
0·( que se exige do operário �·�:ll�}não
ESTOCOLMO, 14 (R.) .. SEGUNDO UM AGENTE DO SERVIÇO SECRETO ALEMÃO� GUSTAV SIEGFRIED, O oO"RNQ eiRMÂNICO EXI

GIU DAS USINAS "JUNKER" QUE QUADRIPLICASSEM SUA PRODUÇÃO. EM CONSEQUÊNCIA DISSO, OS OPERÁRIOS T� � :'�i:{I�M AGORA, 24
HORAS POR UIA, RECEBENDO UMA PREPARAÇÃO ESPECIAL DE HORMôNIOS MISTURADOS À SUA ALIMENTAÇÃ� DA.SE·�H�S, TAMBEM,
OUTRO ESTIMULANTE, CHAMADO PERDITINA, DESCOBERTA DO QUíMICO DAS '"S. S."j DR. BOCKHACKER. TAL DROGA 1: DJf'lt�eELENTES EFEI

TOS, A PRiNCíPIO; MAS, LOGO DEPOIS, OS OPERÁRIOS SOFREM DôRES DE CABEÇA, TREMORES DE PALPEBRAS, INSôNIA CONTINUADA E,
MUITAS VEZES, SE VÊM FORÇADOS A RECEBER TRATAMENTO HOSPITALAR.

Foi assim que muitos
Singapura, 14 (R.) - A - -

t-
Bolsa de Valores de Tóquio re- nao resls Iram • • •

gistou uma baixa geral no dia Dublím, 14 (U. P.) - O prt-
10. Dos 96 valores cotados, 82 metro ministro, De Valera, de
sofreram tremenda quéda. clarou que o Eire não tem a
Isso é considerado o resulta- intenção de entrar na guerra.

do diréto do afundamento do "Se fôr possível evitá-lo,
couraçado nipônico "Iem", da evítá-lo-emos, com a ajuda de
paralisação das comunicações Deus. Se formos atacados, de
interiores e do pânico existen- fender-nos-emos".
te entre os tripulantes dos O sr. De Valera desmentiu
barcos de pesca, que se recu- categoricamente os rumores
sam a afastar-se das costas do de que foi concertado um pácto
país. secreto e que êle tenha visita-
Reina grande nervosismo na do recentemente um país es-

capital nipônica. trangeiro.

Moscou, 14 (R.) - Os exércitos russos estão usando, ago
ra, o mesmo método empregado anteriormente pelo alto co- Singapura, 14 (R.) - Em
mando alemão: o avanço em fórma de pinça, com a diferença plena floresta maláía, cornba
de que nenhuma bolsa de resistência é deixada à retaguarda. te-se com ferocidade ináudita

As perdas sofridas pelas tropas germânicas, em material As tropas japonesas são em

bélico, são suficientes para equipar 10 divisões de infantaria maior número, mas, apesar
e 14 divisões de carros de asssalto. disso, as unidades anglo-aus-

As modificacões no As tropas russas "furaram" em vários pontos as linhas tralianas, organizadas em co-

comando alemão A prometida alemãs de inverno. A cavalaria soviética, as unidades de es- mandos, lutam de maneira

ofensiva alemã quiadores e as formações de trenós estão operando profunda- magnífica, auxiliadas por tro-
Estocolmo, 14 (R.) - Refe- mente nas aludidas linhas atacando os depósitos de abasteci- pas indianas, que constituem

rindo-se aos rumores em cír- Angora, 14 (U. P.) - Inter-
mento dos alemães. a maioria das tropas alia-

I
- .

ôb mações não confirmadas anun- dcu açao no exteríor :

so re as Uma unidade russa, em operações na frente de Moscou, flan- as.

di A. ,

I ciam que Hitler concentra A
,. .

ivergencias entre os circu os queou uma posição fortificada inimiga e, mediante um súbi- tática Japonesa consiste,
Iítí ílít d AI 800.000 soldados para a inves- idpo lCOS e mi 1 ares a e- to ataque, derrotou os contingentes inimigos, que abandona- evi entemente, em operar a
h d d tida, contra a Rússia, na pró- . -

d id dmarina, o correspon ente o ram 400 soldados e oficiais no campo de batalha. junçao as um a es atacantes
"S

.

1 D k " B xíma primavera. Ié
, ,

ocia erno raten em er.. Foram capturados três canhões, 12 metralhadoras e cinco a este e a oeste da Mala-
lim informa que foi publicado Os combates não pas- veículos a motor, carregados de armas. sia.
naquela capital um desmenti- .-------. ---

.._-- Cualalumpur está em situa-
do oficial, dizendo que "as no-

sam de escaramucas fi..••.•••••••• ção crítica, pois a planície que
tícias sôbre modificações no Londres, 14 (R.) - Os cír- e e a cerca é de difícil defesa em
alto comando alemão serão pu- culos russos autorizados atír- • T JE • razão do grande número de
blicadas no momento preciso, mam que os atuais combates • SA � rG NO}.__ • CeamrraOçSa_od.e assaltos nipônicos
mas êsse momento não será não passam de escaramuças,"_ 1. ""
determinado pela propaganda d ti d

.

di • C I A •
'"( estrangeira".

es ma as a impe Ir que os

• ontém oito e ementes tonicos • Alemães ao lado dosalemães estabeleçam posições
Bonitos, bons e baratos defensivas.. • japoneses
Primeiros entre 08 prim�iros Acentuam que o ataque decí- • Fósforo, Cálcio, Vanadato, • Singapura, 14 (R.) - Se-

S- sivo deverá começar no fim a Arseniato, etc. • gundo as tropas indús, existem
a? 08 doces preparados, d ., soldados alemães combatendoCo o bom Fermento Medeiros. do mês em curso, quan o as

a •condições morais e físicas dos :: Os Pálidos, Depauperados, ••
na Maláia, ao lado dos japo-

Está mal a doenca alemães se enfraqueceram em .., E t d A
A • neses.

•
sgo a os. nemicos, Na-o adiantam, entretanto, aque atacou a Qu·Sr consequência do inverno. M M- Q C' •I Ins A

agros, aes ue nam,

•
quanto monta o seu número. San Diego, 14 (R.) _ ComEstocolmo, 14 (A. P.) - In-

D
·

d 71::"
Crtanças Raquíticas rece-

formações procedentes da No- epols e ii anos • berão a tonificação geral • Pronunciado o :q��a�e j��Z J;sep��osF::�ek�el'Il11ruéga dizem que o sr. Quisling, .A do organismo com o ., S
•

do-h f d �... a sasslno conego Rutherford, que se achava a ..c e e o govêrno norueguês e
. Lisbôa, 14 (R.) - A histó- • C"Ieader " colaboracl'onl'sta es- fi Recife, 14 ( . M.) - O jui?: camada há vários meses.

tá d
' rica igreja da Madre de Deus, .. • •

Mário Turres pronunciou em O extinto era chefe do mo-a oente há várias semanas. st capital que estava fe v

A natllreza ela mole'stl'a não
ne aI, ,-

• •-.

•
longa sentença Leopoldina Jo- vimenta religioso conhecidochada há 75 anos, foi reaberta 'd Sil

.

b
.

foi revelada. •
se alva, que assassinou o so o nome de "Jehovas Jít-

_____________I_lo..::.j_:e,_co_ll_l_:g:_r_a_n_de_c_eI_·i_m_o_n_ia_l_._--.:=---:8:_·_:.=-.::_::.::_::e:_.-=-e=-.=-:!�.=--:.=-••._8_a_e_._._e_e_G_._._._._cô_n_e_g_0_B_e_n_í_gl_10_L_i_ra_. _;_
tei" .
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Bombardeada a esquadra japonesa
. WASHINGTON, 14 (U. P.) .. ao DURANTE o SEGUNDO ATAQUE DA AVIAÇÃO NORTE-AME-

RICANA À ESQUADRA JAPONESA, AO LARGO DE DAVAU, ALÉM DE UM COURAÇADO NIPO-'NICO QUE INCENDIARAM, OS NORTE-AMERICANOS ARREMESSARAM BOM BAS SOBRE
SEIS CRUZADORES, DOIS DESTROYERS E OITO TRANSPORTES. SABE-SE QUE NO PRIMEI ..RO ATAQUE FOI AVARIADO UM DESTROYER NIPÔNICO E ALGUNS TRANSPORTES. .�

Prontos para
abandonar Hitler

Londres, 14 (R.) "Os

generais alemães estão pron

tos para abandonar o chance

ler Hitler, e preparam febril

mente uma linha de defesa que

implica na retirada gera� de

mil milhas de profundidade
em toda a extensão da frente

oriental", informa o "Reynold
News" em �'nlanchete", para
acrescentar em seguida:
"Na Boêmia e na Morávia,

baluartes da nova linha de de

fesa alemã, os oriciaís da "Re

chswehr" procuram conciliar

os chécos, ínsinuandogque os

dias do partido nazista estão
contados" .
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SABOTAGEM NA HORUEGA Baixa na Bolsa de
valores de TóquioAmericanos conlra Tóquio .

