MODICaS do que não desejava que a in-
da de bôa casa e em lugar dústria dos filmes fôsse sujeita
aprazivel. Km, 8, da estrada R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do a outra censura que não a di-
para Sto. Antônio, fronteira Mercado, frente à Casa Hoopcke), tada pelas necessidades da se-I
ao armazem do sr. João FONE 1.642 gurança nacional, mantendo
Páulo. Preço: 5 :000$. Infor' I I nos demais assuntos a mesma

�OS;Qes nest(:1, redação. 6v-2 �
,...__... ..... Iliberdade de sempre.

o general Lehman Miller,
chefe da Missão Militar Norte
Americana, ofereceu no dia 5.
no Rio, no Jockey Clube, um

almoço à oficialidade do Exér
cito Brasileiro, participando
do ágape, além do ministro da
Guerra e do embaixador norte
americano, sr. Jefferson Cat
í'ery, o general Góis Monteiro,
chefe do Estado Maior do E
xército, a oficialidade da Mis
são Militar americana; o bri
gadeiro-do-ar Trompowski, os

generais Valentim Benício,
Newton Cavalcanti e Rego
Barros, e altas autoridades mi-
litares. Tomaram assento, nos

lugares de honra, de um lado, ·:._.------------......

------------:Io ministro da Guerra e o em- rbaixador Caffery, e de outro, os

t Farma'C ,I
li

a (II:',.L.·_ e.p&r.;J!'ànç5. »generais Góis Monteiro e Leh- '\\ :a� ii \IZ; iii � iii (I U
man Miller.
Ao champanha, () general I

do
Miller ergue sua taça em hon- Farmacêutico NILO LAUSra do presidente Vargas, sen-

do acompanhado por todos os

convidados, tendo em seguida
o general Góis Monteiro levan
tado um brinde em homena
gem ao presidente Roosevelt.

Centro Sodal dos IRe·
��rmados e apoien ..

lados
t: convocação

São convidados todos 08

H�_ sócios dêste centro pa
f� li sessão de assembléls
geral, afim de se proceder
à eleição da nova diretoria,
cujo mandato vai de 1942 I
1943. A reunião será em nossa

séríe social provisória, à rua IPeC.I'O Ivo, às 16 horas de
16 do corre nte (6a-feira). J

Fpelis .. 8-1 1942_
O secretário

BOAVENTURA ALVES DA
SILVA

8vs.-2

Regimento de I
Artil�aria Anti ..Aérea i
A bordo do paquete "San- j

tos", partiu do Rio para o Re- I
cife, sob o comando do tenen
te-coronel Peri Bevilaqua, ex

oficial de gabinete do atual
ministro da Guerra, o 10 Gru

po do 30 Regimento de Arti
lharia Anti-Aérea. Essa uni

dade, que segue devidamente

aparelhada e adextrada ao seu

mester, faz parte da divisão
recem-criada no norte do Bra
sil.
Ao embarque compareceu o

ministro da Guerra e oficiais
do seu gabinete, o comandan
te da la Região, do distrito de
Artilharia de Costa e da Ar
tilharia Divisionária e muitas
outras autoridades militares.

Homenagem do geneial tehmen
Miller ao Exército

Chácara

���

I iII
_,_---------

IFundada em 1870 Séd�: 8AIA�
Seguros rerrestres e Mcaítimoa

faculdade de Direito de S. Catarina
fundada em 11 de fevereiro de 1932
ReconheCida pelo Governo Federal, nos

termos do Decreto n" 509, de 22
de junho de 1938

I"��--Quáai melo século de'l-exis
têncía é o melhor reclame t
da prefêrencta • JUVPl�Ul..f ti,II1EIllHDRf para limr-a r ror

tificar e r e j u v P '1 "';\ c e r os Icabelos. Elirn 1!1 a a C U li' P a,
faz cessar t q u

é

d a do�
e a b e s o s e vo l t ar à côr

pri ',i�JVa 0S cabelos

Ibr;;. ,�üs, sem Of tingir;
di -Ihe. v ig-or f mocidade.
Não COIl tem suis de prata ti

usa-se COLDO loção.
ORATIS

Peça-nos Impressos ,obre OI CII'
dados dos cabelos I o melhor uso
da leu·•••••• A••s .

Vidro pel_� correio Q$Ooo ...
vale ou valor declarado.

