
O'{"ás" do microfone procura aquietar os a
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es
LONDRES, 13 (REUTERS) -. A ALEM/\NHA JULGOU NECESSÁRIO LANÇAR MÃO DO "ÁS" DO MICROFONE, FRITS.� ·PftltA. ,"-QUIE

TAR A ANSIEDADE DE SUA POPULAÇÃO, EM FACE DA DECLARAÇÃO DE ROOSEVELT SOBRE A GIGANTESCA PRODUÇÃO NlRTE..4MM«CANA
DE AVIõES. SEGUNDO INFORM1\ o "DAILY MAIV' A IRRADIAÇÃO FOI ENCADEADA POR TODAS AS ESTAÇõES DA ALEMANHA E PAtS�S
OCUPADOS. '"O DISCURSO DE ROOSEVELT PERANTE O CONGRESSO AMERICANO -- AFIRMOU FRITSCHE -- NÃO PASSA DE MONSTRUOSO
"BLUFF" PARA AMEDRONTAR O POVO ALEMÃO. É O INíCIO DE NOVA GUERRA DE NERVOS. ROOSEVELT VANGLORIA-SE COM NúMEROS

FANTÁSTICOS DE TANQUES, AVIõES E NAVIOS, QUE A AMÉRICA DO NORTE ESTÁ CONSTRUINDO; MAS ONDE IRÁ A AMÉRICA ENCON

TRAR OS MILHÕES DE AVIADORES, CONDUTORES DE TANQUES E MARINHEIROS NECESSÁRIOS PARA MANEJAR ÊSSES ENGENHOS E CO

MO IRÁ A AMÉRICA SUBSTITUIR O MATERIAL BÉLICO QUE PERDEU NO PACíFICO"? COMENTÁRIO QUASE IDÊNTICO FOI FEITO PELA RÁ-

DIO DE ROMA.

Rio, 13 (O Jorual) - o De- I pessoalmente, numerosos ofe

partamento da Guerra dos Es- recimentos de 'Voluntários pa
tados Unidos, por intermédio

I trícios ao escritório do adido
do adido militar à Embaixada I militar da embaixada amerí
Americana no Rio, exprimiu: cana nesta capital. Êsses vo

oficialmente sua satisfação, 'luntários, dos quais fazem paro.
pelo fato de centenas de jo- te homens de todas as idades e

vens brasileiros se alistarem, de todas as profissões, mani
como voluntários, nas fôrças festaram o ardente desejo de
armadas daquele país, em face

'I
servir aos Estados Unidos, em

pUDIM MEDEIROS, 8 130- do traiçoeiro ataque japonês. qualquer setor. Em resposta a

bremesa Inegualáve l, gostosa, Em face do enorme número tantos oferecimentos, o Depar
fácil de preparar e que to- de voluntários que se inscre-I tamento da Guerra da nação
dos apreciam J

vem diariamente nos postos de

I
americana comunicou que o

posicões perdidas alistamento do exército, nos número de voluntários ameri
Estados Unidos, tornou-se im- canos alistados nos Estados

Moscou, 12 (U. P.) - Comu- possível para o govêrno da Unidos é mais elo que suficien
nica-se que os nazistas per- grande nação aceitar, no mo- te para as suas necessidades
deram todas as posições que mento, o oferecimento elos bra- presentes e oficialmente, ex
haviam conquistado durante os

sileiros. pressou seu agradecimento por
últimos meses a léste de Le-

Desde o dia 7 de dezembro, êsse ato, que demonstra a sim
ningrado.Com as recentes ope- data do covarele atentado con- patia e a solidariedade do po
rações russas, as tropas ger- tra Pearl Harbour, têm chega- vo brasileiro à causa da ele
mànicas viram-se desalojadas do, por cartas, telegramas e mocracia.
ele todos os pontos que vi- ------------

ilham sustentando naquela
área.

Saint-Louis, 13 - A hístó- nada poderia ter sabor melhor,
ria de como um operador de mesmo se se tratasse de um

rádio da Aviação salvou a vida faisão".
de oito aviadores militares Me Cord relata que suas (mi
americanos, com os quais pas-' cas provisões eram duas gar
sou quatro dias e cinco noites rafas de café e uma carteira de
vogando à deriva no Pacífico, cigarros, que se molharam.
em jangadas de borracha, de- As primeiras notícias sobro
pois do avião que tripulavam o salvamento dêsses aviadores
ter feito ameríssagem força- foram anunciadas no dia de
da, foi revelada hoje numa car- Ano Bom.
ta de Don Me Cord Junior,
procedente de Honolúlú, a seus

pais, que residem nesta cidade.

____________ .
1 Em sua carta, Me Cord nar-

S 1· 1
ra como salvou seus compa-.

e vagerla amare a nheiros, da morte pela fome,
abatendo um albatroz com sua Jã perdeu 42 ala da
pistola, três dias depois de o sua tonelagem
avião ter sido forçado a ame- Estocolmo, 13 (Reuters) --

ríssar. A marinha mercante finlande-
"Nós não sabíamos de que sa já perdeu 42 por cento de REFORÇOS POR VIA AÉREA

pássaro se tratava, porém co- sua tonelagem, ou sejam 91 Cuibichev, 12 (A. P.) - No
memos a sua carne crúa, dei- navios, com 331.000 toneladas. tícía-se que a Alemanha fará
xando apenas de deglutir as per- desde o início da guerra atual vir reforços para a Rússia, tra
nas. Nas entranhas do pássa- - revela um comunicado di- zendo, por via aérea, tropas
ro encontramos um peixe, que vulgado pela Sociedade de Ar- que se acham estacionadas na
também comemos. Na ocasião, madores finlandeses. Europa Ocidental.

••••••e••• .a.E.i.�Aa.........
A imprensa desta cidade pu-

_. vV' .. blica despachos informando

=: FILHA! MA"E I AVO' ! : ������ �����;S t�azis;;�ad.�=
• França a 23 de dezembro úl-

• timo, sendo mandados para o

.. T
""

d
"front" de Calinin. A maioria

.: O o as eve 11t1 usar a e

j
deles, entretanto, - acrescen-

w • tam as informações - já foi

• • liquidada. Outros informes adi-

� • antam que, de outra feita, 60

• • soldados vieram da Alemanha,

• (OU REGULADOR VIEIRA� •
também por via aérea.

• •• Bonitos, bons e baratos,
e

A MULHER EVITARA DORES Primeiros entre os primeiros,
• Alivia as Cólicas Uterinas • São os doces preparados,

.. Emprega-se com vantagem pa- : Co'o bom Fermento Medeiros.

•
ra combater as irregularidades • Novos generais

•
das Iunções periódicas das se-

• «depurados.
..

nhcras. E calmante e regUlador. Estocolmo, 12 (U. P.) _ O
w dessas funções.
I FLUXO-SEDATINA, pela SUB •

correspondente do "Dagens
comprovada dicácia, é muito re-

Nyheter" em BerlÍm anuncia
t ceítada. Deve ser usada com

• que foram feitas novas, "depu-
I confiança. • rações" de generais alemães

• FLUXO-SEDATINA encontra-se • em todo o Exército germânico.
•

_ ._

em torJa parte. • Informou-se que as destitui-
� ções afetam a todos os Exér-

• '.
II

• citos alemães, desde a frente
••••••••••••••••••••••••• fin.landesa até o M�r Ne�rQ� -'

Havana, 13 (A. P.) - Fo- mesma fosse internada.
Civís russos massacrados pelos ram condenados a dois anos de Na defesa que produziu, Ha-

alemães prisão, "por conspirarem con- chez, disse que tinha denun-
Moscou, 12 (R.) - A emis- tra a estabilidade da nação ciado a própria esposa, de

sora desta capital ànunciou cubana", o alemão Emil Ha- quem está divorciado, para
que, de acôrdo com dados ain- chez, e o japonês Urano To- evitar que a filha do casal se
da incompletos, os alemães as- kuyo. deixasse levar pelas idéias
sassinaram, apenas em sete ci- O alemão Emil Hachez man- anti-nazistas de sua mãe.
dades ocupadas, em território tinha correspondência secre- O japonês Tokuyo fora deti
soviético, 113.000 CIVIS. I

ia com a "Gestapo" alemã. do pela polícia por ter sido en

A

As cidades a que se referem Em seu poder foi apreendida contrado em seu poder um ma

esses dados são as seguintes: I uma carta em que pretendia pa mostrando detalhadamente
L o v o, Quiev, Camenetz-Po- comunicar à"Gestapo" que as rótas aéreas entre Colon e

dolsc, Dniepropetrovsc, Odes- "sua mulher não simpatizava as províncias de Matanzas· e

sa, Mariupol e Querch. r com Hitler" e sugerindo que a: Pínar elel Rio.

t-

Presente do governo chileno ao

chanceler Osvaldo Aranha

Santiago, do Chile, 12 (Re�l
ters) - Foi realizada no salao

vermelho da Chancelaria a ce

rimônia da entrega simbólica

do presente feito pelo govêrno
chileno ao chanceler brasilei

ro, sr. Osvaldo Aranha. Trata

se de dois cavalos puro sangue
chilenos. O chanceler interino,
sr. Del Pedregal, pronunciou
breve alocução pondo em re

lêvo os estreitos laços de ami

zade que unem o Chile e o Bra

sil, acrescentando que o pre

sente oferecido ao chanceler

brasileiro é prova de apreço

pela obra de maior aproxima
ção entre os dois países leva

da a efeito pelo ministro do

Exterior do Brasil.
O ministro do Brasil, sr .

Sousa Leão, recebendo a dá

diva do govêrno chileno, em

nome do sr. Osvaldo Aranha,
enalteceu a política externa

dos dois países e fez ressaltar
a amizade tradicional que une

os dois países irmãos.

Com 4 páginas, só
Berlim, via Estocolmo, 1�

(U. P.) - Telegramas proce
dentes de Roma informam que
os jornais da península sómen
te poderão sair, a partir de ho

je, com quatro páginas, devi
do à escassez de papél.
-------------------------

• Compra: na Ct' SA MISCE
LANEA é saber economizar

Protestando contra a

vida cara
México, 12 (U. P.) - Um

grupo de mulheres como ato
de protesto pela alta dos pre
ços dos víveres, destruiu mos

truários e depósitos de gêneros
em várias bancas do Mercado
Central. Foi necessário solici
tar a intervenção da polícia
sendo detidas duas das inte
grantes do grupo. De acôrdo
com cálculos extra-oficiais, o

preço dos gêneros de primei
ra necessidade foi elevado, a

proximadamente, de trinta e

três por cento nas últimas se

manas.

Agências e

Representações
(,ixo poat.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub"agentel nOI p,i"ciplh
muncípio. do Edado.

17P.