Londres, 14 (R.) - "Patrio
tas noruegueses, possivelmente
auxiliados por destacamentos Nova Iorque, 14 (U. P.) - O diário "Mirror", num ar

britânicos, fizeram explodir tigo de fundo auspícía a formação de uma esquadrilha aérea

10_0 navios transportes al�- com pessoal ele todas as nações americanas e diz que, "se os

maes, causando a morte de va-I bombardeadores da esquadrilha inter-americana forem os pri
rias centenas de marinheiros melros a realizar uma incursão contra Tóquio, isto criará um

alemães e avariando, ainda, as vínculo de unidade no continente mais solido do que os pró-.
instalações portuárias de ,6 c,�- prios laços que os diplomatas possam formar em suas confe
dades da costa da Noruega , rências e os banqueiros cimentar com seus créditos. O orgulho
escreve o correspondente do de uma vitória comum constituiria o laço de amizade mais
"Daily Mail" . forte e mais permanente no mundo".
Os portos acima referidos

são Oslo, Bergen, Trondheim,
Stavanger e Tromsce, tendo o

ataque sido realizado simulta
neamente, pouco antes da ma

drugada de sábado.
(riacão de novas

usinas
Londres, 14 (R.) - O che

fe do govêrno italiano, sr. Be
nito Mussolini, iniciou gigan
tesco esfôrço para vencer a ca

rência de certos produtos vi
tais para a guerra, na Itália.
Uma irradiação da "Rádio

Roma" anunciou que o Conse
lho Inter-Ministerial para a

autarquia decidiu a criação de
mais 100 emprêsas para a pro
dução de resina sintética as

besto e combustível químico.
Essas emprêsas foram dotadas
de capital combinado que se

eleva a 500 milhões de liras.

o repatriamento de alemães
dos países bálticos

Estocolmo, 14 (R.) - Ne

cessitando, urgentemente, de

60 mil artezãos nas províncias
polonesas incorporadas ao

"Reich" e tendo-se feita a de

vida convocação, apresenta
ram-se apenas 11 mil - anun

cia o "Ostdeutscher Beobach
ter" .

Informa ainda o mesmo jor
nal que a imigração dos ale
mães ordenada pelo chanceler
Hitler foi agora terminada.
Dos Estados Bálticos vieram
Galícia e distritos círcunvízí
Galíci-a e distritos círcunvizl
nhos, 134.000; de Lublin e

Chelm, 30.000; ela Bessarábia,
90.000; e da Bucovina, 1.000.
A maior parte dos colonos,

foi encaminhada para a pro
víncia de Würthland.

Como alemães se rendemos
Moscou, 14 (R.) -- Alguns exemplos típicos de rendição

alemã em grande escala, na frente russa, foram divulgados
aquí, em emissão especial da emissôra local. Por exemplo, um
pelotão de um regimento de artilharia da 268a divisão de in
fantaria rendeu-se em massa.

Êsse pelotão se aquartelára para passar a noite numa al

deia, sem tomar a precaução de montar sequer uma sentinela.
Os alemães se consideraram a salvo, visto estarem 48 quilôme
tros atrás da linha de frente. Os soldados estavam ceiando

quando os russos apareceram ele súbito. O pelotão rendeu-se
imediatamente.

Da mesma maneira, quando uma unidade soviética atacou
uma posição mantida pelo tenente Karl Ernest, os seus ho
mens iniciaram prontamente a retirada, sem atender às or

dens do comandante para se manterem na posição. Ao ser

capturado com o resto dos seus homens, o tenente Karl pôde
dizer somente que ficára sozinho.

Outros priskmeiros alemães narram casos em que gran
de número de camaradas seus se entregaram sem disparar um
único tiro.

Coleia de ferro e aco

Londres, 14 (H. T. M.) -

O Ministério de Obras Públicas
vai iniciar coléta de aço e fer
ro velho. Acredita-se que a

campanha permitirá a recupe
ração de 2 milhões de tonela
das de ferro velho para a pro
dução de material bélico.

Inoglukus
-------------------------

Proibida a fabricacão
de solas de -borracha

Londres, 14 (R.) - De acôr
do com as instruções transmi
tidas pelo Ministério dos Abas
tecimentos, a partir de hoje se

rá suspensa a fabricação de

sapatos de sola de borracha,
ou "crepe-sóla". No entanto,
foi feita a necessária exceção
para a borracha já preparada
para êsse fim, que, para isso,
já se encontra cortada.
Assim, a partir de hoje, os

ingleses deixarão de usar sa

patos de sola de borracha.

oa:tlifas::z u;:z;

OFICIAIS ALEMÃES PRESOS
Estocolmo, 14 (R.) - Infor

mações procedentes da Suiça
indicam que o general von

Keitel, chefe do estado maior
alemão, foi acometido de súbi
ta moléstia, enquanto vários
outros oficiais germânicos, in
timamente ligados ao mare

chal von Brauschitsch, foram
detidos.

linhas alemãsfuraram as Em plena selva
tropical

Convalescentes nas

fileiras alemãs
Londres, 14 (A. P.) - Te

legramas da frente de Mos
cou dizem que documentos da
289a divisão alemã, capturados
pelos russos, revelam que essa

divisão foi reforçada, nos dois
últimos meses, por· homens
com feridas no primeiro está

gio de cura.

Os alemães estariam es

condendo as suas perdas, quei
mando os seus cadáveres no

setor de Tikhvin, e utilizando
artilheiros, cavalarianos, mo

tociclistas, sapadores e guar
das do comando como íntan
tes comuns.

Morreu mais um
Londres, 14 (A. P.) - O

rádio alemão informou que
morreu, em ação, na frente
oriental, o general de brigada
Richard Hermann.

EstAs tríste, me. am&r?
Tenl bl'OnquJte? ElltAs Mm toa.el
lIlI lei de NOSIlO Senhol'l
S6 te salTa o CONTBATOSSB.

Disfarce japonês
Nova Iorque, 14 (R.) - Me

nos da metade das tropas ni
pônicas na Maláia usa uni
formes regulares do exército
japonês, segundo declarou o

tenente general sir Louis
Heath.

Os demais elementos ama

relos, de acôrdo com o mesmo

informante, usam trajes ma

láios e roupas de "coolies".

PUDIM MEDI!IROS, aso.

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

.

Havios do «eixo» 'postos a pique
Londres, 14 (R.) - O co

mandante-chefe da frota do
Mediterrâneo informou que
um submarino. de sua Majesta
de Britânica torpedeou e afun
dou um grande navio transpor
te de tropas inimigas e um na

vio de abastecimentos de ta
manho médio, em águas do
mar Jonio.
Foi atacado também um

comboio inimigo, fortemente
protegido, ao largo da costa da
Holanda.

.

Um pequeno navio-tanque e
um grande navio de abasteci
mento foram atingidos com
bombas.

Falecimento do chefe de um
movimento religioso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o chefe do govêrno do Rio Grande do Sul, coronel Cordeiro
de Farias, declarou-se "prevenido" contra todas as manobras
alemãs naquele Estado.

Haverá, certamente, alemães capazes de proclamar exa

gerada a precaução. Se ainda fosse necessário confundí-los,
bastaria recordar as origens do atual Estado germânico.

A propaganda deforma-lhe intencionalmente o significado,
apresentando-o como produto ou a consequência das ativida
des de Hitler. Êste, aliás, em ))lein Kampt, se insinúa como o

apóstolo de uma nova idéia, quando é tão somente o institui
dor de um processo para a execução de velha doutrina, que
vem de Kant e Fichte, e foi interpretada mais recentemente
por Tannenberg.
De fato, o racismo é pura e simplesmente o pangermanismo,

já anterior à guerra de 1914.
Em seu livro Gl'OSS Deutschland, publicado em 1911, Otto

Richard Tannenberg, que teve em relação a Hitler a desvan
tagem apenas de não se impô!' como Fuehrer, sustenta, com a

invocação de pangermanismo, os princípios essenciais do ra-

cismo.
O racismo exprime a continuidade de pensamento profun

damente alemão. Tannenberg traça-lhe os destinos em todos
os continentes, som excluir os países americanos.

(.,

"As fundações alemãs do Brasil meridional e do Uruguai
- diz êle - formam a única clareira no quadro sombrio da ci-

vilização sul-americana. Aí residem quinhentos mil alemães,
o é de esperar que, pela reorganização da América do Sul,
quando desaparecerem os povos mestiços de índios e latinos, a

imensa bacia do Prata, com suas costas do oéste, do léste e do
sul, passarão a território alemão. Os alemães fixados nas fIo
restas do Brasil meridional têm todos - como os "boers" no

sul da África -- de doze a quinze filhos em média, de sorte que,
já por esta expansão demográfica natural, o país não nos es

capará. Em tais condições, só por milagre o povo alemão ain
da não decidiu apossar-se dêsse território".

Territórios, mais territórios, sempre territórios, eis a fo
me e o desígnio da Grande Alemanha do pangermanismo e do
racismo! Quem os tiver desamparados não resistirá à influên
cia e ao domínio do alemão, firmado na média dos doze a quin-
ze filhos...

Tannenberg não era vago sonhador. Os acontecimentos su

ficientemente o provam.
"A política do sentimento - prossegue - é tolice, e as

ilusões humanitárias ( que o digam os países europeus hoje
ocupados) constituem pura estupidez. A política é negócio. A
justiça e a injustiça são noções necessárias unicamente na vi
da civíl" .

