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LONDRES, 14 (R�) .... NA CONFERÊNCIA INTER-ALIADA EM LONDRES· rQI

UMA DECLARAÇÃO, ESTABELECENDO QUE A PUNiÇÃO PELOS CRIMES DE �ER·
PULSÕES EM MASSA E MASSACRES, CONSTITUE UM DOS OBJETIVOS DE (JUEB,
ALIADOS FIXANDO AO MESMO TEMPO O COMPROMISSO DE SER INTRODUZIDO NA LE

GISLACÃO DOS PAíSES ALIADOS, DEPOIS DA VITÓRIA, UMA MEDIDA ASSEGURANDO QUE
_,

OS MEMBROS DO "EIXO" SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO.
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Folhetos latracados
pela RAF

Fuzilados 62 soldados
alemães

Vichí 14 (U. P.) - Um ro

porter da "United Press" en

controu, pessoalmente, :108
jardins do castelo do sr. PIer

re Laval em Chateldon, al

o'uns folhetos reproduzindo 05

discursos pronunciados: re

centemente, pelo presld.el�te
Roosevelt e o primeiro mmis

tro Winston Churchill.
Os referidos boletins foram

lançados, à noite, :IZ0r uI?- a

vião da RAF, que nao fOI OU-,

vido por voar a grande altu

ra.

Na localidade natal do sr.

Chateldon, caíram centenas

dessas publicações.
O fato está relacionado C0111

a notícia dada pelo presidente
Moscou, 14 (R.) _ A emissôra desta capital, analisando o

Roosevelt, em sua conferência
1conteúdo e os pormenores das cartas encontrac as com os ca

com os jornalistas, na Casa
dáveres dos soldados alemães, na frente oriental, diz que, comBranca, de que os Estados-
xceção apenas de 16 missivas, todas elas são vasadas em tom

Unidos com a ajuda das RAF e
,

11
' completamente lamurioso.

britânicas, estão espa ranuo
As cartas enviadas pelos parentes dos soldados, vindas da

folhetos de propaganda sobre
Alemanha, se refere à escassez de gêneros e magras rações,o território francês, os quais
bem como ao receio de espiões políticos. Outras cartas se refe

se acentua a amizade histAóri- rem às terríveis condições da luta, ao rigoroso inverno russo
ca que une os povos francês e

e às colossais perdas do exército alemão.norte-americano.
"Porque estamos combatendo? Quando terminará tudo

isso?" -- são interrogações frequentemente encontradas na

correspondência dos soldados alemães.

La Paz, 14 (U. P.) - O govêrno decretou o estado de sí
tio. Reina tranquilidade absoluta em La Paz, porém em Oru

Von Thaermann irá
ro e Potosi a opinião pública se agitou devido a uma discre-

ao Rio pância com as autoridades sobre a aplicação dos fundos pro-
Buenos Aires, 14 (A. P.) _.- venientes do imposto de 13.000.000 de "bolivianos" que cor

Anuncia-se que o sr. Edmund responde a sucessão de Simon Patino.
1'haermann embaixador da As referidas cidades querem que os fundos sejam dístrí
Alemanha, chamado a seu país buidos entre diversos departamentos do país para atender a

deverá partir para o Rio de obras regionais. O govêrno decretou que os fundos devem ser

.Janeiro, por via aérea, esta aplicados a ferrovia Cochabamba-Santa Cruz, a quarteis locais
semana, afim de tomar um na- e à instrução dizendo que devem ser atendidas, de preferência,
vio português que o le-vará a as obras nacionais que requerem urgência.
Lisbôa. O Parlamento aprovou em novembro último uma lei dís-
A ser verdadeira essa ver- pondo que os fundos provenientes da herança de Simon Patino

8;10, o 'diplomata alemão estará se aplicariam a obras regionais porém o poder executivo ve
no Rio de Janeiro durante tou a lei do congresso.
grande parte da realização da
Conferência dos Chancele', eJ.
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Apelo à Franca
Vichí, 14 (U. P.) - As au

toridades militares alemãs for
mularam um apêlo a todos os

alemães e simpatizantes, na

França para que contribuissem
com esquís, agasalhos e bótas

para as tropas germânicas q ue
combatem na Rússia.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros.
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiro�.