LAB. IU'IUilDI IUlAlDIE UDL
Rua da Rlacha.'o. 101 .,. III Df "&lEIIIO

EDITAL N° 1
FAZ AÚBLICO QUE, PARA MATRÍCULA

EM CURSO SUPERIOR, NÃO É EXIGIDA PRO-
VA DE IDADE. •

De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Diretor, faço
público que o Sr. Dr. Inspetor Federal, junto a esta Fa
culdade, recebeu do Exmo. Sr. Diretor Geral do Depar
ta��nto Nacional de Educação a seguinte circular tele
graflca: -

«N° 517, de 29-12-41. Tenho a honra de co

municar a V. Excia. que o decreto-lei n° 3.052,
de fevereiro de 1941, extinguiu a exigência da
prova de

í

dr.de para matrícula em Curso Supe
rior. Acha,se, pois, revogado o item 4° .do cir
cular de 18 do corrente, dêste Departamento,
relativa ao Concurso de Habilitação. Saúdo a

tenciosamente V_ Excia. (a.) Abgar Renault, Di
retor Geral do Departamento Nacional de E
ducação".

O item 4°, já revogado, da circular de 18 de dezem
bro de 1941, condicionava a inscrição ao Concurso de
Habilitação à prova de idade, que variava entre 16 e 22
anos, conforme o regime em que o candidato houvesse
realizado o Curso Secundário.

Fica,
.

portanto, considerado inexistente êsse item 4°,
incluido no edital de abertura de inscrição ao Concurso' :,�
de Habilitação, edital êsse publicado no Diário Oficial I

do Estado, em 20, 21 e 24 de outubro do ano próximo
passado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos 09
interessados, faz-se o presente edital, que será publicado
no Diário Oficial do Estado e afixado no lugar de costume.

Secretário da Faculdade de Direito de Santa Cata
rina, em Florianópolis, 7 de janeiro de 1942.
Erico Ennes Torres Francisco de Salles Reis

Diretor Dirator da Secretaria

j'
I

o «desafio de 1942»

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de, • 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, :1.929.719:000$000
Receita 28.358'717$970
Ativo em 31 de dezembro b5,964:965$032
Sinistros pagos

•

7.323.8:26$8( O
Bens de raiz, (prédios e terrenos)' 22354:00UlWOO

Diretores:
Dr Pa rnphi!o d Utra Freire ele Carvatho, Epipharno J'lse

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Aírica.

Agente em Florianópolis

Washington, 8 (R.) - "A
marinha americana olha con

fiantemente o solene desafio
de 1942, mas concita os ameri
canos a não se mostrarem im
pacientes" - declarou o sr.

Ralph Byrd, secretário-assis
tente do Departamento de Ma
rinha.

«Bleek-out» em Nova Iorque

Nns tossos rebeldes. t�...as bt-oadIH......
�eas ou aJmples, grlppell., resfriados. reu1fUldõe.. to.sea ceI8
CillecQ,nga �angulneos, dores no peUo e lUla �o.ta.. laso........
O llrequ811a geral, falt. de appetJt. e febre, o CONTRATO_
ti I) romedlo absoluto, herolco, que DàCJ falha. Ettic.ds.....
."", tg.ao dos tuberculosns tom.odo-o c:onyenJentcme..... •
eO�TlIATOSSE Já recebou mais •• 24000 aUosaados ...
�ifos. Tenham cuidado! �Nào se ds.zeGI eng.nu.' .....
iarsII ... CONTRATOSSE. que • barato. aão te .. ,......
� ._.._t.. '..h......................

LOBOCAMPOS &

Nova Iorque, 7 (United) -

A maior cidade dos Estados
Unidos fez, ontem, a primeira
prova de obscurecimento par
cial. Foram apagadas, alterna
damente, as luzes de três ave

nidas principais. Anunciou-se
que êsse plano será ampliado
a outras vias de Nova Iorque .

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações cíveis, comercia is
VISCONDE DE OURO

PRETO, 70

Fone 1.277

Censura telegráfica

Washington, 8 (U. P.) - O
Departamento d€ Marinha bai
xou as seguintes instruções re

lativas à censura telegráfica:
"Não será permitida informa
ção alguma com referência aos

territórios ocupados pelo ini
migo, excéto quando houver
autorização especial. Não se

rão aceitos despachos em có
digo ou direções cifradas".

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33

FLORIANÓPOLIS

SCHMIDTRUA FELIPE N 39

aostat 19-- Teleohone tüõs=-End. Tel.• ALLJAN(A7I

Sub-Acente em Laguna, Tubarão,
Blumenau e Lerqea. �laja�1
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E' FAC! L APAN HAR UMA

GRlPPE) UM RE5F�IADOa OU UMA
PNEU�10N1A

M�S TOM��DO O F'AMOSO

PfJT�ML OEAt��l�@ AE\JDTL��E
NADA H� QUE iEMEI\.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSIK.\ TURAS

Na. Cu l' ;! aI :
Ano ..