E mais êste conceito lapidar - lapidar, porque é em ver-

dade a lápide oferecida a todos os outros povos do universo:

I
"O povo alemão tem sempre razão: primeiro, por ser o povo
alemão: segundo, por contar oitenta e sete milhões de nacio
nais" .

Oitenta e sete milhões que, da publicação da obra a nossos

dias, se multiplicaram na proporção de doze a quinze por pai
e mãe... Com êste fundamento, o mundo deveria ser todo chi
nês. Mas não é chinês, nem será alemão.

Não será alemão, estando, como se acha, o mundo coligado
contra a aventura de Hitler, na base da qual há o plano de Tan
nenberg e o espírito animoso de Kant e Fichte, tudo isso essen

cialmente, substancialmente alemão. Seja embora abatido Hi
tler, a idéia ressurgirá, mais cedo ou mais tarde. Por ela tra
balham os país e as mães da Alemanha.

Há, pois, de sobra motivos na advertência do chefe do go
vêrno do Rio Grande do Sul, tanto quanto na aversão do mun

do a êsse gigantesco sistema de escravatura.
O interêsse brasileiro pelo drama alemão, integrado no

interêsse americano, torna-se portanto imperativo.
Os Estados da América são todos o fruto lento de obra de

colonização e assimilação. Não proveiu nenhum dêles do arti
ficialismo de nenhum tratado. Não foram impostos, e sim for
mados no curso dos séculos, com lutas às vezes, porém dentro
da unidade nacional. São Estados políticamente, são povos es

piritualmente. Se como Estados não podem aceitar, como po
vos devem contrariar a doutrina alemã do govêrno alemão ou

de qualquer govêrno que não seja o seu, nacional. Nossa polí
tíca haverá de ser, por conseguinte, anti-alemã, e não apenas
anti-nazista, anti-racista, antí-hitlerista, porque na concepção
da Grande Alemanha o fundo moral - ou, melhor dizendo,
imoral - é em todos os tempos a pirataria.
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Dr. MADEIRA NEVES·- médico especialiste em

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

(onsult ... s diariemente Pela manhã: das �O ás 12 horas
.. à tarde: das 15 as 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 14.67
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina 5chweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNlCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
o. ARMiNIO TAVARES

I - (Assistente do prof. ôanson)
, ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar

I
Consultório: Rua João Pinto, 7 -TeL 1461.-Residência 145à

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

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

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

Attende a chamados
14

SAVAS LACERDADr.
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
CODS: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro MBfrB, 77-FLORIANÓPOLlS.

A. at-/a"-o do friO' ILF;DITALDE
CONCURRl!:NCIA

f, VENDA DE BARRACõES DE lUAD�IRA
Estocolmo, (V. A.) _ "Em consequência da temperatura .

V A OPERARIA �O SACO DO� LIl\IoES
.

muito abaixo de 0, na Rússia, informou-se que parte da já

des-I r'
"

Em virtude ele est�rem eI�:: VIas ele conc.lu.s�o as obras da.Vlla Ope·
falcada Luftwaffe teve de ficar em terra porquanto havia es- all� el� Saco elos .LllTIOeS, seI�o venchelos,. Il1lCI�lm�nte, mediante con

cassez entre os alemães dos produtos químicos anti-congelan- currencia, os segumtes barracões de madeira ali existentes:

teso A) DEPóSITO DE MADEIRA: Todo de madeira ele pinho, 2a. As

Um químico industrial sueco há pouco regressado de Lwow colunas, barrotes, teso�ra� s�o de I�aeleira de lei. O barracão ��1�ele
declarou que muitas centenas de aviões se tinham inutilizado �x:o ;ns ..� 4 mts:. de pe dIreI,to: Est� coberto com 3.;360 telhas �IPO
em virtude dos danos causados pela baixa temperatura, e que aIS: ha , de TIJUCa�. Construido ha 1 1/2 ano, custou, naquela epo

muitos dos produtos anti-congelantes que se tinham à mão ca, somente d� material, 4:8�5$000.., ,

eram ineficientes, quando o termômetro marcava 15 gráus B) DEPoSITO DE,,�AL: Idem, I�em, m:de. 8mts.�4mts. Esta

abixo de O. Frequentemente o tempo era tão frio que os mecâ- �o,be�to. com 800 telha: .

tipo ,Marselha de Joinvile. Est� assoa�hado.
nicos não se podiam ocupar dos aparelhos.

e direito 2mts. Construido ha um ano, custou, naquela epoca, sornen-

O único método eficiente encontrado pelos nazistas para
te de material, 835$000.

combater o congelamento era o de conservar os motores fun _

Os srs, interessados poderão obter maiores detalhes, diariamente

cionando 24 horas por dia, explicou o informante. Ora, isto
na obra, ou no IAPI., rua Felipe Schmidt, n. 5, das 2 às 4 horas.

significa um aumento tremendo no pessoal de terra, para cada
Fica estabelecido um prazo de uma semana para a entrega das

aérodromo, bem como um consumo maior de gasolina e óleo. ofertas, que serão encaminhadas ao Eng. Chefe do Distrito de Ohras,

Os nazistas trabalham desesperadamente para descobrir um
até às dezoito horas do dia 19 de janeiro de 1942.

anti-congelante apropriado".
Para cada barracão será feita proposta em separado.
Os barracões serão desmontados pelos interessados, recebendo en-

tretanto, da Administração, todo o auxílio que fôr possível. Deverão
s�r retirados da Vila Operária até o fim elo corrente mês. As impor
tâncias correspondentes à aquisição serão recolhidas pela 20a Delega·
cia neste Estado. No dia 20 as propostas serão examinadas, e vence

rá quem oferecer o maior lanço.
A báse de depreciação máxima será estabelecida em 60%.

Edmundo Gardolínskí
Eng. Chefe do Distrito de Obras

Peneiração secrela
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrilchd.·

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICOS

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tufli Amin &: Irmão
Rna CO"s. Mafra, 54 -- Caixa postal, 117 Farmácia «Esperança»

do

Farmacêutico NILO LAUS
Nova Iorque, (V. A.) .- O "N. Y. Daily Mirror" publica o

seguinte: "Um indício da maneira meticulosa como japone
ses e nazistas se prepararam para atacar os Estados Unidos foi
descoberto pela Comissão encarregada de averiguar o estado da

aviação na América do Sul. A Comissão verifi.cou que seis Mes- ,

serschmidts tinham sido recentemente introduzidos na Colôm- 1
bía, por pilotos japoneses. Êste país é semeado de "fincas" (fa- I
zendas) alemãs, muitas das quais não distantes 110 Canal do i
Panamá; são propriedades isoladas, de maneira qu.e nenhum .1·estranho póde obter informações a seu respeito.

,

A Comissão soube que os japoneses acumularam 8 mil to
neladas de dinamite em Medellin, e outros explosivos estavam
armazenados por quinta-colunistas.

Um outro indício foi a informação de que agentes nazistas
e japoneses tinham 12 bases aéreas secretas nas florestas co"

Iomblanas, em fazendas alemãs",

R. Conselheiro Mtlfra 4 e 5 (edificío de
Merccdo, frente à Casa Hcepcko),

FONE 1.642

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Precíso de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.

I

_u ..;;
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Ultimos estilos
J-��;Z� .1

em mobiliários de Imbúia
"Q

"� MODELAR"recebeu

Vendas em ótimas condicóes de pagamentos

J

IjLivros à venda
o DIREITO (obra complé-

I ta,
encadernada, em 121 voo

lumes, com Indice Geral em

2 volumes.)

I· CODIGO CIVIL comenta
do por Ferreira Coêlho) 26
volumes encadernados.)

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

Rocha Pombo (lo volumes
encadernados.)
HISTORIA DA COLONIZA

çÃO PORTUGUí:SA NO BRA·
SIL (3 volumes encaderna
dos.)
EU SEI TUDO (obra com

pléta, encadernada.)
ILUSTRAÇÃO BRASILEiRA

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

Direito, encadernados, de

grande utilidade.
Vende-se, também, exce

lente arquivo de aço, comj.le
tarnente-novo e alguns Dicio
nários, novos, encadernados.
Informações na Redação do
ESTADO.

I

.�op\a8an.4a
ifttolo".vol

OFICINA FORD
(Provisória)

TUFFI AMIN & IRMAO, Concessionários da
FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
toristas e aos snrs. proprietários d-as linhas de

Transporte, de Carga e Passageiros, que,acaba�
de instalar a OFICINA FORD (PROVISORIA) a

Rua Visconde de Ouro Preto ri ," 32, esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a

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

çÃO e PRESTEZA.