Vigilância sobre
Goering

Moscou, 13 (U. P.) - Se

gundo informações proceden
tes de Angóra, o chanceler Hi
tler teria ordenado à "Gesta

po" maior vigilância sôbre o

marechal Goering. Acrescen
tam as versões que o marechal
do Reich, de acôrdo com o

que poude saber a "Gestapo",
havia conferênciado, privada
mente, com alguns dirigentes
do Exército. Informações de
fonte suíça dizem que a ati
tude de Hitler para com o ma

rechal Goering se tornou rís

pida desde a destituição do
marechal von Brauschitsch e

que, há pouco, o Fuehrer fez

observações desfavoráveis sô
bre a atividade da Luftwaffe
na frente russa e sôbre seus di

rigentes.

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

Reforcos nipônicos
cercados

Singapura, 12 (U. P.) - Vá
rias milhares de combatentes

japoneses foram enviados de
Iochou em socorro das fôrças
nipônicas cercadas em Chang
cha e que também ficaram cer

cados ao norte do rio Milo, en
tre Iochou e Changcha.
Os chineses apertam o cerco

de momento a momento, acre
ditando-se que poucos solda
dos japoneses possam escapar
com vida.

o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA

Trens repletos de
feridos

Londres, 12 (R.) - Trens

repletos de feridos alemães,
procedentes da União Soviéti
ca, acabam de chegar a Lu

xemburgo, segundo um despa
cho publicado pela agência
belga independente.

Negócio de ocasião
Vendem-se !! casas no Bal

neário da· Ponta do Leal,
'próprias para moradia, dota
rias de água, luz e esgoto
e situadas no ponto mais a

prazível. Aceita-se, também,
a troca por uma propriedade
no valor de 12 contos, em

Florianópolis. Melhores in
formações com o sr. Manoel
<\lfredo Barbosa, na «A Pre
ferida», no Estreito (João
Pessoa). 10v-4

.

Diretor gerente: Altino Flores

IFlorianópolis- Terça.-feira: 13 ae Janeiro de 1942 N. 84341ANO XXVII

Voluntários brasileiros I A 'ILH DE MALTA

A NATUREZA lhe deu 32 preciosas joias
-seus dentes. O uso diario do Kolynos

conserval-os-á limpos e brilhantes como pero
las. Proteja com Kolynos esta dádiva da
natureza!

o praz-r da petizada, -

E orgulho dos conteítejros,
São os doces trabalhados.
Coo bom Fermento Medeiros.

Quando se escrever a história da guerra atual, especial
mente na parte referente às operações na zona do Mediterrâ
neo, onde aliás as fôrças nazi-fascistas sofreram suas primei
ras derrotas e onde o Eixo começou a divisar os primeiros si
nais do déblâcle do seu poderio, que já vai desenhando em

côres sombrias, ressaltará na descrição dêste momento, de in
fluência decisiva para a vida dos povos, o papel preponderante
da cidadela de Malta.

Centro do equilíbrio do poderio britânico no antigo Mare
Nostrum dos romanos" situada nas proximidades das costas
italianas, tudo fazia crêr que Malta seria presa facil para o alar
deado poder militar de Mussolini. Malta todavia resistiu qua
se intacta a todos os ataques e tornou-se verdadeiro cemitério
de aviões e lanchas-torpedeiras fascistas.

Outrora os cavaleiros da ordem dos Templários, de tão
grande importância na história do cristianismo pela sua ação
militar, fizeram de Malta uma terra famosa, incorporando-a às
crônicas históricas daqueles tempos. Nunca porém como agora
a cidadela mediterrânea desempenhou papel mais importante.
Ela ficará, na expressão elos acontecimentos dêstes tempos,
como iinagem impassível e gloriosa "do espírito de obstinação
'de uma raça forte que, depois de anos de luta cerrada e impla
cável, vê finalmente os rebates alviçareiros de uma vitória que
cada vez se afigura mais provável.

( "Correio da Manhã" )

Comeram albatroz crú,

.KOLYNOS
Cusfa menos porque se usa

pouco • • • é concentrado!

J

Batavia, 13 (R.) - A

de-j metralhadora,
os homens pu

claração de que marinheiros laram nágua e se abrigaram
que se afogavam e subiram. pa- atrás do bóte, afim de oferece
ra bordo de um submarino ja- rem o menor alvo possível aos
ponês foram atirados nova- tiros do submarino. Êste, en

mente à água, foi feita oficial- tão, lançou-se deliberadamen

mente, por sobreviventes do te sôbre a embarcação, que foi

cargueiro holandês "See Ar- despedaçada. Quando os três
lier", no mar de Java. marinheiros, completamente
Depois que o cargueiro fora desarmados, conseguiram su

torpedeado, o submarino atacou bir para o submarino, os ja
os botes salva-vidas com tiros poneses atiraram-nos nova

de canhão e metralhadoras, as- mente dentro da água e desa
sim como os homens que nada- pareceram na escuridão no

vam, tentando salvar-se. Só- truna.
mente três dêsses homens es- Os marinheiros conseguiram
caparam - um mecânico ho- então agarrar-se aos destroços
landês, um marinheiro chi- da embarcação e tiveram a

nês e um despenseiro malaio. sorte de encontrar um bóte sal-

Quando o bóte em que êsses va-vidas em perfeito estado,
três homens se tinham refu- com o auxílio do qual conse

giado foi atacado a canhão e guiram chegar a terra.

um japonêsalemãoUm e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Se V. S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, calor e mal estar
na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do, estôma
go, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite, preguiça
e moleza geral, lingua suja, quentura na garganta, mau gôsto na

bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau hálito, arrôt?s,
gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre, azias, ancias
-e vontade de vomitar, e outras alterações da saúde provocadas
peJa prisão de ventre, a culpa é sua porque não se �rata como

deve.
Estas moléstias quase sempre são causadas por impurezas, subs

tancias infectadas e terrnentações tóxicas no estômago e intestinos,
que invadem o sangue e prejudicam o organismo.

.

Para evitar e tratar estes sotrimentos, use Ventre-LIvre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas, subs

tancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e trata
tão penosas doenças.

quem é a culpa ?
•

Livros à venda

Use Ventre-Livre

o DIREITO (obra cornplé
ta, encadernada, em 121 vo

lumes, cum Indice Geral em

2 volum es.)
CODIGO CIVIL comenta

do por Ferreira Coêlho) 26
volumes eucadernados.)

ENCICLOPEDIA e DICIO
NÁRIO INTERNACIONAL, (20
volumes encadernados.)
HISTORIA DO BRASIL, de

Rocha Pombo (tn volumes
encadernados.)
HISTORIA DA COLONIZA·

çÃO PORTUGUL:SA NO BRA
SIL (3 volumes encaderna
dos.)
EU SEI TUDO (obru com

pléta, encad'ernada.)
ILUSTRAÇÃO _BRASILEIRA

(Ia, e 2a. fase, obra comple
ta enc. em 33 grandes volu
mes.)
E outros muitos livros de

Direito, encadernados, de
grande utilidade.
Vende-se, também, exce

lente arquivo de aço, cornj.le
tamente novo e alguns Dicio
nários, novos, encadernados
Informações na Redação do
ESTADO.

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

I
Tenha sempre

em casa Ventre-Livre

--�---

Centro Social dos Re
formados e aposen

tadosAI I R " h I
mães projetam dominar o Pal'-

go anorma passa-se no elc tido Nazista, retirar as ,fôTças
. . armadas de certos palses eLondres, 12 (U. P.) -- _I\. mescla de ansiosos de�eJos, e

Ilan ar lo '0 uma arande Of011-curiosidade dos observadores de propaganda nascídos da
.

ç
1

g b São convidados todos os
" ,

I d tí
. -

1 1 1 -tlSlva ce paz. " "'O'CI')S deêste centro napolftícos chegou a alto uive. es ítuíçao c o marec la VOI

�O) A' destítuicào do marc ..

srs. o \ " .

,

B 1 tscl d t h �

ra a sessão de assembléiaante.a av�la�che _ d� rumores. raucll,sc 1, cO,man an e c_ e-I chal von Brauscllitsch deu 8.0relativos a situação ínterria dai Te da� forças armadas alemãs .

Partido Nazista a oportunidade geral, afim de se proceder
Alemanha. I Em smtese, os rumores e SUHS

I . _. tôrcas aéreas de
à eleição da nov.a diretoria,

Em diversos círculos reina correspondentes teorias classí-] c e °lItgal1lZar 11 '�' -;
uas cujo mandato vai de t 942

a convicção de que alo-o "l�or- ficam-se dessa forma: 1°) a a�sa o, seme ran es as s 1943. A reunião será em nossa• b'" I
- • " , forças terrestres. " I

. ,. ,mal se está passando no "Rei-' tensao entre os oficiais no

jSede
SOCla provrsorre , a rua

ch " e que êsse Estado criado! exército e os dirigentes nazis- 40).A Hungria ordenou a Prcro Ivo, às 16 h.oras de
pela fôrça e opressão está alIas se tornou tão aguda qUI;' as mobilização geral,. de s côrdo 16 do ?orrt-nte (6a-felfl:l).
ponto de desmoronar-se. I tropas de assalto colocaram com as instruções de Hitler, Fpolls . 8-1 1942.

.Certos funcionários do go _I metralhadoras nas ruas de afim de que êsse país desem- ,O se cretár!o
vêrno se inclinam a não dar Berlim, afim de impedir um penhe tarefas de polícia, jun- BOAVENTURA ALVEs Q_A
crédito aos rumores, por C011- golpe de Estado mi.li.tarista. tamente con;., a� fôrças :'.l'ma-I SILVA
siderar que constituem urna 2°) Os chefes mí lítares ale- das da Jugoslávia. 8vs.-5

t: convocação

I

I

!

._

Indicador médico
DR. RICARDO
GITTSMANN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuemberg

(Profs. L. Bursnardt
e H. Kreuter)

Especialista em

íArurg'ia Geral»

� Alta círu-gía, gyne
eología (doenças de

I senhoras) e partos.

IOírurgía do ayatema
nerV080 e operaoõeR

de ptestíca.
Io,..,D8í.llíCl"lo 6 rue Trete

DO, 18 (dôt� 10 és 12, e
daIS t b ás 16.ÕO) Tele

phone - 1.28D

I

•

ur[ I • • •

I
Resldenots á rua Es
teves iJuntof, 20. -
Telepbone ..q- 1.1jl

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA------------.....----

Dr. Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felípe Schmidt- Ediü
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás t 7 noras.