Semr-st re •.••.•

l.'ri!ll c,;u-e .... ,.

l\Iês ......•.....
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25:;)000
15$000
5$000

I

5

No Inferior:
Ano . 55$000

30$000
20$000

•

Agua
'Santa (atarina
Nlsclnte de água. quente.

com 40, 5 gráu.

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

Scrn est re .

l.'rill!estre .. , .

Anúncios mediante contra to

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

nos artigos assinados
� .

noivos.
Fpolis., 1-I-ft2

Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Sebestlão Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton-
turas, manchas na vista, tu-
do rodava ... Tinha medo de'
atravessar uma lua, de to- -------

mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u..
ma escada.
Começou a tomar as gotas

de BUCOIODINA a conselho
médico e tornou-se outro:
lépido, jovem, cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOIODINA, com base de

iodopeptona, impede e com

bate a arteriosclerose, pro
longa a vide.
Si tem mals de 40 anos

comece HOJE fi tomar BU
COlODINA e víver

í

muito
mais ào que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trelano 0.0 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo CEOrtificad,)
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

_e ordens de pagamento.
Transportes de Cargas e Encomendas entre Porto Alegre -- Araranguá Tem correspondente em todos os Municípios do Estado.

__ Tubarão a_ Flor,'a nôpolis e vice-versa Representante da Caixa Economica Federal para a venda
das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

DOMICILIO A DOMICILIO . semestral, em Maio e Novembro.
Agência em Porto Alegre - Rua Ramiro Barcelos, 219 - Fone 5934 Paga todos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados

Agência no Tubarão - Rua Marechal Deodoro - Fone 24 de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.
Agência em Florianópolis - Rua A'lvaro de Carvalho, 2 - Fone 1677 Mantem carteira especial para administração de prédios.

VIAGENS DIRÉTAS E REGULARES 3 VEZES POR SEMANA Recebe dinheiro em depósíto pelas
Recebe cargas e encomendas para: Tubarão, Gravatá, Braço do Norte, São melhores taxas:
Ludgero, Orleans, Urussanga, Cocal, Cresciuma, Mãe Luzia, Nova Veneza, C/C à díspostção (retirada livre) 2%
Forquilhinha, Morretes, Araranguá, Torres, Capão da Can&a, Tramanday, C/C Limitada 5%

Osório, Santo Ant&I1io, Gravataí, Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo. C/C A"iso Prévio 6%
Florianópolis, 5 de novembro de 1941. C/C Prazo Fixo 7%

GUILHERME GONCALVES D'AVILA A t Aceita proeuraeão para receber vencimentos em to ..

5v.- 4 I�����������·�����.����_��_--�_g_e_n_e_.��� das as Repartições Feder�s, E�adua� e Mu�clp��

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

....----_....,.........

/1 S a fi O U � n o I
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálidos. DepauP�lIdos,
ESCjotados, AnêmiCO', Mãe.
que criam Magros, Criança.
raquíticas, receberão o toni-
fic�ção !!tllIl do orglnilmo

com o

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

1••U••• jy _

'NI. , •• ta•• at ..

TINHA TONTURAS

o IRMÃO SOFRE ?
o Ambulatório Médico Popu
lar, Rua Ml.lia Lacerda 69 .. -

Rio de Janeiro, 80b a direção
de rnéd cos Espíritas, atende,
gratultament�, pessoaiment-,
ou pelo Correio, desde que
eeyle claramente o nome, íia
de, resldêncía e Sintoma", as
sim como envelope selado e
subscr.tn para resposta.

...

NOVAMENTE A VENDA
as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL))
Máquinas portáteis Màquinas para Escritórios

(IDO URICO

ALUGA-SE
Aluga-se a7asa de mora

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

Produtos da

WANDERER
WERKE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

Se todos comprehendessem
de que vital importancia para
a saude é o funccionamento
regular dos rins, não ficariam
um só dia sem tratamento em
caso de fraqueza dos rins.
Cada gotta de sangue do nosso
organismo tem de passar pelos
rins para ahi serem filtradas
todas as impurezas e toxicos
-sendo dentre estes, o prin
cipal, o acido urico. Se os
rins estiverem fracos demais
para effectuarem devidamente essa tarefa, o acido
urico é transportado por todo o corpo, formando
crystaes agudos, que se alojam nas articulações,
causando inflammações dolorosas, rigidez e, final
mente, a tortura do rheumatismo. Ou então os

crystaes se alojam na bexiga, dando logar a cálculos,
pedras ou inflammação chronica,
A fraqueza dos rins, que p6de ser facilmente reconhecida pek.