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIN & IRMÃO

Vem sendo feit� entre nós : darão a exata e justa medida

por meios vários, mesmo de- efeito, êsse caso esteja ligado
I
de tais contribuições.

pois da traiçoeira agressão do a outros, já noticiados pela 'I Aplicada que seja a medi

Japão aos Estados Unidos, in- imprensa e verificados em São da, com acentuado senso de
sidiosa propaganda daquele Paulo e no Rio Grande do I responsabilidade, por homens

país, suas coisas e figuras de Sul. São todos êles

sintomá-j capazes
e honestos, orientados

relêvo. ticos da existência, no país, de por elevado espírito de (,qui-
Procuraram por essa fórma vasta e organizada rêde ele

i
dade, ela sérá garantia set_"çura

os nipônicos atrair simpatias ação da "quinta coluna" ja- a um só tempo,. dos objeti vos
para a própria causa, realízan- ponesa, certamente conjugada, que a determinarem, como r,<ilS

do porém, dessarte verdadeira nos seus intúitos, à das suas guardará ele absorção, pm'
obra de sabotagem ao espírito congêneres alemã e italiana. gastos de natureza política arr

de solidariedade do povo bra- Não há, por isso mesmo, tagônica com os interêsses
sileiro para com a Norte-Ame- tempo a perder, se quisermos I brasileiros, o próprio patri-
rica, atacada em condições fugir às mais desagradáveis e Imônio das entidades centro
particularmente odiosas pelo perigosas surprêsas, bastando ladas.
Império do Sol Nascente. os fatos já tornados públicos i Em qualquer hipótese, ou--

Tal fato comprova, em para justificar a adoção das I
trossim, a providência trará

fónna mui oportuna, a justeza medidas que alvitrámos. Teo--j vantagens, com especialidade
das considerações expendidas ricamente fundadas, a princí- na eventualidade de nos toro.
pelo Correio da Manhã no re- pio, assentariam elas, já ago- narmos credores das nações
centíssimo editorial com que ra, em fatos concretos, que aí do "Eixo", quando chegar a

assinalámos a ameaça decor- estão à vista de todos que hora da liquidação dos gastos
rente, para as Américas todas têm olhos para enxergar e in- de guerra a que possamos ser

e com especialidade a do Nor- teligência para raciocinar. forçados, ou das indenizações
te, da livre disposição pelas Decretem-se, pois seques- que tenhamos de reivindicar
nações do Eixo dos recursos tI'O e contrôle, enquanto não para pagamento de coisas nos

monetários de que dispõem é tarde. Da execução dos mes- sas, possivelmente destruidas
seus nacionais so território mos seja incumbida junta, ou no decurso da nossa colabora-
brasileiro. comissão, formada de espe- ção à defesa das Américas, Ma k R

a

A investida japonesa, que cialistas, em cujas índividualí- em bôa parte já envolvidas em
le ey ooney vai

vimos de referir contra a opí- dades se reunam saber pro-} atos de beligerância, aos quai:s casar·se
-

nião e o bom-senso brasileí- fundo e integridade insuspeí- é muito possível, senão certo Santa Barbara (California),
ros, não se verificaria se não tável.

.

até, que venhamos também a 13 (Renters) - O jóvem astro

fôsse essa possibilidade de a- Uma vez planejada por êles ser arrastados pelo desenrolar c'hmll'latográfico, Mi?key Roo�
plicações daqueles capitais ao a medida, tenha esta execução dos acontecimentos. Ilcey, de 22 anos de idade, vai

custeio da campanha. imediata através de agentes O momento que passa é, ao casar-se com Awa Gardh�r, de

Verifica-se por aí o quanto nacionais de escól, assistidos demais, não tenhamos mais 11.9 a�os, e natural de Wilson,
judiciosa, oportuna e previ- de técnicos competentes. nenhuma ilusão, para provi-! Carolina do Norte.

.

dents se oferece a nossa su- Ê claro que todo o ônus de- dências resolutas e prontas, O popular .ator declmou, en

gestão no sentido de ínstítuír- rivado dêsse serviço nacional em relação a tudo quanto, di- t;ret�nto.' dizer em que data

mos imediato contrôle ao em- deverá ser custeado por con- reta ou indiretamente, de per-
realtzaría o seu. casamento: .

prêgo dos fundos questioná- tribuição dos próprios centro- to ou de longe, possa afetar a NQ seu requenmento ao JUlZ,

dos, assentando-o previamente lados, tendo-se em vista que decisão da luta que temos di- Míckey, usou �eu nome real,
110 sequestro de todas as suas são os seus governos os cau- ante dos olhos. É a ocasião, Joe Youle JUl1l0r.

fontes geradoras, localizadas sadores da situação que nos mais do que nunca, portanto Comprai na CP SA MISCEno país. obriga à providência. de prevenir, para não ter de LÂNEA é saber economizar'O fato de outro lado e 1h,1' Para fixação dessa contrí- remeôfnr maís farde. Da jus- Vende-se uma, ótimo, do to-
sua própria natureza, é moti- buíção deverão as várias em- tcza e profunda atualidade cerram, enquanto é tempo, da de bôa casa e em lugar
vo para despertar fundados prêsas atingidas pela provi- dêsse velho brocardo popular' dando a todos os povos prova aprazivel. Km, 8, da estrada
receios no que toca à amplí- dência. ser objeto de classifica- tem

a.
conflagração em

cursol;
de inteligência, perspicácia para Sto. Antônio, fronteira

!ude dessas atividades hostis ção inteligente, que conjugada dado exemplos tão numerosos, e previsão de futuro ínelu- ao armazem do sr. João
as Américas. Tudo faz acre- aos valores das somas brutas quanto convip_centes. Aproveí-] tável. Páulo. Preço: 5:000$. Infor-
ditar logicamente que, COIj_1 dos seus balancetes semestrais, temos as lições que êles e11- f"Correio da Man!_lã") mações nesta redação. ev-4

�\._ V _l S ()
A Empresa Nacional de Navegacão Hc:epcke,
dovidwnente autorizada, torna público que, nas viagens
do s seu.s vapores:

CARL HOEPCKE em 15 e 31 do corrente e

ANNA em 22, também do corrente mês,

não .venderá passagens de 30. classe.

Floricrn.ópolis, 12 de Janeiro de 1942.
3v.-2

Dôr dedente?
,

,

........1 _

'.1 .

• 'd JC-" • .c..........

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

nores preços, s6 na CASA MIS
CELÂNEA. - Rua Traiano. 12

Chácara,

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

j Rua Trajano, 33

IFLORIANÓPOLIS
��
Centro Social dos Re·
formados e aposen.

tados

t: convocação
São convidados todos 08

srs. sócios dêste centro pa
ra a sessão de assembléia
geral, afim de se proceder
à eleição da nova diretoria,
cujo mandato vai de 1942·
t943. A reunião será em nossa
séde social provisória, à rua

Pedro Ivo; às 16 horas de
16 do corrente (6R·feira).
Fpolis .. 8-1 1942.

O secretário
BOAVENTURA ALVES DA

SILVA
8vs.--::�
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Externas e Inte:r!1�S - Sangrentos -

PruriginosCls - SaliiJfI'i'es e Ulceradas
Este especifico trc:u: alivio.

A Pomada Man Zan, preparada especialmente
para todos os casos de Hernorroides, é um espe
cifico que difere de seus similares pelo fato de
ter em sua preparação uma substancia de reco

nhecido efeito antisêtíco-bactericida, que evita
complicações infecciosas na região afetada. fa
cilitando assim a atuação eficaz dos demais

componentes da fórmula. A ação extraordina
riamente benéfica da Pomada Man Zan é ime
diata: - alivia as dôres e os pruridos, desconges
tiona as dilatações e acalma e refresca. Póde ser

usada em confiança por pessôas de qualquer ida
de. A venda em todas as Farmacias e Drogarias.

It\AN ZAN PARA HEMORROIDES
Em caso de .dificuldade mande o seu pedido aos La
boratorios De Witt, Caixa Postal 834 - Rio de Janeiro,

.;ii acompanhado da importancia de 10$000.

a importância de Nápoles

. �,

Com suas próprias palavras

as

Agente coroado da GestapO
O padre Jacob Boenner, que Ilhes faz três perguntas sôbre a

dirige o Ginásio Nossa Senhora; guerra, deixando patente a sua

do Carmo em Caxias, Rio própria opinião germânica, ao

Grande do Sul, recebeu um salientar os seus votos pela vi

exemplar do hebdomadário tória da tirania agressora do

Mensageiro de N. S. Menina. Reich.
Parece que os diretores do pe- Que aconteceria no mundo
riódico lhe pediram tomasse se a Alemanha ganhasse a

uma assinatura do mesmo. Sob guerra? Que aconteceria se a
.

o pretexto do preço elevado da Inglaterra (e a Rússia) fossem

publicação, que devolveria sim- vitoriosas? Qual seria o mal

_ plesmente como demonstração maior?
,,_.--""""......""""......--

4 vs. -, 4 de recusa, escreveu uma carta Estas são as interrogações
-----.---------- explicando suas razões. feitas por um agente coroado

r"""""""'CCCXXlDCICCOO<XlOOOcoooocooi roocoocooooooooco"""""""""""""""'i Estas, porém, eram de ordem da Gestapo numa nação ame-

� Olimpio Laurentino � � João Romão de Faria e � secundária, ante o objetivo que ricana. E a resposta cabivel é

I
Sandím e Maria da

II
sra. Olivia de Faria par-

I
levou o sacerdote-educador a que, antes de se discutir a ex-

Silveira Sandím comuni- ticipam a seus parentes e dirigir-se, aliás em mau portu- celência dos triunfos militares

cam a parentes e conheci- I pessoas amigas o contrato guês, à administração da folha de uma raça que pretende a

dos que seu filho JAIME � I � de casamento de sua filha � católica. É que no número em conquista do mundo em geral
contratou casamento com a � � ELVIRA com o ·sr. Acácio � questão havia um artigo de crí- e das Américas em particular,
srita. HILDA KOERICH

II
Zelnio da Silva.