Maior número de fuzilamentos
na França

Londres, 14 (R.) - O De

partamento de Informações no
rueguês comunica: "Os Svens
ka Dagebladet", de Estocolmo,
escreve que as últimas exe

cuções na Noruega e a entrada
dos Estados-Unidos na guerra
aumentaram a tensão em todo
o país. A fôrça da oposição na

cional aumenta vísívelments,
apesar de os alemães tudo fa
zerem para abater-lhe o ân i
mo. A Gestapo pratica verda
deira caça aos marinheiros no

ruegueses que se recusam a ta
zer o serviço nos barcos ale
mães ou sob o contrôle ale
mão ao longo da costa do país.
Prosegue, além disso, a busca
aos cidadãos noruegueses que
procuram fugir para a Ingla
terra ou atravessar a fronteira
sueca. Para evitar essas fugas,
as fronteiras com a Suécia fo
ram recentemente guarnecidas
de milhares de soldados"

A 40 Con-tin-eate

Estás triste, mea am&r T

Tcn. bronqaite? E.U. «lOm tOll.e'
1ll lei de N0••0 SenhOl'1
86 te uln o CONTRAT088B.

Nova Iorque, 14 (R.) - Se

gundo anunciou a "B. B. C.",
os 62 soldados alemães lfo
ram fuzilados em Besançon, na
França, pertenciam a um con

tingente que lutou na frente
oriental e foi mandado para o

sul da França, afim de conva

lescer dos fertmentos recebi
dos em combate. Agora, depois
de terem recebido alta, re

cusaram-se a voltar para o

campo de batalha na Rússia
revoltando-se contra o coman

do alemão.
Acrescenta a "B. B. C." que,

segundo outras informações re
cebidas de Lille, também alí se
registou motim entre soldados
alemães, revoltando-se 40 ho
mens pertencentes a um dos re
gimentos de ocupação.

o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA

Díretor-qerente : Altino Flores

I N. 84343ANO XXVII Florianópolis- Quinta-feira, 15 ae JaneIro de 1942

'Empataram com os italianosCartas encontradas com

cadáveres alemães
os

Cairo, 15 (United) As fôrças imperiais continuam

perseguindo as fôrças do "eixo" que fugiram de Age�a
bia. As colunas móveis, a toda velocidade, procuram In

filtrar-se entre as tropas fascistas, afim de cortar-lhes
sua veloz marcha.

Um prisioneiro, recém-chegado a esta capital, disse,
sorrindo, ao ser interrogado:

"Desta vez os alemães empataram com os italianos
de Mussolini na corrida para Tripoli".

Quem assim falou era um soldado natural da Bo
lonha.

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

Falta de petrÓleo para
os ítalo-alemães

Cairo, 14 (R.) - Uma pro
va documentada de que as fôr-

I d
ças do "eixo" na África estão

"batllldo O mora as tropas sentindo a escassez de petró-
N �e;���õceos�s:olu:������sd:tu:�

ral combativo dos alemães. Sô- uma ordem secreta recente
bre as dificuldades de abasteci- mente apreendida na Líbia, a

raento, o D. N. B. informou que qual diz: "Devido ao grande
"havia sido suspenso tempora- I consumo de petróleo na frente
riamente" o transporte diário oriental, a situação do combus
de alimentos, roupas e equipa- tível no "Reich" é excepcío
mentos para as tropas rume- nalmente séria. As disponibili
nas, destacadas a Iéste do Dnie- dades para as unidades blinda
per. das na África foram, dessa for
Sob o ponto de vista militar, ma, reduzidas severamente.

a situação alemãé má. Os rus- Em particular, não podemos
sos continuam avançando em esperar que o combustível per
toda a frente. Informou-se que dido em virtude da ação iní
Hitler teria abandonado o seu miga seja aproveitado e, dessa
quartel-general em Smolensk, maneira, devem ser tomadas
«m vista da ameaça russa con- providências imediatas para
ira a referida praça. que sejam feitas mais reduções
Parece ser impraticável urna no consumo".

contra-ofensiva alemã durante A ordem em apreço prosse
o mverno. As aspirações d'J IIi- gue explicando vários sistemas
tler ikaram mais modestas, de economia, inclusive a Iímí
com o frio. tação do treino de motoristas.