RESIDENClA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Washington, dezembro (serviço especial da Inter-ameri
cana, para "Estado") - O Sr. Churchill apareceu nos Estados Unidos como uma elas mais egrégias figuras da comunidade anl?lo-saxônica. Perante a sua presença, desapareceu asfronteiras. O sr. Churchill foi, em Washington, o novo Americano da Europa. Há muito que o sr. Roosevelt era, em Londres, � novo europeu da América. A pesada e nobre carga queo destmo lançou, nesta dramática emergência, sôbre os ombros elos dois maiores "leaders" da causa do Homem no mundo, fundiu todos_ os continentes do Globo numa só aspiração:que o homem nao soçobre no seu terrível embate com as for
ças do Mal. Por isso, no cenário Parlamentar dos Estados Unielos, a figura do ." prernier " inglês erguia-se como o novo representante dos sentimentos e da vontade popular do outroEstado da Europa. Suas palavras e seus gestos eram bem aspalavras e os gestos da Casa. E foram ouvidas com recolhimento e aplaudidas com entusiasmo como se o insigne homem
de. Estado fosse a criação de uma nova América, cujas fronteíras terminassem nas linhas da sua própria defesa, uma dasquais passa precisamente, como um baluarte de resistênciaheróica, pelas lhas Britânicas, Toda essa vasta e preciosa sianificação teve a presença do sr. Churchill nos Estados Unido�.Por isso; o sr. Churchill, como se estivesse na sua própriaCasa, preveruu, aconselhou, propôs medidas de defesa trouxee levou novos estímulos. E o que teve, decerto, todo � caráterde uma prevenção oportuna e de um conselho leal foi a referência que fez, no seu formoso discurso do Congresso, à "igualelade", cujos alicerces sociais e politicos a guerra de hoje lan
çou na Inglaterra, como um principio ele defesa da nossa civilização. Depois da Liberdade que os ingleses através de muitos séculos, fizeram -

carne e espirito da sua própria vida sur-gia agora o reino da Igualdade.
_

'

A prevenção do sr. Churchill tem tanto mais valor e tanta mais autoridade quando é certo que o Primeiro Ministrode Sua Majestade Britânica, é político profundamente conser
vado:'. T�m,-no_ sido s�mpl'e durante toda a vida, por convicção,por íntelígêncía e ate por poderosos desígnios atávicos. Estálhe na massa do sangue. Crê na Majestade do homem, isto é,nos direitos imprescritíveis do indivíduo, e no Império de Deusisto é, na sublimação da Conciência. Mas o sr. Churchill, qU�não desperdiça nada do que lhe tem ensinado a longa e fecunda experiência, sabe bem que muitos daqueles que, em váriospaíses, chamaram a si a direção da política conservadora
em nome de um conservantismo estático, evocador de todas
as velharias, e em nome de uma Ordem que, desprezando o
que há de dinâmico na verdadeira tradição dos povos, é oexemplo mais execrável da Desordem, lançaram na mais extrema anarquia todas as reservas morais dos homens, secan-do-lhes o coração e triturando-lhes os miolos.

Só se é inteligentemente conservador, quando, por alto sentimento de justiça, se neutraliza a ação impoderada das mas
sas revolucionárias, antecipando-se lealmente à conquista das
suas posições morais. E só assim se póde fazer revolução consistente e profunda, no moral, no social, no político e no econômico. Isto é o que está fazendo vitoriosamente o sr. Churchill na Inglaterra, apoiado por algumas das figuras mais destacadas do conservantismo britânico, e tudo isso foi o que quiseram fazer alguns políticos europeus de outros países, perseguidos, esmagados, pela má compreensão das massas mal cliamadas conservadoras, as quais, por diabólico paradoxo, foram
as que tudo perderam na contenda. Onde está hoje, por exern
plo, a riqueza das duzentas famílias francesas, cujo "sub-conciente" tanto contribuiu para o debâcle da França 1 ...

Portanto, os novos princípios da "igualdade", tão pruden-

I'
temente preconizados pelo sr. Churchill, soaram nos Estados
Unidos, não apenas como conselho, ma.

s como prevenção. Entram logicamente na nova tática da guerra das Democracias,
que, após, o estabelecimento da Carta do Atlântico, começaram a prever o futuro, cuidadosamente ...

Agradecimento
A família de ROMEU TORRES GON M

ÇALVES agradece, comovida, a todas
as pessoas que os acompanharam no
doloroso dia do seu falecimento, aos

srs. drs. Remígio de Oliveira e Pereira de Oliveira, aos

que acompanharam o seu enterro, enviaram coroas e

pêsames, e convidam aos parentes e amigos para assis·
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no dia 14 do corrente, às 7 horas, na Capela do Asilo
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e Missa

Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras,
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Rereilio Luz; 189.

Telefone n. 751.

2vs.-8

Iasnaia Poliana

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

-

I Pela manhã, das 10 às 12Lon;su t<t!S: A' tarde, das 3 às 6
Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO

CLINICA GERAL
l)OENCAS NERVOSAS
Consultório: Rua Vitor MareIes, 28 - Das 1ft às 17 horas

Residência: Bua Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589
'tSTITUTO D� DIAGNOSTICO

CLlftiWO
Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade do

Genebra (Suíça]
Com pràtíca nos bospltaís europeus
Clínica médica em geral. pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genlto-urtnarto do hon.en
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de RadiologIa Otínlca com o
dr. Manoel de IIbreu Cam Dan rio
São Paulo). Especializado em HI,
giene e Saúde Pública, pela Uni ver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete, de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dtagaõetíeos das dorncas internas
Coração, pulmões, vesícula blllar.

estômagos, etc.
Radiografias ósseas e radíogratías

dentárias

Electrocardiografia clínica
Diagnóstico preCIso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrIcos.)
Metabolismo basal

(Determlnaçllo doa dltúrbl08 das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químlco e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
-aios Infra-vermelho e eletricidade

médica
LaboratólÍo de microscopia e

análise clínica
t-xames de sangue para dIagnóstico
da sífilis diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no spugue,
etc. Exame de urina, lreação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame dt:
DUZ, escarros, líquIdo rnquiano e

luaiquer pesqulza para elucldaçl1n
de diagnóstIco.

Rua Fernando M.achado, e
Telefone 1.195

flORIANOPOLIS

Entre as iurrlv(\is notícias que 110S têm assombrado pela
brutalidade, nos últimos tempos, nenhuma comparável à de
que os alemães lançaram fog'o à famosa residência de 'I'olstoí,
essa Iasnaía Polia na, onde o graude homem viveu até a hora
amargurada da fuga para o desconhecido.

Dalí se elevava a voz extraordinária de piedade e [ustíe«,
Era um templo para o mundo e a sua destruição recái sobre os
seus autores como estígma de deshonra e selvagerín•..

Virg'inia WooIf, a famosa romaucista illg'lesa, que recen
temente pôs termo ii, vida, como Ofélia, escreveu a um amigo
[tntes de tomar a desesperada resolução: "Êles destróem tudo
o que é belo".

Referia-'se ao iucêndio das ig'l'ejns, dos museus, dos l)alá
cios de Londres. A sua sensibilidade não poude resistir ao fim
de tantas coisas mnjestosas e iluJ'stres.

Preferiu desaparecer voluntariamente do mundo, para não
ver a renascença <la barbaria.

As hor<las de Hitler lancam-se furiosamente sobre tudo o

que é beJo. Não ,se limitnm a� bater as na�ões, roubando-lhes a

liberdade, })rOCUrllm fel'ir-Iltes o espírito, aniquilando o que
elas possuem de sag'l'ado e possa representar a semente da sua

ressurreição.
O incêndio tle Insnaia Poliana é pior que o at.aque dos per

sas à Acrópole. Ao menos aos soldados de Xerxes não se pode
ria imputar a l'esponsabilidade da civilização.

Austreg'ésilo de ATAÍDE

PENSA'"O Vende-se uma pensão. sita à Rua General
Bitlencourt ft3, bem afreguesada, por

preço de ocasião. Tratar na mesma. 8 v.·2

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu tas larlamente à tarde: das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina S(hweidson
MEDICA

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

8ua F. Schmidt, 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

(Assistente do prof. Sanson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consuhas 20$000 - Operações a campinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te]. 1461.-Residência 145ó

Df. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro � Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-ioterno do Serviço do Phfessor Leônidas Ferreira e ex-estagiário do:>
Serviços do dr. Gabriel de AlNrade (Dio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Cllnica e cirurgia de: OLtlOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 2'8..-Das 16 às 18 horas.
Res,: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vendas em ótimas' condicões de pagamentos
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IProcure OS novos concessíonártes:
Tuffi Am.in &: Irmão

Washington - Urgente
(Serviço especial da Inter
Americana) - As contingên
cias da guerra no Pacífico não
afastam a atenção dos norte
americanos do que se passa na

Europa. Berlim, sobretudo, é
alvo de particular curiosidade.
Nos meios da Wilhelmstrasse
fingem-se profundas preocupa
ções pelos aspectos jurídicos
do conflito nipo-americano. Os
homens do Nacional-Socialis
mo ainda não conseguiram de
terminar perfeitamente qual
das potências beligerantes foi,
na realidade, a "agredida". Só
o esclarecimento dêste ponto
intricado do complexo proble
ma que tanto preocupa o dr.
Goebbels e o sr. Hímmler póde

'* fazer jogar o pacto tríplice em

coda a sua plenitude. Entre
tanto, preparemo-nos para ata
car por surprêsa ... Eis a obces-

(" 9;10 oficial de Berlim transmiti
das aos jornais suíços pelos
seus correspondentes na ca

pital do Reich.
Pelo fino espírito jurídico

dos chefes do Nacional-Socia
lismo, pelo seu imaculado res

peito às leis internacionais,pe
la sua supersticiosa devoção pela palavra dada responde, sem

lugar a dúvidas, o panorama
atual da Europa. As"minorias
etnicas" sucedeu o "espaço vi
tal", que por seu turno," deu
passagem à "Nova Ordem Eu
ropéia", a qual está em véspe
ras de ser integrada na "Nova
Ordem Universal". E da "No
va ?rdem Universal" o Japão
sera anen�s simples avançada.
Nos meIOS políticos de Was

hington, bastante esclarecidos
pela experiência dêstes últimos
anos, e, muito especialmente,
pela forte experiência dêstes
últimos dias, reconhece-se vi
vamente a necessidade de pro-

/1..ve:' to�as as eve.ntualidades.PI evemr e prevemr, é hoje a

l "rnot d'ordre".
As vantagens dos golpes de

surp,;esa por parte dos "ganga
ters de todos os Continentes

do Mundo constituem o tributo
de sangue que as potências de
mocráticas têm pago pelo seu

respeito às leis internacionais.
Para os homens que defendem
as Democracias vale mais um

princípio de Direito, que todo
um, Continente. Daí as suas

imensas reservas de força pa
ra defender todos os continen
tes do mundo.