�.
tica à orientação política e re- será preciso verificar se não é

Biguasssú, 3-1-1942 ligiosa de Hitler, porventura um mal mais próximo êsse da
DDC:lDDCOCOOOOOOIXJ OOOOOOOOOOQOOOOOCXIOCXJOOO í

i I
8 """"""",coocxx:o..ooooooooOOOOOOOoCOO<XlOOO

�
I sôbre a nova seita nazista que educação de muitos brasileiros

Lisboa, (V. A.) - As íncur- completar os próprios prepa- Viuva Catarina Koerich

i
�

! transforma em Bíblia o Mein estar entregue ao colunísmo

sões devastadoras desfechadas 'ativos e desfechar sua ofen- participa a seus parentes e ACÁCIO e ELVIRA Karrip] e substitue pela gama- do padre Jacob Boenner e de

pela RAF contra Nápoles, o síva enquanto o Eixo ainda B� pessoas de suas relações que apresentam-se noivos

I
da a Cruz de Cristo, além de fa- outros com a mesma missao

principal porto de embarque =sperava homens, tanques e sua filha HILDA contra- � Biguassú, 3-1-1942 zer do Fuehrer, já por si deno- perturbadora dentro do nosso

do Eixo para os transportes suprímentos que se achavam tou casamento com o sr B � minado "agente do Creador", país.
africanos, auxiliaram grande- '111 Nápoles. � JAIME SILVEIRA

.

� OOOOOOOO"""""""'OOOOOOOOOODCXlCDODCXXlOOQO�
I
um Sumo Pontífice da huma- A isto não deverá responder

mente os ingleses a se anteci- Segundo se disse, um parque � SANDIM � nidade. o Mensageiro de N. S. Menina.

parem ao Eixo na ofensiva da 1e tanques em Bagnole, nas

I I,·'"
.... """

.

O padre Boenner (e o seu no- Responderão as autoridades e-

Líbia, segundo informação par- iroxímídades de Nápoles, esta
OCOOOOOClOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO""""""'" me diz muito... ) acha bom que ducacionais brasileiras, que

ticular recebida de Napoles. la repleto de tanques, carro� HILDA e JAIME .

José Ventura Silveira e as revistas e outros órgãos do têm o dever de cumprir a lei de
Durante muitas semanas, os Jlindados e caminhões carre-_ � apresentam-se noivos � Senhora credo romano "não manifes- nacionalização do ensino, pro-

viajantes do Reich diziam que ;ados. Durante um ataque re � � têm o prazer de comunicar a tem opiniões à (sic!) respeito mulgada justamente para con-

estava próxima uma ação do 'ente da RAF, conseguiu-se
DODCOOOCIXlOOCOOOOOOCOCICCOOOOOCJOOOOOOOOOOOOOOOOOO seus parentes e pessoas amí- da guerra e da política euro- ter a solércia de prosélitos da

Eixo na Líbia. Aludiam a un golpe direto sobre o local,
Sv-2 gas o noivado de sua filha péia". Pede aos destinatários invasão branca sonhada pelos

d
.

t 'd
";;;;;;;;;;;;;';;;;...;-_;;;_;;;;;"';;;;;"';;;;;"';;;"';;;"'�_;;"";;;r--;;;;;...;;;...;;;...;;.;;,..;;;;;;; i MARIA DE LOURDES com o sr. .

fI' t E d naz
.

gran es moviruen os, atraves .ausan o-se grandes danos ao ARMANDO VIEIRA GEVAERD. que re 1 amo ,por causa as ZS.

de Berlim, de novas unidades ?quipamento e numerosas bai- HUMBERTO e ,
dúvidas e principalmente da

aoooooocc:xx:xxx:ocOOt..C'XXXX)IXXXXXXXJOQOCIDODO "-

do Corpo Africano germânico. xas. NOEMÍ COSTA SOUSA I
coerencia com a recomendação,

Todas elas se dirigiam para o O porto de Nápoles foi du- I Armando eMaria de Lourdes

Iparticipam o noivado de sua
sul, sendo que as unidades ramente castigado pelos aviões I apresentam-se noivos.
compreendiam grandes quanti- britânicos. Grandes reservató-

filha HELlANE com o sr.

I Ppolís., lO-1-19lt2.
dades de tanques, equipamen- 'ios de petróleo foram intera-

VINICIUS GONZAGA.

to mecanizado e blindado com mente destruidos. Um entre
a côr distintiva das tropas do posto de madeira e um arsenal
deserto. foram severamente danifica-
Verificou-se agora que o dos. Os transportes ferroviá

destino dessas fôrças era Ná- rios foram destruidos e uma

poles, onde embarcavam junta- usina de munições, estaleiros
mente com tropas italianas. lavais e numerosas fábricas
Mas os ataques persistentes lanificadas. Uma bomba pesa-

0 t1el�.) ·
da RAF contra o porto retar- da caíu a 50 metros do quartel

&1 Idaram o embarque de tal ma- general alemão, no Grande
' O e oneira que os ingleses puderam Hotel de Londres, em Nápoles

•

calendárie ...

Egberlo Moellmann e Rodolfina
MoeUmann

participam a seus parentes e amigos o contrato

casamento de sua filha lEATRICE com o sr. tenente

HENRIQUE KLAPPOTH JÚNIOR.

de

("Correio da Manhã")

Crédito-Mútuo Predial

HENRIQUE e LEATRICE

Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 DE JANEIRO

apresentam-se noivos.

Florianópolis, 6 de janeiro de 1942.

Foi entregue à prestamlsta Lulza L. Luchi,
residente em Palhoça, poseuidora da caderneta

n. li 257, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
coptemplada no sorteio de 4 de Janeiro de

� aa __

Não vacilei adquira
caderneta

Crédito Mútuo

• '*

je, uma

.. ...

3 v. - 2

19 DE JANEIRO
Mais um formidável sorteio iii. Crédito Mútuo Predial,
realizará no dia 19 de Janeiro com prêmios em

mercadortas, no valor de rs.

6:250$000 I

na

Predial

Ao começar a sua guerra pa-j to "humano", próprio ela sua

ra salvar a civilização euro- ínelole tão sabidamente huma

péia e a sua cultura ele 4.000 na, ainda ofereceu a paz aos

anos (oh! a sabedoria do na- ingleses. Êstes ou aceitavam a

zismo!), o sr. Hitler tinha um concessão generosa, ou esta

relógio que funcionava com riam condenados a dias terrí

indiscrepante rigôr cronomé- veis. O povo britânicos repeliu
trico. Antes mesmo da luta, êle tanta bondade e até hoje o Rei
contára os minutos e os se- no Unido continúa a sua vida,
gundos em que realizarta o porque o cronômetro do deus
Anschluss da Áustria. Fez a da guerra não mais regulou. A
mesma coisa com a Checoslo- Luítwnfíe fez o que era possí
váquia. No outono de 1939 lan- vel para efetivar a terrível a

çou o que consideraria a carta- meaça do Fuehrer. Falhou. Fa
da definitiva. Fixou os dias em lhou, porque enquanto os ale

que abateria a resistência po- mães insistiam, desesperados,
lonesa e acertou. Determinou nas investidas aéreas, o povo
em que período dominaria, de- britânico, mais paciente, mais

pois da digressão pela Dina- frio, mais meditado, fazia os

marca e Noruéga, a insubmis- seus preparativos contando
são dos holandeses e belgas, com o calendário. O sr. Chur

para abater a máquina militar chill não acreditava nos eXI

francesa, e foi exato em tudo. tos imediatos do inimigo. Não
Era preciso levar a destruição esperava, também, êxitos ime
às Ilhas Britânicas. Com ges·- diatos seus. Dizia que a guerra

havia de ser longa e a Grã-
Bretanha iria trabalhar para

A -t
' 4" ela, com a ajuda do poder in-

fi mellCa dustial dos Estados-Unidos.Em

P
... 1941, alcançaria a paridade

rogresslva dustrial dos Estados-Unidos.

Compra-se uma «Aríthmé- Em 1941, alcançaria a paridade
rica Progressiva», Curso Su- Fuehrer, já descrente do re

perior, de Antônio Trajano, lógio, passou também ao ca

edição anterior a 19:10. Vis lendário, predizendo que- antes

conde de Ouro Preto, 4. do auxílio americano tudo es-

Filadelfia (V. A.) O ressentimento ou recrimina- 3v 3 taria terminado em favor do
"Philadelphia Enquirer" es- ção. Reich. Mas errou, porque essa

creve: "Torna-se agora pa- A resposta japonesa, trama resolução de aguardar "pacien-
tente para o mundo inteiro que de mentiras transparentes e de Acácio Moreira temente é privilégio britânico.
o .Japão,_ nas suas re.centes ma-I deformaç?es da verdade, me- E quando quís voltar ao cro-

nítestações de desejos de paz, receu a Justa e destruidora ADVOGADO nômetro já tudo estava desan-
foi infamemente falso e frau-I condenação do sr. Cordell Hull Consultas e pareceres

dando para trazer o desastre
dulento". l·meia hora apenas antes de êle Ações cívels, comerciais germânico na frente oriental.

ter recebido informação sôbre Em consequência de tudo is-
Com essas, J?alavras canden'-I' o ataque feroz perpetrado con-

VISCONDE DE OURO to, Churchill continúa a ver
tes, o Secretano de Estado, sr .