apparecimento de dôres nas costas, sll.nsação de peso e cansaç<>
geral, deve ser immediatamente tratada por meio das Pilulas De Witt
para os Rins e a Bexiga. Agem directamente sobre os rins, toniâ
cando-os e auxiliando-os a eliminar todas as impurezas do organismo,
A venda em todas as pharmacias. Compre as legitimas

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, para enfermidades

produzidas por excesso de acido urico.

-

Produtos CATEDRAL
á vendeno FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hcepcke)

com carros de 3? 28. lt6. 51.
65 e 95 cm úteis

com teclado «universal» de lt 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

A����ãG I
Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma

boa instalação de luz OU obter materiais elétricos, em seu próprio
interesse, visite sem compromisso a

INSTALADORA DE FlO'RIANOPOLIS
pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fios para
Instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de
.$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos'

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

I Empresa Ribeiro I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Alemanha deve pagar pelo. que fez
LONDRES,9 (R.) - SEGUNDO AFIRMA O CORRESPONDENTE DIPLOMA'l'ICO DO "DAILY MAIL", UMA NOTA DO GOVÊkNO RUSSO, DISTRIBUIDA

AOS REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS ESTRANGEIROS EM MOSCOU, SOBRE OS OBJETIVOS RUSSOS, DE GUERRA E DE PAZ, ESTABELECE OS SEGUINTES

ITENS PRINCIPAIS: - 1) A ALEMANHA DEVE SER DESARMADA, DE FORMA QUE SE TORNE INCAPAZ DE REALIZAR NOVAS AGRESSÕES; - 2) A ALEMANHA,
COMO CASTIGO DOS SEUS CRIMES, DEVE SOFRER O MESMO QUE A UNIÃO SOVIÉTICA SOFREU; - 3) A ALEMANHA, ISTO É, o POVO ALEMÃO, DEVE RE-

CONSTRUIR TUDO O QUE DESTRUIU.

SUI-/
olímpicos a mocidade do mundo in
leiro, sem distinção de raça, E só
os : sportes poderiam conseguir tal

Montevidéu, 9 (U. P.) - O deSl(�e�·ato.
C d 14 C m eona Iniciados, apenas, com alguns
ongresso o. . a p ,- países <la, Europa, em menos do vín-

to Sul-Americano de Futetol te �1i10S os jogos olímpicos C(,I1Se

aprovou o seguinte programa guiam a adesão de quarenta e Q11il

de partidas, para a realização tI'O países. todos orientados por

do referido torneio:
comités olímpicos regidos pelo CG-

mité internacional.i dirigido pelo
Janeiro 10 - Sábado - Uru conde ele Baillet-Latour.

guai vs. Chile. Velho, pobre c alquebrado, o

II" - Domingo - Argentina conele acabou vendo vitoriosa a

sua obra, elevando a sua personali-
vs. Paraguai. dade a ponto só atingido nclos

17 - Sábado - Argentina grandes beneméritos da hUl1111'lÍda-
vs. Brasil. de .

18 - Domingo - Chile vs.

Perú: Uruguai vs. Paraguai.
21 �... Quarta teira - Brasil

vs Perú.
22 - Quinta-feira - Para

guai vs. Chile: Argentina vs.

Equador.
24 - Sábado - Uruguai vs.

Erasil.
25 - Domingo - Paraguai vs.
E quador: Argentina vs. Perú.
28 - Quarta teira - Perú vs.

Equador.
31 - Sábado - Uruguai vs.

Programa do campeonato
americano

Perú.
Fevereiro - 1 - Domingo

- Equador 'lIs. Brasil; Argen
t.na vs. Chile.

5 - Quinta-feira - Chile vs.

Equador; Brasil vs. Paraguai
6 - Sábado ou 8 - Domingo
-- Argentina vs. Uruguai.

O FIGUEIRENSE ELEGEU NOVA
DIRETOlHA

Os associados cio "Figueirense F.
C", estiveram reunidos, dia 7, em

Assembléia Geral, para elegerem a

sua diretoria.
Foi indicado, com ampla satisfa

ção, o nome do esportista Tomúz
Cabral, para o espinhoso cargo de
presidente, merecendo uuânime
aprovação da parte nos associados.