O Japão está em luta com a

América. Mas o Japão é parte
integrante de uma confabula
ção que se propõe subjugar o

mundo por uma série de agres
sões contínuas, deliberadas e

bem calculadas.E essa confabu
lação está dirigida de Berlim.
A essa realidade adaptarão os

norte-americanos as suas di
retrizes defensivas. Hoje, as

medidas de precaução adotadas
pela Polícia do Estado pondo
no mesmo pé de igualdade ale
mães, italianos e japoneses, re
velam claramente qual é o cri
tério do govêruo de Washin
gton.
Não se esquece aqui que os

representantes diplomáticos do
govêrno do Mikado tinham
apenas uma missão exclusiva:
facilitarem a execução de pla
nos militares para uma agres
são há muito deliberada. As

considerações "acadêmicas"
de Berlim em torno do Pacto
Triplice não têm outro objeti
vo. Não se deve atribuir total
mente à resistência russa, a

pesar desta ter excedido todas
as espectatívas, e, sobretudo,
as espectatívas do Grande Es
tado Alemão, o impasse que
agora reproduziu nas opera
ções do leste europeu. Tudo le
va a crer que a Alemanha está
desviando energias bélicas para
outras paragens, em combina
ção com o Japão. Talvez que
dentro em breve se decifre esta
incógnita. Prevenir, prevenir ...
Nos meios políticos de Washin
gton é esta, repetimos, a preo
cupação dominante ...
Algumas das posições avança
das norte-ameríeanas no Pa-

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

Perfumarias.--Artigcs de bcrrache.
Garante se a exata ebservêncía no receituário médico

PRECOS' MODICOS
.

'F"!:'PFf

Rna (Orls. Mafra, 54 - Caixa pqstal, 117
-

VINICIUS e HELIANE
noivos.

Fpolis.. 1-1-19%2.

I SanguenalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFORaS CALClO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (ediíicio do
Merccrdo. frente à Casa Hcepcke),

FONE l.642

HUMBERTO e

NOEMÍ COSTA SOUSA
participam o noivado de sua
filha HELIANE com o sr.

VINICIUS GONZAGA.

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

12 mezes de estudos. Mensaliüade míutma, r'reel-n de [gentes e re

presentantes ( fi todas as cidades. Escreva à Oaixs P .stat, 3717 -SPaulo
Sv.- 1

Os Pálido.. Depauper�dos,
Esqotlldos, Anêmico" Mãel
que criam Magro" Cri�nçlll
raquíticas, reclbe,ão • toni-
fic�ção ger.:I do organLmo

com o

88 ngu� n DI
L'c. D N S.P. n: 199, da 1921

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

oores, preços, só na CA�A MIS
CELANEA. - Hua Traiano, i 2

cítíoo cairam nas mãos dos ja- Recuam sem opor
poneses. Ainda há as suficien- . resistência
tes linhas de fundo para absor- ! .

verem todo o podérío bélico da I Berlim, Via Estocolmo, 12

solda�es?a de Togo ante.s des-I (U. P.) - Informa-se oficial
ta atmgír o ponto culmmante I mente que os russos avançam
da resist�nci� norte-america-l na frente oriental. Anuncia-se
ria. Depois ... e tudo uma ques- que os alemães se retiram pa
tão de prevenir, como se pen- I ra reajustar suas linhas, aban
sa em \Vashington. Porque 110 I clonando o terreno sem opôr
Atlântico e no Mediterrâneo resistência.
também há posições avança
das, que foram consideradas,
devídaments, em. tempo opor
tuno. Mas, consideradas até
que ponto!
A América tem disponibili

dades de sobra para suportar,
sem. desfalecimentos, as vanta
gens dos primeiros golpes, ve
riham de onde vierem. Mas, a

América também sabe, e o Ja
pão veíu-lhs demonstrar ela
.ramerrte que o Hemisfério Oci
dental está.prfncípalrnente.pre
servado contra as inclemências
da guerra moderna.pelas linhas
estratégtoas a grande distân
cia. Já se deu o primeiro sinal
de alerta em São Francisco da
Califórnia. E o sin-al de alerta
póde repetir-se por essa Amé
rica além, se as vantagens dos
primeiros golpes pe�"tencerem
indefinidamente às potências
90, Eixo... I

1 1••••• cI _

'leio ,. •• 1••• Ia ..Senhora ! Para as suas soo

b rernesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

tb , ........ ,c..eM.. _.c....t...aII .....

Vende-se uma, ótimo, do to
da de bôa casa e em lugar
apra:;rivel. Km. 8, da estrada
para Sto. Antônio, fronteira
ao armazem do sr. João
Pcíulo. Preço: 5 :000$. Irifor-

I mações nesta red�ção. 6v-3

-

'Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pu r e ceres
Ações cíveis, comerciais

I
VISCONDE DE OURO

PRETO, 70

Fone 1.277
-

I
�-

Dr. ÁLDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33

IFLORIANÓPOLIS
.if_, i

- Aritmética-
... �.

- ..._-- --.c

Progressiva
Compra-se uma «Arizhm é

tica Progressiva», CUI'SO Suo
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama perior, de Antônio Trajano,

DispostoParaTlido edição anterior a 19�O. Vis
ccnde de Ouro Preto, 4.

3v 2

Seu ligado deve derramar, diariamente,
no eatomag'o, um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alime.rtos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevem a pr-isão de. ventre.
Você sente-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
Uma simples evacuação não tocará a

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

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Figado. Não acceite imitaçÕClr
J'reço 3$000

Cbácara

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A defesa da ilha de Wake foi uma página
brilhante do heroismo americano

Egberto Moellmann e Rodolfina
-

Moellmann

IDADE PERIGOSANova Iorque, janeiro de ignoravam que era inútil

espe-j proximando
da ilha. Os marí-

1942 - (Serviço especial da I rar algum refôrço, pois se a- nheiros do Tio Sam sabiam que
Inter-Americaná para o O ES-

_ chavam cercados pelo inimigo. a superioridade inimiga era

TADO) - Quando se escrever Isso, entretanto, não arrefeceu esmagadora, mas mesmo as

a história da segunda guerra o ímpeto de lutar para a defe- sim se dispuseram a vender ca

mundial, necer sário se faz re- sa da ilhota. No dia 21, a re- 1'0 a sua derrota. Nessa ocasião
servar um capítulo para a de- sistência da heróica guarní- dois outros destroyers [apene
fesa da Ilha de Wake por um ção parecia chegar a seu ter- ses foram afundados ao largo,
punhado de valentes e herói- mo. Dezessete grandes bom- antes que qualquer soldad�
cos marinheiros norte-ameri- bardeiros japoneses tinham a- inimigo tivesse colocado o pe
canos. tacado a possessão causando nas praias da ilha. No dia 23,

Os japoneses, no seu afã de destruições enormes. Os ca- a rádio de Tóquio anunciou a

justificar as perdas considerá- nhões anti-aéreos haviam si- tomada da possessão. Esse fei
veis sofridas pela sua .esquadra do atingidos pelas bombas em to heróico causou admiração e

e o tempo que gastaram em consequência ficaram inutiliza- assombro no mundo inteiro. E

ocupar essa diminuta língua dos e a central elétrica igual- a Ilha de Wake, de uma desce

de terra - quatorze dias de mente destruida. nhecida língua de terra de que
combates tremendos - alega- No dia 22 dezembro, o co- era anteriormente .tornou-se
ram a existência de uma guar- mandante Devereux, em comu- pela bravura dos soldados a

níção alí de três mil homens, nicado, informou que vanos mericanos, num dos locais de

dos quais mil e quinhentos to- navios de guerra e um trans- maior evidência da presente
ram feitos prisioneiros. Tudo porte inimigos estavam se a- I guerra.
isso, porém .não passa de pro
paganda, pois o Ministério da
Guerra de Washington publi
cou as cifras exatas do que
constituia a defesa da chamada
Wake Island: 365 marinheiros
e treze oficiais sob as ordens participam a seus parentes e amigos o contrato de
do comandante James Deve- casamento de sua filha LEATRICE com o sr. tenente
reux e assistidos por sete mem-

HENRIQUE KLAPPOTH JÚNIOR.bros do corpo médico, isto é, Em 1931, lembrou-nos, outro dez e a dignidade méras con- pudiando sôbre a independêum médico e seis auxiliares. DOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO<lOCO<XlOCOOOOOOOotX><JOOO'.lClOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOO"""""""''''''''''''''''

dia, o presidente Roosevelt, o venções, pertubando a paz do cia dos demais, violando-lhesOs defensores dessa pequena HENRIQUE e LEATRICE Japão invadiu o Manchucuo, mundo, impedindo o trabalhe soberania e finalmente, tranilha situada a 2.000 milhas a
.

sem aviso prévio. Em 1935, a pacífico dos povos, paralísan- formando-os em satrapias, q,

d H 1 lú di h apresentam-se noives,oeste e ono u u ispun am
Itália invadiu a Abissínia, sem do o comércio, pilhando bens os seus "gauleiters" e "uppetsdas seguintes armas: doze a- Florianópolis, 6 de janeiro de 1942. aviso prévio, Em 1938, Hitler alheios e submetendo nações não fazem sinão explorar d

viões de caça, nem um só bom-
ocupou a Áustria, sem aviso inteiras à mais ignominosa e modo mais vergonhoso e revo

bardeio, seis canhões de seis --

prévio. Em 1939, Hitler invadiu humilhante escravidão. tante.
polegadas, dois canhões anti- 4 vs, � 3

a Checoslováquia e, mais tarde Os ataques não provocados, A brutalidade, a arrogânci
��rteoOSm��r:I!�d���esg��a��lig:� Normas para o exercl'cl·O da �9���Ô�:�le�e�v��f� ir����e�� �� g��::r�: ��r:�eeS�:r!��iiãO, �:S�����:��ê��: :��i��:' ó�cincoenta e trinta de calibre

a Dinamarca, a Holanda, a Bel- eis os metodos de que os agres- ra-bufa e faria rir até a u
trinta. Possuiam também, co-

gica e o Luxemburgo, sem avi- sares têm lançado mão para frade de pedra, se não tivess
mo era natural, suas metralha-

prollllssa-o de enge. "hel-ro
so prévio. Em 1941, o Eixo ata- nos impôr seus princípios ab- as mãos tintas do sanguedoras portateis e seus fuzís,
cou a Iugoslávia e a Grécia e, surdos, como o do "espaço vi- milhões de criaturas inocente

bem como seis refletores.
finalmente, conseguiu o domí- tal", o do direito da fôrça, o do entre elas pobres mulheres

Contra êsse punhado de bra-
A Associação dos Construtores I) -- por infração do ar1. 8, e nio dos Balcãs, sem aviso pré- "jus sanguinis", o da superiorí- crianças, a guerra como prvos usaram os japoneses os ca- Civis de Santa Catarina comunica seus parágrnfos, de 308000 a .... vio. Ainda em 1941, Hitler in- dade

-

racial, etc., sistematiza- zer, a dizimação e o massacnhões de oito e seis polegadas aos seus associados e a quem inte- 5008000; vadiu a Rússia e, agora, o Ja- dos e codificados numa ídeolo- como regras de tática militados seus cruzadores, os de 4 ressar possa que o sr. Presidente II) por infração do art. 17, de A

di gía bárbara e retrógrada, que o saque e a pirataria como pdi da República assinou decreto-lei 5008 a 1 :()OO!). pão invadiu a Tailan la e a
,e 5 polegadas os seus c es-

estabelecendo normas para o exer- Art. 70 - Os Conselhos Regio- Malásia e atacou os Estados suprimiu inteiramente, como lítica econômica, os preconcstroyers e sobretudo, as bom- cicio da profissão de engenheiro. nais de Engenharia e Arquitetura Unidos, sem aviso prévio. Como "velharias do passado", prerro- tos mais obscurantistas _ qubas devastadoras dos seus E' o seguinte o decreto-lei: � poderão, por procuradores seus, se vê, faz justamente uma dé- gatívas essenciais e ínsepará- o antissemitismo _ como po.aviões de bombardeio. .. . . promover perante o Juizo da Fa- .

d h tulado id lc
.