I tra as defesas hawaianas. Ain- PRETO, 70" que não se perde por esperar,

Cor�ell nuu. r:��mlU.. o c�so da não tinha transpirado a FO n e 1.277 enquanto o chefe nazista, em
con ra o mais lalçOell? os

I enormidade completa do crimi- dificuldades no léste, já não
agre�sores, ao dar

PUbllcldade,
noso ato japonês.

-= =====.

deseja que as voltas do mun-
a d�IS d.oc�n:entos que se to1'- Não é necessário analisar a- Cartel·ra de Boll·e·ro elo sejam tão velozes ...
narao históricos. gora as numerosas falsidades I Mais uma vez John Bull ven-

O primeiro é a nota do n.osso do derradeiro adeus japonês à Perdeu-se uma, expedida ceu por esperar, paciente, a ti-
govêrno, datada de 26 de no- paz, a começar com a mentira a Leoní TiH go da Silva , .

nas rar baforadas do seu cachírn

vemb:o, propondo b��es para o n. 1 do gabinete ele Tóquio, de proximidades do Mercado PÚ bo. E a sofreguidão germânica
solucíonamento polftíco e pa- que os Estados-Unidos esta- blico, um tifica· se a pessoa está conhecendo o desastre,
cífico. das ,divrrg�ncias entre vam ,conspirando para a guer- que a encontou e entregar porque o relógio é falível, en-
os dOIS paises. Nao obstante a ra. E que os acontee.imentos nesta redação. 3vs-3 quanto que o calendário de-
longa série de insultos e pro- posteriores condenaram o Ja- pende do movimento da Terra
vocações a que tinhamos sido pão pelas suas próprias pala- Empreqoda e êsse movimento sempre re-

sujeitos no Pacífico, pelos se- vras, e excluíram definitiva- gulou a ação dos ingleses to-
nhores da guerra, aquela nota mente da família das nações Para serviços domésticos, da vez que alguem os preten-
não comportava qualquer acrí- civilizadas, aquele membro da preoisa-se de uma à rua AI- deu assustar ...

monia ou qualquer indício de quadrilha dos pistoleirps. ves de Brtto, 19. ("Correio da 1lranhã")

noivos.
Pnolis.. 1-1-19�2.

com.

VINICIUS e HELIANE
Senhora ! Para as suas so

bremesas prefira o FUDIM
'=- ......._-= I MEDEIROS. Sabôres delicio-

Sv.- 2 sos e diferentes.

1942.

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

---.
- P[ITORAL Df

i!>l'''j

1NG[O P[ LOT�Nü�
[ O R[M[DIO INDI[ADO

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

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.
AVA - Gladíaton 5 val v. 530$ - 6 valv.
551$, 7 valv. 590$, para pilhas 500$,
para acumulador 700$,

Rádios especiais. Catálogo grátis. 400 réis em selos para
a remessa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

TINHA TONTURAS Banco de Crédito Popular e Agrícola
Quase não podia d S t (t

·

atravessar a rua
. e an a ii anna

o Sr. Sebastlão Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou fi sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodaVil ... Tinha medo de
atravessar uma IUB, 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

lodopeptona, impede e com
bate a arteriosclerose, pro-
longa a vida.

'

Si tem mais de 40 anos
comece HOJE a tomar BU
COIODINA e viver.1 muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

farmácia e se não encontrá
la escreva ao Laboratório
M�rgel do Rio de Janeiro,
CL\Jxa Postal 2102.

DIÁRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSIN. \ TURAS

N fi Cn p
, t aI :

.tino 50$000
25S000
15$000
5$000

Som cstr'e .

Trimestre .

lU ês .

No Interior:
Ano., ....•..•.• 55$000

30$000
20$000

Se 111 esn-e .

Trimestre .

liza pelos conceitos emitidos

nos artigos assinados
,'@ �

-

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

e zonas do País. Negócio sé
rio e lucrativo. Õtlmas con

ções. Cartas à FABRICA DE
FOLHINHAS Ref. 601, Caixa
3.097 -

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS, CALelO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

,O. Pálido.. Depauperados,
Esqotado., Anêmicos, Mie.
que criam Magros. Criançu
raquíticBl, rec.berão I toni·
ficação ger!1 do organilmo

com o

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

..._- .......:.....�.....___...,--._--�

DESPERTE A BlllS
I DO SEU FIGADO
I Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
I Seu figado deve derramar. diariamente.
110 estcmago, um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago, Sobrevém a prisão de ventre.
Você sen't.e-se abatido e como que envene

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

eausa. Nada na como as famosas Pillulaa
CARTERS para o F'igado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de b ilis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
sâo maravilhosas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Fígado. Não acceite imitaçÕClr,
l'reço 3$000

,

Agua
Santa Catarina
Nasclnte de água. quente.

com 40, 5 gráuI

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

·------��----�------------,------�ICUinpanhia « Allanea �a Baia» N o V A M E � !fa�ad� V E N D A

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»BAIA
Máquinas portáteis MAquinas para Escritórios

Seguros Terrestres e Merítlmoa
-----�

Produtos da

WANDEBER
WERIE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

� com carros de 31. 28. �6. 51.
65 e 95 em úteis

Dados relativos ao ano

Capital Realizadc Rs
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) J

de 1940
9.000:000$000

54.700:000$000
:�.929.719:000$OOO

28.358:7 t 7$970
85.964:965�032
7.323:826$800

22 354:000$000
com teclado «uníversel» de � car

reiras de téclas

Diretores:
Dr. Pa rnphilo d'Utra Freire fie Carvalho, Epiphanio jose

dEI Souza e Dr. Francisco de Sá.

-

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

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

. Agente em Florianópolis

CA;vlPOS ---------------------------------------------------LOBO/#t

l\����io I :&��ii�i� 1

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

RUA FELIPE SCHMIDl N 39

Caixa postal 19- - Teteohone ltlõã+End.Tet.• ALLJANCA)

Sub-Agente em Laguno, Tubarão, Itcricri,
Blumenau e Lcrqea.

Rua Trajano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertiílcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos _. Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado.
Kepresentante da Caixa Economlca Federal para fi

veOd811das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maío e Novembro.

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

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

melhores taxas :

CIC à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C Ayiso Prévio fi%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federals, Estaduais e Municipais.

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

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

I ElllpreSa Ribeiro I

Transportes de Cargas e Encomendas entre Porto Alegre
.m Tubarão -- Floria nõpolís e vice-versa

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

Agência no Tubarão - Rua Marechal Deodoro - Fone 24
Agência em Florianópolis - Rua A'lvaro de Carvalho, 2 - Fone 1677

VIAGENS DIRÉTAS E REGULARES 3 VEZES POR SEMANA
Recebe cargas e encomendas para: Tubarão, Gravatá, Braço do Norte, São
Ludgero, Orleans, Urussanga, Cocal, Cresciuma, Mãe Luzia, Nova Veneza,
Forquilhinha, Morretes, Araranguá, Torres, Capão da Cunôu, Tra.manday,

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

GUILHERME GONCALVES D'AVILA 0_ Agenteo

-- Araranguá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 14 de Janeiro de 1942
.-l!IF I?& IUII I __

Sáb do, dia 17
O TIROL"

Com a apresentacão do conjunto «Seresteiros do luar». - Interessante concurso da marcha «Léro-Iéro», com prêmios aos vencedores
Lira Tênis Clube FlorianópolisI

-

o ESTADO esportivo
----------------�

Felipinho é avaíane I a. qual já bateu seis recordes ame-

Procedente de Pelotas, encon- t ncanos.

tra-se nesta capital o sr. Felipe I MEDO DOS JUIZES
Zattar, profissional do futeból I Recife, 14 (C. ;\1.) - O presiden
gaúcho. _I te .do Santa Cru� telegraf,ou à em-

Aliás Felipinho teve atuação baixada que esta _em Belem, ac.on-, ,
. I selhando que nao deve aceitar

de destaque no campe.onato fin- qualquer match-revanchc, tendo
do, do Estado do RIo Grande.] em vista a arbitragem dos juizes
sendo apontado como um dos I

locais.

melhores atacantes daquela ci-
HOJE O úLTIMO ·JOGO DO EXTRA

dade.
. _. I Rio, 14. - A F. M. F. marcou

Segundo afirmações dignas de I para hoje à noite, a realização do
acatamento, o antigo defensor último jogo efeluado no campo da

de nosso combinado estadual ru� Campos Sales, às 9 ho�a.s da
..

I "A
; noite (entre os tcams do América e

assinou mscriçao pe o vai do Fluminense.
F.C."; reforçando consideravel
mente a vanguarda alvi-azul.
Com a inclusão do referido

elemento, a linha avaíana poderá
atingir o máximo da produção,
a julgar-se pelo valor individual
de seus integrantes.

H. W., STALLION
Ha poucos dias, publi

cámos a notícia de que
fôra concedido "exequa
tur" à nomeação do novo

vice-cônsul britânico em

nossa capital. Isso quer
dizer que está estabele
cida a retirada do sr.