O atual campeão de Iutebó l en-

,
tra em fase renovadora de valores,
afim de encetar a futura tcinpora
da, munido da emf'ibratura, que
sempre o caracterizou, a ponto de
ser conhecido por "esquadrão-de
aço".
A diretoria eleita é a seguinte:
Preso de honra, Osni Ortiga; pre

sidente, Tornáz Cabral; vice-pres.,
tte. João Silva; 2° vice, Carlos Ed
gar Moritz. Os demais cargos' serão
preenchidos a convite dos mencio
nados membros diretores.

o úLTIMO TREINO
Rio, 9 (P. C.) - Para hoje sexta

feira, às n horas da noite, está 111ar

cano pela C. B. D. o treino de des

pedida elo "scratch" brasileiro que
irá ao Uruguai, disputar o Cam
peonato Sul-Americano de Futeból,
num "apronto" final que está des
pertando interêsse no público, an

sioso por ver a constituição da re

presentação nacional, que há tem

pos vem sendo preparada com todo
° carinho pelos dirigentes da eriti
dade máxima.
Esse derradeiro ensáio efetuar

se-á no estádio da rua Guanabára,
estando convocados os seguintes
[ogadorcs :

Caiú, Joél, Domingos, Norival,
Bergliomini, Virgílio, Afonsinho,
! canino. Brandão, Dino, Argemiro,
Cláudio, P. Amorim, Zizinho, Servi
lio, Pir'i lo, Russo, Tim Paulo,; Pipi
" Patesko.
Dirigirá o ensáio um árbitro da

la categoria da F. ;'II. F.
Amanhã, pela manhã, os jogado

res embarcarão em avião especial
da "Panair ", contratado pela C.
B. D. para. levá-los à capital uru
guáia.

VAI AO CEARA'
Hio, n - O �Iadureira está ulti

-naudo os seus preparativos para
emburcar na próxima semana para
o Ceará, onde realizará, a convite
la entidade local, longa temporada
ele cinco ou seis jogos. A chefia .da
.lelegação caberá ao dr. Almir
Amaral, antigo diretor esportivo no
tricolor suburbano.

NO 11 DO "CANTO"
H.io, n - O Canto no Rio está em

entendimentos com os jogadores no
Vasco, Alfredo I e Durval, que de
lerá formar êste ano no "onze"
to benjamim da entidade carioca,

QUADROS PROFISSIONAIS
Rio, n - No domingo próximo

será realizado o últímo jogo da

temporada oficial de 41 com a par
ti da entre os quadros profissionais
lo Fluminense e do América, no

c·�.mpo dêste. O tricolor já é o cam

.ieão do torneio, em face da sua vi

.ória de domingo passado, derro
laudo o São Cristóvão por 2 a 1.
vlesmo assim a partida deverá a

jradar, pois o América tudo fará
.ara derrotar o conjunto vencedor
lo campeonato.

NÃO IRA' AO NORTE
Rio, n - Ao contrário do que

tem sido noticiado, o Botaf'ogo nao

.rá mais ao norte elo pais, regres
sando da Baía, onde se encontra
utualment e.O quadro alvi-negro de
verá estar de regresso ao Rio, no

rim do mós corrente.

FALECEU O ORGANIZADOR DAS
OLIMPIADAS DA ÉRA MODERNA
Nova Iorque, 8 (A. P.) - Fa

leceu, ontem, na sua residência em

Bruxelas, na idade ele 67 anos, o

conde Henry de Baillet-Latour pre
sidente do Comité Olímpico Inter
nacional.
Nota elo C. M. - A vida dósse

homem foi um exemplo de idealis
mo e de trab1:1.1110. Apesar 'je ler
possuido grande fortuna, acaboll
pobre e vivendo à clista de uma O QUADRO ARGENTINO
pensão que os comités olímpicos eg· Buenos Aires, 9 (R.) - A Co-
tipJllaram para a sua subsislêncÍ;l. missão de Seleção da Associação de
Desde a mocidade o conde de Lq Futeból, realizou uma' reunião re

tiul' foi fervor 050 adepto dos esplll'- solvenno não utiliza,r Sastre, Batta
teso ResolYendo restabelecer os jo- gliero c Aldabe na turma argentina.
gos olímpicos, que fizeram II glóri.a que disputará em Montevidéu, o
e a pujança da Grécia, o COJ1(li� eIll- campeonato sul-americano. A re

préendeu exaustivo trabalho para solt�ção foi arlotada pelo fato de ês
realizar a la. Olil1lpiada, que tcye ses trt's jogadores se encontrarem

lUll'ar. em Atenas, el1J lSn6. O seu em La Paz integrando a, delegação
objetIvo era congregar nos jogos' do Inclependien1.es, se bem que a