Agiiação Bolíviana

Nova Iorque, 15 (De Luiz Ke
emle, correspondente da Uni
ted Press) - Uma série de no

tícias recebidas através das ci
dades suiças e suecas, além de
outros países, indica que, além
dos revéses militares, que os

germânicos sofrem na Rússia,
Hitler está em face de dificul
dades internas, dentro do pró
prio exército e nos países ocu

pados.
As más notícias são tantas

e de origem tão diversas que
sómente parte delas póde ser

levada, em conta. Se fôr real
mente certo que Hitler perdeu
25 generais, depois da destitui
ção de Brauschitsch, as diver
gências dentro do comando a

lemão devem ser consideráveis.Nova Iorque, 14 (R.)-Cma entrada de tropas estrangeiras, No momento em que o exércitoemissora secreta alemã, citada pois que apenas uma revolução alemão necessita de unidade de
por uma estação da "Colúmbia alemã poderá abreviar a guer- comando e de'todas as energiasBroadcasting System", apela ra e destruir os forjadores da

para deter os russos e salvar as
para os alemães para que ini guerra, somente então a Ale--

fôrças de uma derrota em ple-.

n1 10Vl'111ento revolucio maI111a póde
'

esperar e conti-ciern u n -

no inverno, tais notícias são re-te que a Alemanha nuar a manter uma existênciana1'1O an s
cebidas com alvoroço.seja derrotada pelos aliados. independente, numa nova Eu-
Deve-se considerar, ainda, oO texto da emissão é o se- ropa". efeito que produz no moral dosguinte:

.

I' __""""_""""'.......... "'_N___ soldados a desinteligência en-"Se a Alemanha hít ensta

Ilutar 'até ser vencida, os seus I tre os ch_efes. A falta de r01fpas
Em todas lU Fllrmácias do e as raçoes escassas, em vírtu-inimigos lançarão mão de me-

Brasil encontra-.. de das dificuldades de trans-didas excessivas, afim de ani- porte, constituiram fautoresquilá-Ia. Se os generais ale- E U M I (j R A N que já contribuiram, segundomães derrubassem apenas o
informações, para baixar o mo-chanceler Hitler, o sistema na- O medicamento

zista ressurgiria, ainda que preferido para:disfarçado.Os aliados não con-
DORcluiriam uma paz com o go-
RESFRIADOSvêrno dos generais. Apenas no

caso em que as massas do po- GR I P ES
vo alemão entrem em movi- NEVRALGIAS
mento, sómente se as fôrças
revolucionárias conseguirem
varrer do sólo da Alemanha os Iditadores nazistas, antes da

Apelando para a revolução

Produto do Laboratoria
MARGEL

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

Não atuará como
cônsul

La Paz, 15 (United) - A
Chancelaria enviou, esta ma-

"""'"__ nhã, uma nota ao encarregado
dos negócios da Alemanha, in
formando-lhe que o seu govêr
no tinha resolvido cancelar o

"exequatur" do encarregadoEstocolmo, 15 (Reuters) - Os círculos autorizados do consulado alemão em Poto-de Berlim confirmam que estão sendo convocados consi- si, Erwin Keidel.
deráveis contingentes de reservistas para o exército ger- A nota não presta maiores
mânico. Nenhum segredo é feito dessa mobilização e os informações, mas explicou
interessados recebem geralmente o aviso com prazo ex- ql!e Keidel estimulava a agi��-

. _ - çao que recentemente verití-tremamente. curto. Aflrma� os a��maes que estao sendo cou-se naquela província, empreparados Importantes açoes militares. vista da distribuição de fundos
De recente artigo do sr, Assiz Chateaubríand destacamos o / ao correspondente imposto da

tó]}ico final: sucessão de Simon Patino.

Toda a Alemanha em mobilização

Washington, 14 (U. P.) -

r
nente está bastante adiantadO.,Os acontecimentos ocorridos Espera-se que no primeiro ata- princípalments, na hipótese dedesde que o presidente Rooss- que contra o território europen/ que os Estados Unidos não envelt anunciou que os Estados I
sejam empregadas forças brí- víarão trpas à Grã-BretanhaUnidos enviarão tropas à Grã- tanicas, que serão substituidas unicamente para defender êsseBretanha têm convencido a na guarda das ilhas por solda- país .poís as que ali se encon:muitos observadores de que o dos norte-americanos. A con- tram sã, evidentemente, sufi

plano para a invasão do contí- vicção desse ataque baseia-se, cientes para tal fim. Além .cUs-

I Bretanha contando-se entre os res soldados de que se dispõeto, a presença de uma numero- ingleses milhares de canaden- para reiniciar a guerra no oés-
?a força .nor�e-amel�i�ana nas

ses, polacos, bélgas, noruegue- te da _Europa. Ademais a preIlhas Britan icas virra trazer
ses checos. franceses livres paraçao a que vêm sendo subdificuldades ao problema da a-

'

.', .