H. W. Stallion para ou

tro pôsto, onde, segundo
cremos, Ira prestar os

altos e incontestáveis
serviços que, em nosso

Estado, prestou à sua

grande e nobre pátria.
Num momento como

êste, que atravessamos,
onde qualquer função
pública sofre a influên
cia da grave e anorma

líssima situação mun

dial, bem se póde avaliar
o tato e a habilidade
que s.s. teve de imprimir
à sua atividade, pois
que, agora, mais que
nunca, as funções con

sulares se revestem de
suma importância e não
menor responsabilidade.
Em Florianópolis, 'o

sr ,.' H. W. Stallion sou

be conquistar vo.stfssirno
círculo de amigos e ndmi
radores. Como gerente
da "The Western Tele
graph Company" e re

presentante do Império
Britânico, que tão pro
fundas e fortes relações
mantém com o ;Brasil,
a.s. mostrou-se digno dos
cargos que ocupava e

impôs-se à estima dos
catarinenses como che
fe-de-família exemplar,
funcionário correto e

cavalheiro de maneiras'
verdadeiramente distin
tas.
Foi, de fato, sincero

amigo da nossa terra.
Os curtos momentos de
folga, que conseguia
obter, dedicava-os êle a

percorrer os nossos j ar
dins, admirando a varie
dades das nossas flores.
A beleza incomparável
dos nossos crepúsculos
extasiava-o. Conquistou
simpatias pela sua bon
dade e pela sua infle
xível honestidade - vir
tudes, essas, já raras no

duro mundo que trilha
mos.

As breves linhas que
aí ficam são o rápido
registo da sua estada
entre nós. Que elas sir
vam, também, para ates
tar a magnífica obra de
aproximação, que soube
realizar, entre a Ingla
terra e o Brasil.

l-Para a festa de sábado próximo, (Uma noite no

Tirol», servirá de ingresso o talão do mês corzerrt e . Aniversários:
2-Roga·se aos srs. sócios não se fazerem acompa- Fez anos ontem o nosso pre-nhar de pessoas estranhas ao Clube, nem de menores. zado conterrâneo sr. Alcibiades
3-0 quadro juveníl não admitirá sócios, durante o

Dias, alto tuncionário da Crê-mês de fevereiro próximo. dito Mútuo Predial e digno pre-4-Durante o mês de fevereiro, os sócios admitidos sidente do Cantista R. F Clube
terão que pagar a joio integralmente. do distrito de João

.

Pessôa
5-Não ,s�rão expididos convites para os bailes de car-

I (Estreito).naval aos SOClOS que se encontrarem atrasados em suas I
mensalidades. . Fazem anos hoje:

Florianópolis, Secretaria, 13-1-42. A exma. sra. d. Amélia Ri-

,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;.;;;;;;;;;;;;:======;;;;;;� chard da Rocha, espo sa do sr.
pessoal extranumerário: dr. Mário Rocha;
II- As admissões só poderão -a sra, d. Alexandrina Grisard,

ser feitas quando os serviços
esposa do sr. Edmundo Grisard,dos respectivos profissionais fo- funcionário da Diretoria de Es-

I
rem necessários: .

tradas de Rodagem;III- Deverá ser obedecida a
-a sta. Solita Sousa, fino or-

de tabela aprovada pelo decreto lei
namento de nossa sociedade e

tráfego marítimo, em consequên- n. 2.936, de dezembro de 1940, filha do sr. Jorge Sousa, alto
cia da situação internacional, os quanto à fixação de salários. funcionário dos Correios e· Te-
correios brasileiros só aceitarão, IV- Os salários deverão ser légrafos,
à expedição para fóra do Con- escalonados, de modo que, se-

- a sta. Véra Grijjó'
tinente Americano, correspondên- gu�do, o,sistêma seguido, haja
cias destinadas a Portugal, Es- maIO: �u�e.r? de cargos nas Visitas:
panha, Inglaterra e França não referências ImClaIS.

.
Cativou-nos, ontem, com sua

ocupada e suas colônias e Ir-I _

V-As
_ proposta.s de admI�- amabilíssima visita, a festejada

landa Suécia Suiça Turquia e. sao deverao ser teitas pela DI- cantora portuguesa Cacilda Orti
Rússi�.

"

I' retoria de Saúde do Exército, gão, que realiza uma "tornée"
que disporá dos respectivos re- artística no Brasil, devendo, por*

, .

Do sr. prefeito municipal de cursos orçamentanos. estes dias, fazer-se ouvir em

Biguassú sr Alfredo Silva re-
I VI- Deverão ser preferidos, nossa cidade. Em breve publi

cebemos 'um· exemplar do rela- em primeiro lugar, os candidatos caremos o programa dêsse es

tório daquela Prefeitura. Nêle residente� do local de
.

sede do perado recital.
estão discriminadas as várias estabelecimento ou unidade e,

despesas e arrecadações para o em segundo, os oficiais da r e- Habilitações:
ano em curso, estando a Recei- serva»,. Estão-se habilitando para ca-

ta orçada em 120:000$000 ar- I P d 600 d 10 d
sar o sr. dr. Angelo Lacombe e

A

'

1 or ecreto n. ,e o srita Maria-Helena G'
-

recadados de acordo com a le- corrente foi declarada de uti-I .. ,

urmaraes
.

I
- . A , Grijó.gis açao em vIg�r. lidade pública, a-fim-de ser ad'l _

quirida do dr. AItredo Felipe
I Viajantes:Foi deferido, pelo diretor ge- da Luz ou de quem pertencer, Regressou a esta capital oral da Fazenda, o requerimento pela Fazenda do! Estado, me-I nosso conterrâneo sr. Laercio

em que o Banco Indústria e diante desapropriação judicial ou Leal, inspetor da empresa in.Comércio dêste Estado, com sé-
por via amigavel, uma área dustrial "Farmaco Ltda»,de em Itajaí, pedia autorização de terras, no distrito de João -Procedente de Tijucas acha

para instalar agências em Flo- Pessôa, município de São José se nesta cidade o sr. Major Jarianópolis, Cruzeiro, Lages e
que faz frente à estrada geral, có Tavares.Cresciuma. OI1de tem a extenção de 332.40

'" ms. mais ou menos e fundos
Hoje, às 20 horas, haverá

ao mar, onde a extenção é de
sessão doutrinária no Centro Es- mais ou menos 333.00 ms. e li
píri ta "Amor e Humildade do mita de um lado com Godofre

Apóstolo".:{. do Entres, onde tem 320 ms. e'

do outro com Eugênio Pedre
Morfim, numa extenção de 227

Viajando num
avião «Condor))! I • ••

Buenos Aires, 14 (U. P.) --I MOVlme_nto I_tahano
Revelou-se em fonte autorlza-: antl·'aSclsta
da que o embaixador alemão'l Chicago, 14 (U. P.) - Gino
von Thaermann, partiu ontem Bardi, redator do diário de
desta capital com destino ao Nova Iorque "L'Unitá del Po
Rio de Janeiro, num avião es- polo ", dirigiu aos súditos ita
pedal pretencente à Condor. lianos, durante uma reunião,
Sabe-se que sómente compare- as seguintes palavras: "Deve
ceu a 'Sua despedida, no aeró- mos unir-nos ao presidente,
dromo, o conselheiro da em- num esfôrço geral para derro
baixada, Otto Meynen. Ao que tar o nazismo e o fascismo, a
foi revelado ainda von Thaer- fim-de que o território italiano
mann já se encontra na capi- dos nossos antepassados pos-
tal brasileira. sam romper o jugo de Hitler"

res.
VAD.

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

Casos policiais
Foi preso e recolhido ao xa

drez da Delegacia de Polícia o

indivíduo Estevam Sousa, natu
ral deste Estado, por haver es

faqueado sua amásia, de nome

Maria Faustina Cordeiro. A ví
tima, que residia no distrito do
Ribeirão, recebeu divérsos íeri
mentos, sendo recolhida ao Hos ..

pital de Caridade.

O sr. Felisberto Costa, moto
rista do auto de aluguel n" 1.535,
queixou-se à Delegacia de' Polí
cia de que, havendo deixado o

paletó no seu auto e ausentan
do-se por alguns minutos, ao

voltar, verificara a falta de sua

carteira, que estava em um dos
bolsos do aludido paletó, e a

qual continha 300$000 em di
nheiro.

NOTA DA SECRETARIA

IEcos e Notícias

Em face das 'dificuldades

Pediu exoneração, do cargo
de diretor interino do Departa
mento de Saúde Pública, o dr.
Agripa de Castro Faria, haven
do sido nomeado para substitui
lo o dr. Jocelyn Fraga

'"

O sr. capitão Orlando de
Freitas Ramagem, que 'acaba de
ser nomeado oficial de gabine
te do ministro da Guerra, as

sumiu, na tarde de 12 do fluen
te, as suas novas funções.

..

O i tenente-intendente An
tônio Marques da Rocha foi elas
siticado no Hospital Militar de
Florianópolis.

O ministro da Guerra, em no

ta de 12 do corrente, declarou:
"0 decreto-lei n. 2.737, de

1 de novembro de 1940 autori
zou a admissão como extranu

merário, de farmacêuticos CIVIS

para as vagas que se derem no

Quadro de Segundos Tenentes
Farmacêuticos.
Em cumprimento, pois, a es-

sa disposição, de determi-
no que:
l-A Diretoria de Saúde do

Exército providencia sobre a apu
ração das vagas de farmacêu
ticos, afim de preenchê-Ias com

Willian Powell e Myrna 20
Loy

Complemento nacioml! D.F,B.
O Planador Pateta
(Desenho Colorido)
Preço 2$500 e 1 $500
Imp. até 10 anos.