A's 7,00 horas: A's 7,30 horas A's 5 1/2 e 7 1/2 horas

HENRY ESTA
NA BERLINDA

Complemento nacional DF B.
Com pl -rne n to na c iunn l Dr. R

com Ja ckle Crr per

Companhia c!:!!�J!!�Lil��.PC��!Q, SSA. !.I Ecos e NotíciasAVISO �unlCa aos seus aubscrftores e .octorustos

que o Conselho' Nacional de Petróleo indeferiu o seu pe-

dido para exercer atividades no setor de mineração do
��

petróleo e operações correlatas. A Companhia, não se

conformando com essa decisão, vai recorrer para o Exrn o.

sr. Presidente da República. Todavia, para satisfazer a

exigência do Conselho Nacional de Petróleo, cientifica a

todos os subscritores que devem vir fazer a prova da sua

nacionalidade na séde da Matriz da Companhia à Ave

nida Rio Branco. 128, 13 andar, ou nas das suas filiais
e agências, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 1942.

O sr. Tor Janer, chefe da
importante firma importadora de

papel T. Janer & Cia. foi no

meado, pelo rei Gustavo V, para
as altas funções de cônsul geral

I da Suécia no Rio de Janeiro
• Enviaram-nos artísticas tolhi

Pelo presidente da República nhas para o corrente ano os

foi assinado decreto-lei abrindo, srs. <lA Equitativa», companhia
pelo Ministério da Viação, o de seguros, por intermédio de

crédito suplementar de 74:000$, seus agentes nesta praça sr s,

à verba diversas despesas do j"MaChado & Cia., e «PFAFF",
Departamento de Correios e por seu agente nesta capi tal sr

Telégrafos. Rudolf Fa! k.
*

Complemento uuc
í onal D,F.B

com Jean BJo adell

Canario sustenta a nota.

(short natural) I
Pr e çns: 2$noo 1$500 e 1$lJoo

ILiv r e de Censura

ASSEMBLÉIA DA F. C. D.
Estiveram reunidos, no dia seis,

na sede da F. C. D., os presidentes
elos clubes futebolísticos jest.l ca

pital c os representantes das agre
miações elo interior, credenciados
junto àquela en tidade ruax rrn a,
a-fim-de procederem à eleição dos
seus elementos diretores.
Após a apuração das cédulas fi

caram reeleitos lodos os atuais di
retores, sendo também, indicadas
duas comissões, que, de acôrtlo com
a reforma dos estatutos, passam a

ser considerados membros dire
tores.
A diretoria está assim Iortunda :

presidente, dr. Aderbal Ramo,'; di]
Silva; vice-pres., Mário Lac.unhn;
1° secr., Flávio Ferrari; 2° dito, INTERESSANTE SUGESTÃO
Haroldo Pessi; 1° tesoureiro, ,loi'i,)

I
Rio n - O Fluminense F. C. en

I\liroski; comissão. do �utebo!:. Ar- viou à Federação Metropolitana de
noldo Cune<?, 9sI1l OrtIga e va,lt�r I

Fllleból interessante sugestão, pro
Lange; COl,l1l�SaO do _remo: En�l(�lO pondo ([ue, na primeira semana
Cardoso JUl1l�r, Rall11Undo VJelra após a terminação do campeonato,
c Oscar Abraao. ie promova um encontro amistoso

"l1tre o onze campeão e o seleciona
do rla cidade formado de jogadores
elos demais clubes. Da renda da
,lartida será tira.da a gratificação
,los elementos componentes da se

leçüo, [i,lém de outras despesas ge
rais c o restante será dividido en

tre os jogadores do onze cam-

neão. ,
-

Cabení ao departamento técnico
dar parecer a respeito da sugestão
apresentada pelo Fluminense.