"Art. 10 - u� profls.s�OnaIs, dI-! zenda Pública, e mediante o pro- cada que vivemos em pleno re- veis a pess?a u:n::ana e que, s 1 eo OglCOS, a perseguNão faz muito, Wake era plomaelos ou nao, habilitados dc '

cesso de executivo fiscal à cobran- gime de imoralidade interna- tendo abolido a liberdade �e ção ao cristianismo como ba
uma ilha deserta, na qual nín- acôrdo com o decreto n. �3.56�, de I

ça das contribuições, Ol� penalida- cional, com países que fizeram I pe!lsamento p�ra os seu� pro,- deira, o suborno e a corrupçguem poderia pensar que alí 11 de dezembro de 1933, Iicam eles previstas no decreto n. 23.569, da agressão e do saque o seu prios povos, afmal reduzidos a l moral como instrumentos
írta se escrever uma das I)áe i- obrigados ao pagamento de uma ele 11 de dezembro de 1933 e nes-

t ít
-

d tô t prop da i t -

t� anuidade de 2UB (vinte mil réis) �o te decreto-lei. 'unico meio de vida e para _

os 'trís e SI uaçao e au oma os, agan a m erna e 'ex ern
nas mais heróicas da história Conselho Hcgional de Engenharia Art. 80 _ Incorrerá na multa de quais os tratados são simples

I

entendeu tambem de prescre- a traição justificada, a víolê
norte-americana. Quando, po- e Arquitetura ao cuja jurisdição per- 1 :OOOS (um conto de réis) a 2:000$ "farrapos de papel" e a honra- vê-la da vida internacional, tri- cia consagrada, a opressão er
rém, a emprêsa de Aviação tcncerern. (dois contos de réis) e na suspen- gida em dogma _ eis no qPan-American Airways esta- P�rágrafo �o - O pagam,ento de são cio exercício da profissão pelo _ I se baseia a "nova ordem" qanuidade sera efetuado ate 31 de prazo de seis meses a um ano, obeleceu seu serviço aéreo atra-

março ele ca�la. ano, deY�ncJ_o, no 1') profissional diplomado que acober- O "fuehrer" e seus submissos
vés do Pacífico, essa ilha em a,nodeexerclc.19daproÍlssao,�ealt- tal' com seu nome, ou com sua as- Produtos CATEDRAL- passivos acólitos-o "duce",forma de V, oferecia aos zar-se na ocasiao de ser exped_lda a sinatura o exercício ilezal da pro- "caudilo", O "mikado" e outr
aviões uma proteção que não carteira profissional ou o cartao de fissão.

' e ,

•

d FARMACIA ESPERANÇA "quislings" menores _ sonhantor-izaçâo. Parágrafo único - A infração a ven a nase encontrava em qualquer ou- Parágrafo 20 - O pagamento dês te artigo é considerada ato de- ram implantar no mundo, c
tI'O lugar da imensidade do Pa- da anuidade for.a do prazo estabe� sabonador, ficando, consequente- Rua Conselheiro Mofro, 4 e 5 _ FONE 1.6,.2 mo se o mundo nada mais fô
cífico. Por essa razão, os ame- lecido pelo p�ragraf.? .10 far-se-á mente, o profissional não diploma- ) se do que territórios de ca
rtcanos resolveram tranformá- no dobro da importância estabele- do que a praticar, sujeito à sanção (Defronte à C2sa Hcepcke deles e dos que se presta1 d I

cida neste arllgo:, .
do parágrafo único cio arl. 3° do

_" ""� '1'a em ponto e esca a nas co- Art. 2, - As í'irrnas, s()Cledad�s, decreto n. 23.5G9, de 11 de dezem- aqui e a 1, ao papel degradanmunicações entre Hawaii e as emprêsas, companhias ou quais- bro de 1933.

II
de �eus agentes fi espiões,Filipinas, fortificando-a en- quer organizaçôcs que explorem Arl. 90 - O profissional suspen- AVISO AO POVO C_Ar ,1 RINE�SE soou, porem, a hora dram

tão qualquer dos ramos da engenharia so do exercício da profissão fica f M.,

I.
tica do ajuste de contas e

.

da arqLUte.lura ou da agrimensura, obrigado, sob pena de busca e �As fortificações que estavam ficam obrigadas .a u,l�la anuidade apreensão, pagamento de custas e FI I
castigo!

sendo construidas alí não che- ele 100$. (cem nul reis) a,� Conse- multas de 1 :000$ (um conto de Linha direta Porto Alegre- orianópo is Como disse muito bem o prgaram ao ponto de serem utí- lho Regional �e �n$en,h�na e Ar- réis) a 2:000$ (dois contos de réis) : sidente Roosevelt, O ataqção não c�ntt,:=tv� nedm ao mfenots �����l;�ll-a a cuja [urisdição perten- �Ull1C!�R�si��rre�'is��:'tei�� C�l�lse��� Empresa Jãeaer & Irmão ild·noPuina.ddo dfO .Japão, aos Est
com a exis encia e um 01' e P�rágrafo 1° --; O pa�a�nento da Regional de Engenharia e Arqui- ;;

I
os m os 01 O epIlogo des

para protegê-la contra os ata- anmdade devera �er feIto cI�ntro tetura, que tiver aplicado a pena- Saídas de Florianópolis às terças e sábados década de imoralidade intern
ques inimigos. do prazo estabeleCIdo no paragra- lidaele, até à expiração do prazo Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

i
cionaI, que todos suportam

N d· 9 d d 1 d
.

- fo lado arl. 1°, observa,do, para de suspensão, I
pacientemente, na esperanço la e ezennro, 01::;

lOS casos de pagamento fora do Arl. 100 _ O profissional não às quartas e sábados
dias depois do covarde ataque prazo, o que estabelece o parágra- diplomado que tiver sua licença ou Saidas de Araranguá às quartasr ,sem dúvida um tanto ingênu
contra Pearl Harbour, iniciou- to 2° do mesmo artigo. auloriza,ção cassada, fica obrigado,

I
mas nem por isso menos be

se a agressão japonesa contra Parágrafo 20 - O pagamento da sob pena de busca e apreensão, pa- sáoados e donlingos : e generosa, de que um raio
I Primeira anuidade deverá realizar- CfaIl1elllo de Cllstas e 111 lt d 1 t·lh Wake· pelo mar e pe o "'< < U as e..

I
uz pene rasse, por fI·m, no ca 1 a,

se na ocasião de ser feita a inscri- 2 :0008 (dois contos de réis) a .... ACJente em FIQrianoJ)olis: MARIO MOURAar desenvolveu-se o ataque ção inicial do Conselho Regional. 5:000$ (cinco contos de réis) a de- rebro espesso dos ditadores iCO�l fúria e nas primeiras qua- Art. 30 - Quando um profissio- volver a carteira ou cartão de au- PRAÇA 1� DE NOVEMBRO
I

responsáveis e sanguissede
renta e oito horas, a guarnição nal ou uma organização que explo- torização ao Conselho Regional de

, tos,que em pleno seculo XX :r.
d re qualquer dos ramos da engenha- EIICfenllar-·a e A 'quI·tet t·

- ... "" ---

d·t tJ'á tinl1a repelido cerca e '" 1 I ura, que 1-
e 1 aram as ropelias das horia" da arquitetura ou da agrimen- ver aplicado a penalidade, dentro EDITAL DE CONCURRÊNCIA bquatro tentativas de desem- sura tiver exercício em mais de de 15 (quinze) dias da ciência de das arbaras, de cuja ferocid

barque dos japoneses, tendo a- uma Hegião, deverá pagar a anui- decisão final, dada por edital ou VENDA DE BARRACÕES DE lUAD'EIRA .
de. Tácito no sdeixou uma de

fundado um cruzador e um des- dade ao Conselho Hegional em cuja notificação direta. crição tão viva ... e tão atual.
troyer japonês. Em compensa- circunscrição tiver séde, devendo, Art. 110 - A fa�ta de pagaolllen.to I

VILA OPERARIA DO SACO DOS LIMõES É contra isso que lutamos
ça�o, ela J·a' tI·nha pera'I·do quase

porém, registar-se em todos os de- de uma multa devI�alllente. conflr- Em virtude de estarem em vias de conclusão as obras da Vila Ope- 'América de D'oosevelt e Getu"lmais Conselhos interessados e co- mada, uue tenha SIdo aplIcada de ,.

d S 1 L·
- -

d' 1
...

1 t d· t
fi

todos os seus aviões. municar por escrito a êsses Conse- acôrdo com o decreto n. 23.569, de
I ranc:. � aco c os, unoes, ser�o ven lC os,. ll1ICI� m�n e, me Ian e con- Vargas, a Inglaterra de Chu

Os japoneses tinham a im- lhos até 30 de abril de ca,da ano 11 de dezembro de 1933, ou com o currencIa, os segull1tes barracoes de madeIra alI eXIstentes: Chill, a França Livre de
pressão de que a ilha não po-

a continuação de sua atividade, fi- pr�sentc decre�o-lei, imp?rtará, �e- A) DEPóSITO DE MADEIRA: Todo de madeira de pinho, 2a. As Gaulle a Sérvia dos guerrilh
derI·a resistir a essas quatro in-

cando o profissional, além disso, pOIS de. �leco;'ndos �O (tr�nta) dIaS colllli.as, barrotes, tesouras sãq de madeira de lei. O barracão méde ros do' coronel Mikoilovich
vestI·das. Ao sofrer os prl·me"I·-

obrigado, quando requerer o re- da nOtIfIcarao, feI�a dIretamente 8 X 20 ms. x 4 mts. de pé direito. Está coberto com 3,360 telhas "tipo Ch· d Ch K· Sh -k 'tgisto em determinado Conselho, a ou por melO de edItal, na suspen- ".. ., ,
Ina e ang- al- e,

ros e grandes revéses, conven- submeter sua carteira profissional s�o'. por 90 (noventa). dia�, do pr�- Mars:lha, de TIJUCa�, Constrmdo ha 1 1/2 ano, cüstou, naquela epo- dos aqueles, em suma, que s
ceram-se do contrário e reso1- a,o visto do respectivo presidente. ftssI?nal o.u da orgamzaçao que tI- ca, somente de matenal, 4:825$000. bem prezar e dignificar a co
veram não tentar nenhum de-