'

metidos há dezoito meses pulimentação. Os efetivos, que

sei
gre��s e IUgoslavos. Muitos de-

zeram-nos em melhores condi
enc.on�ram .nas ilhas são? le� ja lutaram c�ntra os ale- ções para a invasão que as tr�ExerCIto mais poderoso da grª maes � pQ;rtantº �ao os �l_�lhO-l P.� nr��-americ�lli��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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se útil à "Gestapo" por haver re-

Êsse senhor Lansmann serviu velado a esta os nomes de vá
como prefeito de Volde apenas rias pessoas, inclusive patrícios
três meses, mas logo se fez re- seus, que haviam conseguido fu
comendar aos alemães, tornando- gir para a Inglaterra.

lista dêsses "ratos", o "coronel O primeiro nome citado na lis
Briton" disse: I ta foi o do sr. Paringaux, chefe

- "Qualquer noite destas a� I do gabinete do sr. Pucheu, minis
sé- travessaremos o Mar do Norte, tro do Interior da França, que
na para ir buscá�los. ". foi encontrado, morto, no leito

de uma estrada de ferro, um dia
dêstes.
- "Êsse - disse o "locutor"

do "V" - aprendeu que a trai
ção não aproveita a ninguém, e

é natural que seu chefe Pucheu
esteja agora apavorado. Pois faz
nisso muito bem, sr. Pucheu, por
que o seu nome está logo no alto
da lista... "

Entre os outros êmulos de
"QuislingYcitados figuraram o sr.

M. Maneon, "rnaire
" de Peimpol,

na Bretanha - o sr. Peter Knut
sen, diretor geral das Estradas de
Ferro de Estado Dinamarquesas
- o capitão Wodschou, chefe do
Estado Maior Nazista na Dinamar�
ca, e outros.

Dirigmdo-se depois ao povo da
Noruega, disse o "coronel Bri�
ton" :

-

" Temos agora um nome

que os noruegueses terão que
escrever bem ao alto da lista dos
"Ratos de Quisling ": é o do sr.

Hurlan Lansmann, de Volde per
to de Salesund".

Londres, 14 ( . P.) - O "co-
ronel Briton', 1 cutor rmsterio- "Ratos de Quisling", conforme
so do "Exército do "V" da Vitó- sua própria expressão.
ria", fez mais uma de suas alo- Depois de enumerar uma

cuções, destinada, desta vez, aos rie de nomes classificados

Lira Tênis Clube Florianópolis
MalA DA SHRETARIAMocinhas e Mulheres

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

Tirol», servirá de ingresso o talão do mês corrente.

2-Roga-se aos srs. sócios não se fazerem acompa
nhar de pessoas estranhas ao Clube, nem de menores.

3-0 quadro juveníl não admitirá sócios, durante o

mês de fevereiro próximo.
4-Durante o mês de fevereiro, os sócios admitidos

terão que pagar a joio integralmente.
5-Não serão expididos convites para os bailes de car

naval aos sócios que se encontrarem atrasados em suas

mensalidades.

As congestões e inflamações de certos orgãos internos

Certos orgãos internos das mulhe
res congestionam-se e inflamam-se
com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um a

balo forte, uma queda, uma raiva,
uma comoção violenta, uma noticia
má ou triste. molhar os pés, um

resfriamento ou alguma impruden- Florianópolis, Secretaria, 13-1-42.
-----_._--------_.cia. \

Moléstias graves podem começar Resolvidos a delender Singapuraassim.
Justamente os orgãos mais impor- Itar.tes são os que se congestionam e inflamam mais depressa, sem

que a mulher sinta nada no cornêço.
.

_

Nada sentindo no comêço da congestão interna ou da inflama
çao, a mulher não se trata a tempo de evitar que a doença se

agr,?ve e vá peiorando cada vez mais.
E esta a causa das moléstias mais perigosas !
Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas, use

Regulador Gesteira. sem demora.
Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos

pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e pertur

bações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a hemorra

gIa,. provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e de
sanimo provenientes do mau funcionamento dos orgães útero-ova,
rianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de ca

beça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer qual
quer trabalho, consaços e outras sérias alterações da saúde causa
das pelas congestões e inflamações do útero.
Regulador Ges�eira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inflamações.