A polítiGa ae "a.vvazamento da tevt?a"
CAMBERRA, 9 (R.) - O TE��NTE-GENERAL VAN MOOK, "GOVERNADOR DAS íNDIAS ORI�NTAIS HOLANDESAS, REVELOU QUE AS AUTORIDADES SE PREPARAM, HÁ 12

MESES, AFIM DE EXEC�TAR A POlíTICA DE ARRAZAMENTO DA TERRA . P�RA IMPEDIR QUE AS INDUSTRIAS PETROLíFERAS CÁIAM NAS MÃOS DOS JAPONESES, ESTÃO SENDO RE.
MOVIDAS TODAS AS FABRICAS SITUADAS NAS ÁREAS AMEAÇADAS. o QUE NAO PUDER SER REMOVIDO SERÁ DESTRUIDO, ENQUANTO QUE OS POÇOS DE PETRÓLEO SERÃO INCENDIA.
DOS. O TENENTE-GENERAL MOOK EXPRESSOU AINDA SUA CONFIANÇA NA RESISTÊNCIA DE SINGAPURA, ADMITINDO, PORÉM A POSSIBILIDADE DE SINGAPURA SE TORNAR MENOS'

- IMPORTANTE, CASO SEJA ULTRAPASSADA E ISbLADA. '_ .

Mlle. MaisieA VOLTA DO
fANTASMA

com Ann Sothern

Sporl em miniatura
(,·borl uutur, J)

Greve de Cegonhas
(Desenho Cot.iríuo)

A voz do mundo (Jornal)
Preçus: 2$00n e I $5uo

Imp. até 14 anos

Preços: ! $1)00 e 1'$000
Livre de Cen-u ra

Fazem anos hoje:
A exma. sra, d. Iracema Ne

ves Reis, viuva do nosso ines
quecível conterrâneo SI' Haroldo
Reis;
-o sr. Alvaro Camilo da Sil

va;
-a exma. sra. d. Argentina

Linhares da Silva;
-a sta. Lucinda Grumiché;
-a sta. Maria da Glória Ma ..

tos;
- o sr. Célio Macedo;
-o jovem Manoel Ribas Ca-

margo, filho do sr. João Camar
go;
-o sr, dr. Olavo Freire Juni

or;
-a galante menina Teresi

nha, filha do sr. Anísio Dutra.

MISSAS

Amanhã, 10 do tluente, será
celebrada missa, na Catedral
Metropolitana, às.7 horas, em

regoz ijo ao natalício da exma.

sra. d. Julieta Calandrini, e

mandada oficiar por seus paren
tes e amigos.

Clubes:
O C.R. "6 de Janeiro", do

Estreito (João Pessôa), efetua
rá amanhã, animado baile, em

homenagem ao seu 10 aniversá
rio de fundação.
-O "Cantista R. F. Clube",

do Estreito (João Pessôa), está
promovendo animado saráu-dan
sante, a efetuar-se no próximo
sábado, e denominado «Clarina
da de Momo», sendo nessa noi
tada dado o grito de Carnaval.

Agradecimentos:
O nosso estimado conterrâneo

sr. Amâncio Pereira, proprietá
rio da conceituada alfaiataria
«Pereira", agradeceu-nos, aten

ciosamente, a nota de seu na

talício.

Gentilezas:
Dos srs. Tuffi Amin & Ir'

N. B. -Sub-Agência em

Mafra, 41 A.

A Diretoria
Florianópolis: Rua Conselheiro

mão, conceituada firma desta
praça, concessionários dos afa
mados produtos "Ford", recebe
mos artística folhinha para o

ano em curso. Gratos.
-A «National Paper & Type

Co», do México, enviou-rios
artística .lolhinha-crômo para o

ano corrente. Gratos.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar: o sr. Ranulfo Neves com a

srita. Zi lá Pereira Carpes; o sr

Wilson Menezes com a srita.
Diva Beltrami .

Noivados:
Com a prendada senhorita

Heliane Costa e Sousa, filha
do sr. Humbertq Costa e Sou
sa, contratou casamento o sr.

Vinicius Gonzaga.

t "

Foi posto à disposição da In
terventoria Federal no Estado
do Rio Grande do Norte, afim
de comandar a Força Policial, o

capitão Dióscoro Gonçalves Vale.

*

Por necessidade do serviço foi
classificado o tte. Danilo Klaes
na 6.a Bateria Isolada de Arti
lharia de Costa (Forte "Mare·
chal Luz").

Por merecimento foi promovido
o oficial administrativo sr. An
tônio Acioli Carneiro, da classe
H para I.
Por antiguidade, toram pro

movidos, da classe H para I, os

oficiais àdministrativos, nossos

conterrâneos, srs, Anibal Gomes,
Lucas Correia de Miranda, An
tônio Cunha e Armando Ca-
misão.

*

Foi nomeado o sr. Hugo Ra
mos Filho, para exercer, interina
mente, a função de escrevente

juramentado do tabelião do 15°
ofício de Notas da Justiça do
Distrito Federal.