Art. 40 - Só poderão ser admiti- ver :nco�ndo nessa falta..., B) DEPóSITO DE CÁL: Idem, idem, méde 8 mts. x 4mts. Está dicão humana e para isso estdos nas concorrências para servi- �I t. 1.2_ - Para que �eJa passIveI coberto com 800 telhas "tipo Marselha" de Joinvile. Está assoalhado. dO" t b t t' f.sembarque enquanto a sua \<os públicos de engenharia, arqui- a Il1scnçao das a.notaçoes estabele- ,.. ., , , ISpOS os a com a er a e o 1

aviação não tivesse arrazado tetura e agrimensura e encarrega- cidas por êste decreto-lei, o Con- Pe dIreIto 2mts. Constrmdo ha um ano, custou, naquela epoca, somen- ,o bom combate, não ensa
cOlupletamente a ilha. Dêsse dosfp.a execução de tais serviços, selho. Feder�l �e. �ngenharia .e te de material, 835$000. lhando armas sinão quandopro Issionais e organizações que Arc[u tet t t to· -

b
.

d t Ih d··Juodo, l1a nOI·te do dia 14, oS·b 'b ·t
-

I. ura �ns 1 Ulr� l�m novo 1- s srs. ll1teressados poderao o ter maIOres e a es, Ianamente nazismo e seus subprodutoreXI am reCI o que prove qm açao po de carteIra profIsslOnal e da
.aviões de bombardeio, guiados de suas anuidades, de acôrdo COlll carteira de autorização para ser

na obra, ou no IAPI., rua Felipe Schmidt, n, 5, das 2 às 4 horas. forem varrIdos da face da ter
pela luz da lua, atacaram: fu- o que o IH·eseute decreto estabe- adotado em toda.s as Regiões, em Fica estabelecido um prazo de uma semana para a entrega das e os responsáveis pela catástr

t N lece. substituição aos atuais cartões de ofertas, que serão encaminhadas ao Eng. Chefe do Distrito de Obras, fe que esta' enlut ndriosamente o aeropor o. a Art. 50 - Ao Conselho Federal . -

< , a o os no
- ,

t t
- autonzaçao. ate' a's dezoito horas do dI'a 19 de J·aneiro de 1942. sos lares tI·verem ag 1manha segUIn e, quaren a e de Engenharia e Arquitetura cabe- Parilgrafo único _ A substitui- P O - O

b b d·
. . .

l 1 t I Para cada barracão será feita proposta em separado. por olho dente por denteUIU on1 ar elros surglralu ra a qmn a pane c e oe as as ren- ção das carteiras e dos cartões an- ,

inesperadamente das nuvens e das brutas d�s CO\1selhos. Regionai� tigos pelos cio novo tipo será fei- Os barracões serã}) desmontados pelos interessados, recebendo en- todos os crimes, um por u
conseguiram, destuir no sólo os

I ��c����el�l��.nl�'o�en���{��tetà�'adoa� ta sem que possa ser exi�id? cr�al- tretanto, da Administração, todo o auxílio que fôr possível. Deverão que cometeram.
caças que amda .restavam das ções, legados c subve''Ções derro- q1l1��t.p���.men�s �oa�o�r����ls��a��_ ser retirados da Vila Operária até o fim do eorrente mês. As impor- A nossa luta é a luta pe
réfregas anteriores. Os japone- gado o artigo 24 do de�reto n. ., rificados 110 decreto n. 23.5G9, de

tâncías correspondentes à aquisição serão recolhidas pela 20a Delega- paz, �ela cultura, pela de
ses fizeram dois ataques 11es- 24.569, de 11 de deze"lbro de 11 de dezembro de 1933, e no pre- cia neste Estado, No dia 20 as propostas serão examinadas, e vence- cracia. É a luta do Homem co
se mesmo dia 15, e levaram a

1933. sente decreto-lei, serão resolvidos rá quem oferecer o maior lanço. tra a Besta, a que o Aposte
efeito outras agressões no dia Art. GO - Ficam assim I\duzi- pelo. Conselho. Federal de Enge- A báse de depreciação máxima será estabeleeida em 60%, se referiu no Apocalipseelas as lllultas estabelecidas \lela nhana e ArqUItetura, Edmundo Gardolinski

.

17 e no dia 18. alínea "h" do art. 38 do decreto J1. Art. 14, - Revogam-se as dis-
"A G t" S ,1Os defensores da ilha. não 23.�69, de 11 de dezembro de 193i>' p()�i_ções em contrário"� . , _i. Eng. Ch�fe do Distrito cte Obras az� a - -! pa'lüQ

em que muitos jovens se vêem oto
cados de anemia, e de clorose. E
preciso fortalecer o orqcmismç, enrri
quecer o sangue, A EMULSAO DE
SCOTT - a maravilhosa combinação do óleo de fígado de

bacalhau com cálcio e sódio - revitaliza e robus
tece. Emqualquer época,nãohá substitutos paraa

EMULSlo DE SCOTT
'7:ô-n.icO- da&�

----------------------------------------------------------------�----------------;
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DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. posta1139

ASSIN.'. TURAS

Na Capital:
Ano . 505000

25$000
15$000
1)$000

S('!lll'stre .

Trimestre .

l\J ês ......•.•.••

No Interior:
Ano . 55$000

30$000
20$000

Se III estr-e .

Triruestl'(l .

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi-
liza pelos conceitos emitidos

I nos artigos assinados
'/1; �

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

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

tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ari Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos Iotes.

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

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

ções, Cartas à FÁBRICA DE iii

FOLHINHAS Ref. 601, Caixa
3.097 -

16.a CIRCUNSCRIÇÃO DE RE
CRUTAMENTO MILITAR

VOLUNTARIADO

Edital

I - De conformidade com a ordem

do Exmo. Sr. Cmt, da 5". Região Mili

tar e sa. Divisão de Infantaria, ficará

aberto o VOLUNTARIADO na 16". Cir

cunscrição 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. 1\1. e aviso

n, 2.02'1, de 27-6-941.
II - 'I'odo brasileiro que se apresen

tar á autoridade Militar declarando que

qner servil' no Exército ativo, será aceí

to COJUO voluntãi-ío, satisfeitas as con

dições seguintes:
a) ser brnsíleíro nato;
b) ter bôa. conduta, atestada pela

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

corpo ou, finalmeute, 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,

devendo apresentar, no caso de ser me

nor de 18 anos, consentimento escrito de
seu representante legal;
f) ser solteiro ou viuvo sem filhos e

não ser arrtmo a pessõa alguma;
g) não ser reservista de 1 a.. ou 2a. ca

tegoria;
h) não estai' chamado à íncorporação

para o serviço do Exército e da Marinha;
de Guerra ou provar ter sido isento da

incOl'llOl'ação, depois (la convocação de
sua classe;
i) sendo maior de 19 anos e 8 me

ses' deverá apresentar certificado de alls-

• tarnento milHal' espontâneo ou certifica
do de alistamento á revelia com O recibo
do pagamento da milita por infração do
alistamento.
III - Esta Ch-cunscríção de Recruta.

mento aceita sómente 6 (seis) voluntã
rios, a-fim-da serem incorporados como

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

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

..

Agua
Santa Catarina
Nuclntl de águu quent••

com 40, 5 grául

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

o IRMÃO SOFRE ?

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

Rio de Janeiro, sob a direção
de méd'cos Espíritas, ater. de,
gratuitamente, pessoalrnent«,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o nome, Ida
de, nesldêneía e stntomas, as
sim como envelope selado e

subscrito para resposta.

NOVAMENTE À VENDA
as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
Máquinas portáteís Máquinas para Escritórios

I

OFICINA FORD i

(Provisória) I
TUFFI AMIN & IRMAO, 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.

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFF. AMIN & IRMÃO

o 'CONT ATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

Nas tOil.OIl rabcS� e tr&tç�s. Das braaeblt .....
_ma ou simples. grippstl, nasSriados. reuqukl6ea" cea
McarrOA ;;anguineos, dores no pelt. e WiS eost.s, baso.....
• er..,.xa Derlll, halim de appeUie e feb� 8 CONTRATOSlll
... remedio absoluto, het'olctl, que uà. talba. Efllca......
lia t•••• dos tuberculosos tORlaado_ cetlY"'_'oll5••'" • -

CONTRATOSSE J. recebeu mais d_ 24000 ate•• 'ade....
___...... T_nham cuidado! �Não .. del� ena AOfMlIS-
.,_ cé • CONTRATOSSE. que é bar.te. UH __
.. "MP""'" T_b ....

Produtos da

WANDERER
WEHKE

. .
pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços

Sociedade Cooperqtivo de Hesponscbílídodes não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$000, fios para

TINHA TONTURAS , aLlmltada Instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de

Quase não podia Banco de Credito Popular e AgrícolA $700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos;
atravessar a rua d S t' (et

·

,-

Instaladora de FlorianópolisO Sr. Sebestlão Machado, e an ii afina
RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, 11- Fone 1674d� 43 anos, funcionário pú- Rua Trajano n.o 16 - Séde própriabllco, começou a sentir ton- Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certtílcado

turas, manchas na vista, tu- n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
do rodava ... Tinha medo de Endereço telegráfico: BANCREPOLAatravessar uma IUB de to-
mar o ônibus ou o bonde. O Códigos usados: MASCO!TE la. e 2a. edição

FLORJANOPOLlScoração cansava, ao subir u. EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORESma escada.
Começou a tomar as gotas Emprestimos - Descontos - Cobranças

de BUCOIODINA a conselho e ordens de pagamento.
médico e tornou-se outro: Tem correspondente em todos 08 Municípios do Estado.
lépido, jovem, cabeça leve, liepresenlante da Caixa Economica Federal para a venda
sempre bem disposto. das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
BUCOIODINA com base de semestral, em Maio e Novembro.

iodopeptona, impede e com- Paga todos os ceunnns das apólices Federais e dos Estados
bate a arteriosclerosE" pro- de São Paulo. Mina.s Gerais e Pernambuco.
longa a vida.

'

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Si tem mais de 40 anos Recebe dinheiro em depósito pelas

comece HOJE a tomar BU melhores taxas:
COIODlNA e víver

ã

muito C/C à disposição (retirada livre) 2%
mais do que iria viver. C/C Limitada 5%
Peça BUCOIODINA na sua A' P é j 60l0'farmácia e se na-o encontrá-

C/C "ISO r v o

7(,. C/C Prazo Fixo 7%la escreva ao Laboratório Aceita procuração para receber vencimentos em to-
I

Margel do Rio de Janeiro, das as Repartições Federais. Estaduais e Muuícípats. iCaixa Postal 2102. • ...

com carros de 32. 28. �6. 51.
65 e 95 cm úteis

com teclado «universal» de lf car
reiras de téclas

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

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

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO
.