A's 7 30 boras:,

- HOTEL DOSAmor a prestavoes A(;USADOS'
com Loretta YOUDg e Ray comMitland

Cartazes do

-Vida sOdal1

JOE LOUIS SERVIRÁ NO EXÉR
CITO NOI\TE-AMERICâNO

Nova York, 14 (R.) - O cam

peão mundial de pugilismo de to
dos os pesos, Joe Louis, acompa
nhado do ]lromotor Mike Jacobs,
de seu empresário e de outras per
sonalidades do pugilismo norte-a

Atlético e Tamandaré são I m�ricano, dirigiu-se para Fort J��,
d 'd afim de se submeter ao exame f'isi-

.

UVI OSOS
. co preliminar para a sua entrada

Por motivo de arpem parti- no exército.
cular, o forte conjunto do" Atlé- Ao registar-se, o famoso pugilis
tico F. C." deixará de concor- ta deu o seu verdadeiro nome, isto

rer ao próximo certame oficial. é, Joe Loui� Barrow e quando �n-
, . terrogado sobre a arma que deseja-A notícia soou desagradável- va abraçar, respondeu: "Quero

mente nos meios espor tivos lo- combater e logo conlra os [apone-
cais; porém, os motivos deter- ses".

.

minantes de seu afastamento Enquanto Joe Louis estava preo-
, . cupado em apurar os detalhes de

temporário, das nossas canchas, seu alistamento, o empresário Mick
são de molde a serem larnen- Jacobs declarou que 18.870 pessoas
tados. pagaram 187.700 dclares para as

sistir a pugna enlre o "Bornbardea
dor de Detroit" e Bucldy Baer, na
sexta-feira passada.
A Sociedade de Aux;ílios aos l\Ia

rinheiros recebeu já a conlribuicão
de Louis, no valor de 75.000 dola-

ESSA É BOA! ...
Búfalo, 14 (A. P.) - A nadadora

brasileira Maria Lenk declarou, a

sorrir, que foi o ritmo do samba
que lhe deu essa extraordinária re

sistência, necessária para as 'pro
vas de curta distância" como a de
320 jardas, nado de peito. Isso a

possibilidade a fazer a sua excur

i3fiQ pelos Estados Unidos, durante ' -�-�-���-���__,.,..""""

Poderá a nota em apreço não

corresponder inteiramente à ver

dade; porêrn, o que acima inse
rimos provêm do esforçadíssimo
Joquinha, o maior esteio do
quadro tricolor.
Identica notícia, ouvimos do

sr. Antônio Apóstolo, presidente
do Tamandaré: que o seu qua
dro não se encontra em condi
ções de participar da próxima
temporada, razão, por que vai
pleitear o seu afastamento tern

porário, afim de sanar motivos
imperiosos.
Uma vez positivada as infor

mações supra, parece que a F.
C. D., nesta capital contará,
sómente com o" Avaí", "Figuei
rense" e "Iris", havendo, pois,
oportunidade de se apresentar
um "association" mais apurado,
do ponto de vista técnico.

Notavel "revanche"
o notável conjunto pernarn

bucano, "s. C. Recife", cam

peão invito daquele estado nor ..

tista, ora excursionando pelo sul
do país, enfrentou, domingo
findo, numa partida-revanche, o

"Curitiba F. C.".
O adestrado team paranàense,

havia infligido aos visitantes um

duro II revés, triunfando pelo
score de 2 a T, acedeu em efe
tuar a segunda partida.
Como resultado do encontro

"revanche", os pernambucanos,
puseram em prática todos os

recursos técnicos de que dis

punham e conseguiram surpre
endente vitória pela contagem
de 4 a O.

Esse mesmo quadro fará sua

exibição em Joinvilie, nesta se

mana, e muito provavelmente,
também, aqui, pois os membros
da F.C.D. envidam esforços nes

te sentido.

HOJE, CHILE x BRASIL
Montevidéu, 14 (U. P.) - Hoje,

será levado a efeito o terceiro en

contro do XIV Campeonato Sul-A.
mericano de Futebol, enfrentando
se o Brasil e o- Chile. Não existe
ainda absoluta certeza se os 'brasi
leiros se disporão a jogar hoje, da
do que sómente ante-ontem chega
ram ftO Uruguai. Não obstante é
pouco provável que se altere o pro
grama.

O . público uruguaio já' viu o se

lecionado chileno jogar. A sua a

tuacão foi mediocre. A apresenta
ção" dos jogadores transandinos ano

te a equipe uruguaia faz com que,
mesmo sem se conhecer exatamen
te o estado do conjunto brasileiro,
este seja o favorito para a próxima
partida.

'�OCIOCOOOO�anoaoaoa�OCCOCOCXJIOrXIIlDCIOO-.maa:JQ�DOIXlOOOOOQOCD:XXJOOCJOtJCCO:CI:lG�DQCJiDDIQt:Poaoooooo�"'CJIXlOOOQ

HOJE 4a.·'eira HOJE
tlOClIIDDmXi�OClDOODDOCDDDOCXJDOOOODODCDaDallCJDCOOaJCDm:lDCDQDCJDDDDQoDQDl:Jl7JDODOOOOCJOODCXJOOOOOOCOOOOOODDlXJlXlQUDODtIQCgQOCOOOCOO.DO:XlalXXJ�coaooooa
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CINE REX
- FONE 1581 -

A's 7,30 boras

�

CINE ODEON
- FONE 1602 -

Complemento nacional D.F.B.

Preços: 1$500 e 1$000
Livre de Censura

dia
--()-

IMPERIAL
- FONE 158? -

A's 41/2 e

l' Cavaleiros
com Tim

7 1/2 horas

do perigo
Mac Coy

Os 5 primeiros episódios
U t p,utef';) do seriado:
Dick Tracy, o detetive

Ralph Byrd
Preços: 1$500 e 1$100

Imp. até 14 8nos

Viajando em avião da Aerc
nautica Argentina, chegou ontem,
à tarde, a nossa capital, o sr.

Enrique Guinazu, ministro do
exterior da República Argentina.
Além' de outras personalidades,
fazem parte de sua comitiva,
como secretários, os srs. dr. Ri
cardo Marcel DeI Pont e Enri
que Ruiz Guinazu Filho.
Os ilustres viajantes, que vão

! tomar parte na Conferência In
i ter-americana, que amanhã se

inaugurará no Rio de Janeiro,
toram hospedados no palácio do
govêrno; e hoje prosseguiram
viagem, de .�avião.
Nascimentos:

ms. mais ou menos.

Nesse terreno deverá ser cons

truido o novo edifício da Escola
de Aprendízes Marinheiros.

Inoglukus

Prêmio "Cultura"

Com a avançada idade 'de 76
anos faleceu, domingo último,
no Hospital de Caridade, a ex

ma. sra. d. Maria Francisca
da Luz, genitora do sr. hldo
da Rosa Luz, funcionário do
D. S. P. e do sr. Hermínio da

até Rosa Luz, sargento do Exército
brasileiro.

Associacão Cultural
«Luiz Delfino»

De ordem do sr. Presidente,
tórno público:

1) Que se acha aberto,
31 do corren te, o prazo par a

entrega dos trabalhos que con- Falecimentos:
correrão ao prêmio ·CULTURA» Em sua residência, à rua Sil-
relativo ao mês em curso; va Jardim, faleceu a exrna. sra,

2) "JOSÉ BONIFÁCIO .NO d. OIívia Silva. O sepultamento
PANORAMA POLITICO DO de seu cadáver efetuou-se ontem,
PRIMEIRO IMPERIO» é o 'no Cemitério Público.
têma sobre o qual zíeverão ver- -Na residência de seus pais,
sar os trabalhos; no distrito vizinho da Trindade,
3) Ao prêmio só poderão con- faleceu a galante menina IIsen,

correr os membros da A.C.L.D. filha do sr. RodoIto Costa Fur-
OHLY ANDREZZO tado. O seu enterramento efe-

pelo Secretário. tuou-se ontem, no cemitério 10-
5vs-l cal.

26 mil prisioneiros
Cairo, 14 (R) - Vinte . e

seis mil prisioneiros, dos quais
sete mil alemães, formam o

total dos soldados do "eixo"
aprisionados na Líbia e que se

encontram, hoje, internados
no Egito.

Senhora ! Para as suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

IEm todas II Farmácias do
Brasil encontra·.e

EUMI<iRAN
O medicamento
preferido para:
DOR
RESFRIADOS
GRIPES
NEVRALGIAS

Produto do Labora-toria
MARGEJ,

.---------------------------

o prazer da petizada,
E orgulho dos confeiteIros,
São os doces trabalhados.
Co'o bom Fermento Medeiros.

200 aviões do «eixo»
destruidos

Londres, 14 (U. P.) -

Anunciou-se que os pilotos dos
aviões de caça abateram, na

Líbia, desde o começo do atual
avanço duzentos aviões inimi-

Igos, :------....-a""'.---_AP..�..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