.e

Foi achada e depositada em

nossa redação uma carta expe
dida pelo sr. André Francisco
Correia, -representante comercial
nesta cidade.

•

Convite de

Fritz Setter, Ernesto Hinkel
dey, Ricardo Kruger e Rodolfo
Vosgorau, todos do município de
Jaraguá, não obtiveram o cer

tificado de reservistas de 3.a ca

tegoria, pedido à 16.a Circuns
crição de Recrutamento, desta
capital, por não falarem a língua
vernácula. Princípio de incêndio

Ontem, pouco antes das 24
horas, manitestou-se um incên-'
dio no prédio onde se acha ins
talada a Guarda de Vigilantes
Noturnos, à rua Conselheiro
Mafra.
A Guarda sofreu prejuizos

de pequena monta,
Felizmente o fôgo conseguiu

ser dominado, após ingentes es

torços, lutando mais u'ma vez

.os bombeiros com a falta de
água.

A família João Tclentíne de Sousa e
Ana Maria da Rosa convidam aos pa
rentes e pessõas amigas do saudoso
general Dr. Bulcão Viana, para assisti
rem à missa que mandam celebrar. do

mingo, dia II do corrente. às 1.30 horas, na Capéla do Gi·
násíe Catarinense, pela passagem do seu aniversário nata
líctu-

Aloísio Durieux, residente em

Lages, requereu à 16". Circuns
crição de Recrutamento, desta
capita 1, o certificado de reser

vistas de 3". categoria. Foi-lhe
dado o seguinte despacho: «In
deferido. Requeira ao exmo. sr.

ministro da guerra para tornar
sem efeito o aviso que o isentou
por crença religiosa, afim de
poder obter o respectivo certi
ficado de reservista').

Desde já, agradecem a todos que
êsse ato religioso.

comparecerem a

2vs.-1

ocasiãoNegóciO
Por motivo de viagem, vendem- se, por ótimo preço, uma

sala de jantar, um quarto de casal, dois ditos de solteiro, uma

geladeira pequena e mais algumas miudesas. A venda só será
efetuada em conjunto. Tratar à rua João Pinto, 18 (térreo).

3vs.-1

o pruzer da petizada,
E orgulho dos couteltepos,
xão os doces tra balhados.
CoJo bom Ei'ermentn Merteiro�.

Em todas IS Farmáciet do
Brasil encontre-s.

EUMICiRAN
O medicamento
preferido para:
DOR
RESFRIADOS
GRIPES
NEVRAlGIAS

Produto do Laboratoria
MARGEL

direção cIo clube tivesse prometido
que eles estariam aqui em 27 de de
zembro.
Os três craques serão substitui

dos por Manuel Morosano, meia es

querda do News Old Boys ; Grego
rio Esper, médio direito do Platen
se, e Oscar Montauez, zagueiro di
reito do Gymnasia y Esgrima.
A comissão de seleção pedirá ain

da a aplicação de penas disciplina
res contra os três jogadores falto
sos.

NA INGLATERRA
Londres, n (R.) - A Inglaterra

formou forte quadro para enfren
tar o quadro de futeból da Escócia
numa pa,rtida que se realizará no

dia 17 do corrente e cuja renda J:.e

verterá el11 beneficio dos fundos de
auxílio à Hússia, criado pelo pri
meiro minist 1'0, sr. 'Vinston Chur·
chill.
Anuncia-se que já foram vendidas

75.000 entradas, esperando-se que
a renela atinja a soma de ROO contos
aproximaclal11enl c.

EDITAL

DAS FILEIRAS PARA O
CAMPO

"Montevidéu, n (R.) - O ministro
da guerra resolveu permitir que o

jogador Júlio Herrera se ausente
das fileiras do exército, enquanto
se realizar, em Montevidéu, a dis
puta do campeonatoi sul-americano
de futeból afim ele permitir que o

famoso futebolista possa, integrar o

quadro nacional argentino que di's·
putará o importante certame.

Voluntariado

De ordem do sr. Tenente Co
ronel Valdir Lopes da Cruz, Co
mandante do Décimo Quarto
Batalhão de Caçadores, faço so

bel', para conhecimento dos in
teressados, que tica sem efeito a

letra E do item II, instruções sa

bre a abertura do Voluntariado
no Exército, publicadas neste

jornal.
Quartel em João Pessôa (São

José) Santa Catarina, 6 de Ja
neiro de 1942.

HELIO PORTOCARRERO DE
CASTRO - l' tenente ajudante-
s :cretário.VAD.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