-----� .. _--_. ---------------------

1\��ii�i� 1
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

lEmpresa Ribeiro I

Transportes de Cargas e Encomendas entre Porto Alegre
-- Tubarão a_ Floria nôpolis e vice-versa

DOMICILIO A DOMICILIO

-- Araranguá

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 1617
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, Marretes, Araranguá, Torres, Capão da Canôa, Tramanday,

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

GUILHERME GONCALVES D'AVILA a_ Agente.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Vida Sociall9t___I!ª�§_�-º_sl___§ g�m;;l�e!����cr;),"����r.i�������� J

HOJE 3a.·feira HOJE ve: "Nunca, desde sua origem ciliação, paciência e transigên-
""""""","""""""'OCICOO<XXlo<xxx>oooOC<XXJCXXl�OOOOOOOO"""""""'CXlO'OODOO""""""",, -

1 EE . ,
-

""""",,",,��OO<XXXXlQOOOCJOalCODocooocca� -o-
' -{y- como naçao, o povo c os i

. cia. Ha apenas uma concessao

CINE ODEON I CINE REX IMPERI AL UU. aceitou uma guerra .tão que, não faríamos. Não �nt�e-
- FONE 1602 - I - FONE 1581 - FONE 1581 unanimemente .co.mo aceitou ganamos: d� vontade proprra,

I esta que lhe fOI Imposta. E nosso propno futuro e o futu-
/2 7 /2 h I A' 730 h A's 7,30 horas:A's 5 I' e 1 oras s, oras isso não sómente porque o 1'0 do mundo aos processos prí-

O t d
conflito começou com um ata- mitivos do barbarismo militar.

Seu último refúgio HOTEL DOS amor vence U o que traiçoeiro, mas porque ês- Aquí está uma guerra, portan-

C SA OS com Robert Sterliog e te ataque nasceu tão inevita- to, que será levada adiante por

A U D Vir ginia Gilmore velmente da nossa própria de- todos os norte-americanos e

terminação de não abalarmos levada até a sua conclusão,
as bases da líberdãde, da ra- com "todos os recursos do

Complemento nacional 0.1" B. -

d d
.

ôb ' "zao e a ernocracia so re as pais .

quais está fundado êste país.
Copenhague (short natural

colorido)

devidamente autorizada, torna público que, nas viagens
dos seus vapores:

OOIXIOOIlDOClQtlCXlOOCICXXXXlClOOOOOOOCXICXXXXXXlOOOOCXXXXJ

�
OIimpio Laurentino II� Sandím e Maria da

ISilveira Sandim comun�- Icam a parentes e conheci

� dos que seu filho JAIME �
do "Brasil" e � contratou casamento com a �

I� :::��:::: I� I Ecos e'Cajú quer 60 contos � � N i'
f

Cajú, o destemido guardião Viuva Catarina Koerich O IClaS
paranaênse, atual goleiro da se- ------

e reserva participa a seus parentes e

O ens;io demonstrou que- a
leção nacional, está interessando 8 pessoas de suas relações que I

--

vivamente ao clube de S. Ja- � I'artilharia alvi-negra se encontra sua filha HILDA contra- O D'" f" 1 d E t dnuário. « iario o reia o s a o»,
'

em perfeita fórma, pois conse-
Consultado a respeito, o kee-

tou casamento com o sr. 8 de ontem, publica o decreto-lei!
guiu, balançar as redes contr á-

I t ; JAIME SILVEIRA i n. 599, pelo qual o Governo Washington, (V. A.)per esc areceu as suas pre en-
Mrias nada menos de oito vezes.

d b d
SANDI estadual aprova o contrato de histórico relatório do Presi-

ções, dizen o que a an ona o
O novo "coach" do "preto e

� II d
.

I b d dente Roosevelt apresentado"Curitiba", som ente se o Vasco OOCOOOOOOOOOClOOOOOOO'''''''''ooooooo"""",""", ocação e serviços ce e ra o
branco" Raul Caldas, experirnen- da Gama pagar a quantia de aos 6 de janeiro de 1942 com ao Congresso, referente a mais
tou Gatinho na ponta direita,

contos. HILDA e JAIME

I
a Companhia Auxiliar de Ser- de um século de relações en-

tendo obtido excelentes resul-
\
60 � apresentam-se noivos viços de Administração, enge- tre os Estados-Unidos e Japão,

tados.
. _ J 250 contos ·pelo passe LlOOOCDOO�"""""""'CXXXlOOOOOOOOClOOO nheiros e administradores, com I

e ao traiçoeiro ataque d� Pearl
O tremo, que, com excessao de \ Buenos Aires, 12 _ O passe I

5v-l séde na Capital da República I Harbol�r, que precedeu a guer-
Chocolate, contou com todos os

I
d L f Ih e t e a Sociedade Técnica e Comer- ra, expos detalhadamente a de-

. _ e a erra ra , o me or c n ro - OOOOOOOOOOOCXXXXloooooaooOOOOOOOQOOOCOOOO".,.,.,.,.,."
., • _.

seus titulares, teve a duração de
t d '

t I _ � � cial Anhanguera Limitada, com Iiberada perf'ídia do Japao. E
55' f

.

di
.

id I
avan e o pais, e a ua coman I J

N

R
N

d F
.

, d t d
. ,minutos e 01 irrgi o pe o

d t dI' d ti I oao Orna0 e ana e séde na Capital do Estado de I
um ocumen o que erxa a

. , . an e o se eciona o argen mo,
OI'

.

d F
. , b' t íod dproprio técnico, teve como ven-

t d 250 t

i
sra lVlã e ana par- São Paulo para execução dos aesco er o um peno o e anos

.. cus ou cerca e con osao'

�'
_

cedora a equipe titular por' 8 E t di t d L PI t
I ticipam a seus parentes e trabalhos relativos a implanta- I de agressao brutal, de confor-

s u ran es e a a a. . I iddI'
,

tentos a 2.
N- t it t d 1 pessoas amigas o contrato ção remodelação ou ampliação mi a e com o pano japones

.

f
ao az mUI o empo, e en-

�
.'

. . d
.

do Tílx ' , O
.Estamos seguramente in or-

dia Laíerrara o Boca Juniors. de casamento de sua f:l�a i dos serviços de abastecimentos etconqUlstad o'di xtlfe.mlo rtl-mados de que o campeão deseja * ELVIRA com o �r. Acácio d'água e esgôtos das cidades de en e,
.

r'epro UZl o ie men e

ajustar todas as suas linhas, pois Exclusividade de Mairinck I
Zelnio da SIlva. Blumenau, Florianópolis, Itajaí, por Hl�l�r na :mu:'opa e por

notamos ainda alguma deficiên-
Notícias do Rio de Janeiro, Biguasssú, 3-1-1942 i Lages, Laguna, Joinville, Rio do Mussolnll. n� Afnca. Os al:t�-cia na retaguarda, afim de se

8

�
Sul, Sa-o Francisco e Tubarão, cdedelllteS indicavam fs.em dUV.l-adi an tam que a «Rád io Mairin ck eceocoeeccccccccOOOOCXlCOCXlOOOOOoooooocoopoder desincumbir, a contento

Veiga» e "O Globo" comanda- �
bem como a remodelação dos a a guma que, por nu, sena

de alguns compromissos que tem ACA'CIO e ELVIRA serviços de suprimento de luz e perpetrado o ataque com.bina-rão, no dia 14, o encontro en-

DR. SERTORIUS
firmado com clubes do interior

tre brasileiros e chilenos. A apresentam-se noivos

�
fôrça elétricas na Capital. do con�ra. o� Est�dos-Ullld?s e

do Estado.
Mairinck reafirma que transmi- � Biguassú 3-1-1942

• o Hemistérto OCIdental. Esse
Fazem anos hoje: �

,

Lemos no "Estado de S. Pau- ataque foi levado a efeito sobA' nova Diretoria do tirá todos os jogos do certame
ooooooooooooooaooooooooo_coocoooooooooooo lo": "A União Cultural Brasil- circunstâncias tais que re-A exma. sra, d. Heliete Brügg- Fl'guel'rense F C continental com absoluta exclu 3v-l E t d Unid J d

. . ,

V·' . . s a os m os acana e mi- velam plenamente a natureza'mann legas, esposa do sr. Nar- .'

id d t d
bal Viegas:

O Figueirense incluiu em sua SIVl a e, acrescen an o que con-
�

c........... ciar interessante movimento de do mal contra o qual lutam es-
- o nosso prezado e ilustrado

Diretoria o pai de um seu de- tinua recebendo constantemente

1- José Ventura Silveira e intercâmbio de correspondên- ta e outras nações pacíficas.dicado defensor. adesões de várias estações do cia, entre os professores brasí- _conterrâneo sr. dr. Heitor Blum, f' F li d I d
'

f' d SenhoraTrata-se de Sera irn ornero 1, norte e o su o pais, a- im- e " leíros e norte-americanos.assistente técnico do D.A.M. e d d
.

genitor do famoso meia esquerda formar vasta rê e e emissoras têm o prazer de comunicar a O objetivo principal dessafigura de remarcado relevo no b '1'
. -

t
'

do esquadrão de aço, campeão rasi eiras, para retransmissão, seus naran es e pessoas amr- in�iativa é colocar cada pro-Instituto Histórico e Geográfico I d 1 t' gas O noivado de sua filhado ano passado, e que, com na pa avra o ocutor espor IVO
MARIA DE LOURDES com o sr. fessor do Brasil, em contactode Santa Catarina; Od ld C

.

invulgar entusiasmo, prestou seu uva o OZZ1. ARMANDO VIEIRA GEVAERD. direto, por carta, com seu co-- o nosso ilustrado compatrí- N'l bconcurso àq\:1ele Clube, o entretanto, o ce e re spea- lega da mesma especialidadecio sr. dr. Carlos Corrêa, aba- .

I A' B
' ooooooooOOOOOOOO""""""",,OOOOOOOOXXX>OCOD

Sem dúvida, por ato de ver- ker naClQna fi arroso, apos nos Estados Unidos.lizado clínico nesta capital e h d d d d Ldadeira justiça, que veio reper- aver passa o pesa a escom- Armando eMaria e

ourde_S.1
Em menos de duas semanasfigura de relevo nas letras cata- , .

d d M'cutir agradavelmente no seio da pustura a atItu e a« al- apresentam-se noivos. de iniciado êsse movimento., járinenses; . . . .
_

família Figueirense, que se en- rinck», comUnICOU que VlaJana Fpolis" 10-1-1942. foram recebidos cerca de 200- o sr, Alcides Tolentino de d
.

contra coêsa e decidida a levar para Montividéu, afim e, lrra- pedidos. Nos Estados Unidos, oSousa, alto funcionário da Alfân- 'd
"_..........""';o_""""=-=..........._�_...,,,...

o seu esquadrão ao logar de des- dia r a mesma partI a. J v, • 1 serviço de intercâmbio será fei-dega de Itajaí; S d
.

d'
, dtaque que sempre desfrutou no en o aSSIm, elxara e ser to tanto 'pelo Ministério da E-- a exma. sra. d. Helena ( )

.

O
. .

b ucampeonato do Estado.- W.A .. exclusividade da poderosa emlS- sumo comeu um raço e ma ducação como pela União Pan-Garofalis La Porta, esposa do .

f'd d d
.

sora, aCIma re en a. as mãos e uma criança Americana e outras '3'1tidadessr. Miguel La Porta, capitalista; Tejada arbitrará o encontro *

brasileiras.- a srita. Zilá Silva. A h f' d d 1
-

b
.

Cd' tc e la a e egaçao raSl- onlrata O um massagls a Vila Real (Portugal), 13 - Os professores brasileiros in-
Noivados: leira, homenageando o Uruguai, A Chetia da delegação brasi- No lugar de Guiãis, freguesia teressados em participar dêsse
Com a prendada senhorita El' esc?lheu o famoso. juiz platino leira que já está em Montevidéu de Abaças, um suino entrou na intercâmbio epistolar devem-se

vira de Faria dileta filha do sr TeJada, para arbItrar o sensa- acaba de contratar os serviços residência de Amadeu Gouvêa, dirigir por carta à secret8_ria
João Romão' de Faria, ajusto� �ional encontro de amanhã, en- profissionais do massagista Fo- trabalhador, quando alí _se en- da União Cultural Brasil-Esta-
núpcias o nosso conterrâneo sr. 1 goli para os jogadores brasilei- contrava só, no bêrço, uma dos Unidos, à rua José Bonifá-
Acácio Zelnio' da Silva. ros, sendo o massagista em apre- criança de sete meses, Celesti- cio n. 93, 110 andar, Capital, en-
-Com a gentil senhorita Hil- �

k
ço, que pertence ao Clube Pe- na, filha daquele. O animal foi viando nome, endereço, espe-

da Koet:ich, filha da exma, viu- Inoglu US fiarol, considerado um dos mais direito ao bêrço e comeu uma cialidade e escola em que le-
va Catarina Koerich, contratou competentes do Uraguai. das mãos e o braço da pequeni- ciona",
casamento o sr. Jaime Sandim.

Vad.
ta, e lriturou-lhe a outra mão. *

-Com a distinta senhorita . ..& ""•.. ,_..... __ , ==... Quando a mãe da desditosa O sr. dr. Silvio Pélico de
Maria de Lourdes Silveira, filha

--I
criança voltou ao campo, onde Freitas Noronha, delegado au-percorrido diversos países ame-

do sr João Ventura Silveira, tinha ido buscar lenha, depa- xiliar de Polícia em Hamônia,. ricanos e europeus, nos quaisajustou núpcias o sr. proL Ar- . Em todas as Farmácills do rou-se--lhe o triste espetáculo. foi transferido para a delegacíarealizou conferêncIa sobre aque-mando Vieira Gevaerd. Brasil encontra-s. A pequenita foi conduzida. em auxiliar de Itaiaí.la importante matéria .

Vinda de Porto Alegre, depois E U M I (i R Â H estado grave, ao hospital dcst,8.
Com a prendada senhorita 'dadede ligeiro descanso entre nós, C_I,.Rosa Aloe, filha do sr. J. Ba- '-

_

tista Aloe, residente em S. Pau- seguirá para Curitiba, S. Paulo O medicamento
I e Rio. prefer,'do para'.o, contratou casamento o sr.

José Cassio Fonseca, filho da i Habilitações: OOR'
exma. viuva Tiágo da Fonseca, Habilitam-se para casar o() RESFRIADOS
Gentilezas: sr. dr. Ian de Almeida Corrêa GRIPES
A Companhia "Aliança da e a sta. Zenaide Prats Brü NEVRALGIAS

Baía", 'acatada organização de gmam; sr. Hugo Macedônia Per-
P

seguros, enviou-nos uma folhi- la esta. Erica WalJy Schreiter. roduto A�í:EbLoratoria
nha para a ano em curso. Gra- IClubes':
tos. . . _�""'..,_...=..........._...,.,..__

ConstItUIu-se em acontecimen-
:Viajantes: to de remarcado êxito, o sa

Acha-se nesta capita1, vindo ráu carnavalesco, que, sob o

da cidade de Brusque, o nosso título tClarinada de Momo»,
jovem conterrâneo Edgar Diech- levou a efeito, em a noite de
mann, filho do sr. Rodolfo Domingo, o Cantista R. F. Clu-
Deichmann; be, do Estreito (João Pessôa).

- Acha-se no município de Decorrendo em ambiente cor-

Florianópolis a ilustre escritora dial e animado, as dansas pro
argentina Gisela Shaw, penalista longaram-se até às 24 horas,
de altíssimo espirita humanitá- sendo dado nesta, noite, pelo
rio, que muito se vem preocu- conhecido grêmio, o grito de'

pando com o problema das pri. Carnaval no distrito de João
�ões para mulheres, havendo Pessôa,

VULTOS & FATOS
A MORTE DE MR. MOTO

Dando lugar a realidade brutal,
a ilusão tão bela acaba d e matar,
por asfixia, nas águas claras de
Pcarl Harbour. o simplório c sagaz
polícia nipônico J\1r. Mola ...
Mr. Mola, o famigcrado desvcn

dador de crimes e tramas urdidas
por homens sem lei c sem pátria,
perdeu a vida, quiçá, como diria
o fino Hivarol - "mordendo a

própria língua", - na Ialta da
espada de um samural para "ar
ranjar" um "haraku-i" mais a seu

gosto... Arrogou-se a si a pecha
de criminoso e perdeu o direito
sagrado da complacência humana.
Pearl Harbour, a 7 de dezembro,

naquela manhã para nós tão clara
ainda, sentiu, vibrou e aconchegou
ao seio a malícia, o golpe dolori
do e a víbora da traição japonesas,
antes um dragão sorridente que
curvava a fronte em rapapés a
Luiz XV e falava em paz como um
beato ... A1í, lado a lado aos des
troços de batalhas não travadas,
pereceu Mr. Moto, aquele nipon
maneiroso que estudára em Yale
partícula da terra que mais larc1d
seus irmãos de côr e ele raca ha
veriam ele atacar, praticava 'o [in
[itsu como atleta e, paradoxalniêntc
amava a justiça ... pelo menos as�
sim o dizem ...
Mas.. . o momento de ilusão jú

longe vai, confundido nas trevas
dos longos dias que parecem
anos ...
Mr. Moto morreu, reunindo-se,

portanto, a seus antepassados de
éras remotas, quando os samurais
empreendiam campanhas de ex

pansão e o valor de um homem se
aqnilatava pelo frio de sua es
pada ...
Morreu :\lr. Mola odiado e mal

dito, cadáver exposto ao só l, lín
gua babujante eivada de moscas e

esfalripada pelos ahutt-cs.. . Mor
reu.. . Acabou-se ...
Morreu para a América que r

acolhêra, como o hóspede ingrato
morre para o hospedeiro concien
te ao ver em seu melhor prato o
escarro daquele que tanta fé me
recia.
Faleceu 1\11'. Moto, em Pearl Rar

bour, vitima inconciente de seu
próprio veneno.
Pelo menos, quem haverá por

aí que acredite em suas maneiras
dóceis c tenha por êlc algum
amor? ..

J\Ir. Moía morreu!. ..
Agora só lhe resta um enterrozi

nho bem adequado ao seu modo de
viver...

•

com Humphrey Bogart e

Ida Lupino com Willian Powell e Myrna
Loy

_ ..-

Complemento nacional D.F.B
Complemento nacional D.F.B,

AV_IS()Preços: 2$000 1$500 e 1$000 O Planador Pateta
(Desenho Colorido)

Preço 2$500 e t $500 A Empresa Nacional de Navegacão HC2pcke,
Preços: 1$500 e 1$100

Livre de CensuraImp. até 14 anos

____.H-+-_.-

Irnp. até 10 anos.

CARL HOEPCKE em 15 e 31 do corrente e

ANNA em 22, também do corrente mês,o ESTADO esp�rfi_!,�------------------ não venderá passagens de 3a. classe.

Florianópolis, 12 de Janeiro de 1942.
3v.-l

Treinou o Figueirense i tre as delegações
Sábado à tarde, no Estádio da I" Chile",

Rua Bocayuva, o campeão de
·1941 realizou proveitoso ensaio
entre os seus esquadrões titular

O

Inoglukus
SOFRIMENTOS

Zurique (V. A.) - A mãe
de um soldado alemão, ora

hospitalizado em Munich, dis
se que seu filho estivera em

ação contínua na frente russa

durante 52 horas sem pausa,
durante as quais a sua compa
nhia ficára privada ele água e

alimento.
.
Esta mulher, 'que esteve aquí

de visita, acrescentou que o

filho e outros quatro dos seus

companheiros eram os únicos
sobreviventes de toda a com

panhia. Não havia médicos pa
ra socorrer os feridos. Seu fi
lho acentuára a falta de cuida
dos médicos e hospitalares, e

a excelência do equipamento
russo, e às táticas dos guerri
lheiros soviéticos que assola
vam os nazistas pela retaguar
da.
Na linha de frente, os ho

mens enregelavam devido ?t
falta de vestiário apropriado
ou de abrigos adequaflos, cal
culando-se que dezenas de mi
lhares de soldados estavam so

frendo de queimaduras pelo
gelo e de infecções gangreno-

Estás triste, me. am3r?
Ten. bronquite? Está. com tos.e'!"

aJ leI de No.ao Senhor:
8ó te ..ln o CONTRATOS8J!l.

DES(OBERTA DE FÓSSEIS
Pôrto Alegre, 13 (A. N.)

A Secretaria da Educação foi
inforamda de que, no município
de Rio Pardo, foram descober
tos restos de fósseis de grandes
animais anti-diluvianos. O di
retor-geral daquela Secretaria
encarregou, em seguida, o pa
leontologista Carlos de Paula
Couto para inspecionar o ja
zigo fossilífero do Rio Pardo,
onde efetivamente encontrou
restos de gigantescos tatús e Cartel·ra de Bol.·el·ropreguiças que viveram há cêr-
ca de 400 mil anos. O sr. Car- Perdeu-se uma, expedida
los de Paula Coutinho, antes, a Leoni Tiago da Silve, Das

tinha sido encarregado do tra- proximidadt's do Mercado PÚ
balho da restauração dos fós- blico, Gratifica-se a pessoa
seis do município de São Ga-I que a encontou e entregar
'l:>rieI. nesta redação, 3vs- (

sas.

A exportacão gaúcha Descoberta rara preciosidade da
�a�a ii Inglaterra -

«(era quinhentista» ,

LIsboa, 13 (U. P.) - O con,- .'

servador do Musêu das Janelas
Verdes, sr. Augusto Cardoso
Pinto, descobriu, na Catedral
de Évora, a tábua original qui-
nhentista "A matança das on

ze mil virgens" , cujo traço pic
tural lembra os painéis de Gr�
gôrio Lo,Pes,

PÔl'toAlegre, 13 (A. N.)
A exportação de produtos do
Estado para a Grã-Bretanha,
pelo pôrto do Rio Grande, a

tingiu, nos últimos dias, a

57.887 volumes, pesando
1.091 toneladas, no valor de
3.908: 000$000.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