Singapura, 14 (R.) "Es- nos na mais importante das
tarnos firmemente resolvidos zonas a serem defendidas, ten
a defender Singapura" - de- do diante de nós a perspectiva
clarou o general sir Henry Po-

I
de dias terríveis. Ficaremos

wnall,em irradiação feita desta' sujeitos a ataques aéreos em

cidade. escala maior e mais torrnídá-
Explicando que o Japão ti- vel do que todos que já se veri

nha a mesma vantagem inicial ficaram em Singapura. Que
elas outras nações agressoras, ninguém se engane. Precisa
podendo ferir primeiro, para remos de resolução e tenacída
ser castigado depois, o general de, mas podem todos estar cer
Pownall declarou: tos de que a maré mudará seu

"O primeiro dever dos britâ- curso, como já mudou desde
nicas deve ser aparar o golpe há muitos dias, na Europa e

amarelo afim de que o inímí- na África.
go consiga a mínima vanta- Fôrças da América do Nor-
gem possível de sua traição. te, Austrália, Grã-Bretanha e

A segunda tarefa que se im- Índias Orientais Holandesas
põe à Grã-Bretanha - acres- operam já no continente ne

centou - é manter o inimigo o gro. Tropas norte-americanas
mais longe possível das áreas lutarão na África e no territó
vitais, enquanto os defensores rio europeu. Todas elas obede
se concentram e reforçam suas cerão ao comando único. Para
tropas. todas elas e para nossa alia-
Estamos, agora, empenha- da, a China, é certa a vitória

dos nêsse dever, encontrando- contra o "eixo".

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

Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

m. �__mm &a ____

IédicoIndicador
I Dr.

Farmácia «Esperança))
do

Farmacêutico NILO LAUSIINSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Unlversídade de

'Genebra (Suíça)
Com prática nos hospitais europeu'
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urtnarlo do hO!T, en
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlclogía Clínica com o

dr. Manocl de Abreu Cam oan-rto
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
.idade do Rio de Janeiro.

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

estômagos, etc,
Radiografias ósseae e radiografias

dentárias

Electrocardiografia clínica
Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétrtcos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOM dttürbíos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraola

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
-a108 Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
exames de sangue para diagnóstico
da smus diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raqulano e

ruetquer pesquisa para eíueldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.\95

FIORTANOPOLlç:

�r. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO

I
' 17 horas.

.

RESIDÊNCIA:
Av. Hercíllo Luz, 189 CLINICA GERAL

:-Te_lefo_ne0_.75_1........,.;;' I)OENCA� NERVOSAS

ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA Hoje e amanhã será a sua .preleride

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfu";'arias.--Arligcs de borr�chd.

Garante se a exata observância no receituário médico

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

l"''"
.

1-, Pela manhã, da" 10 às 12
.ün�u t�!i: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447 MÓDICOSPREÇOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado, frente à Casa Hcepcka),
FONE 1.642

CAMPANHA CONTRA A IGREJAConsultório: Rua Vitor MareIes, 28 - Das 1ft às 11 horas
Residência: Rua Almirante Lamego. 38 - Tel. 1589

Nova Iorque, 14: (R.) - Uma transmíssão (la "Britisll
Broadcastlng Corporatlon" anunciou que recrudesceu, com re ..

novndo vlgor, a campanha contra a Íg'l'eja católica na Áustria.
Xumerosas Igrejas de Viena e de outras importantes cidades
austríacas estiveram fech�Hlas durante vários dias.

Acrescentou a "B. B. C." que foi inteiramente suprtmído
o ensino reJigioso nas escolas e os pais, que protestaram, foram
severamente advertidos, tendo as autorídades informado que
deviam colocar as considerações nacionais acima (lo,') triviais
problemas de relíg'Ião.

O descontentamento é ainda mais acentuado em Viena, em
vista do que aconteceu recentemente no campo de concentra
ção de IUaunthausen, onde 760 jovens serviram de cobaia para
expriências com gases venenosos.

DR. RICARDO
, GUTSMANN

Dr. MADEiRA NEVES médico especialista em

DOENÇAS' DC)S OLHOS
Curso de Apetteíçoarnento e Lonza Prátlea no Rio de Janeiro

Consultas diariamente Pela manhã: das �O ás 12 horas
a tarde: das 15 as 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FaDO: 1467
Resídêneia: Rua Presidente Coutinho, 23.

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Bursnardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Cirurgia Geral '1

I Alta Cirurgia, gyne

I
cologta (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systems
ner 11080 {:\ op-raçõ-»

de ptaetk 1:\,

S(hweidsonJosephíee
. MEDICA
Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas
Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

DriJ.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assísteute do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DE�CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 1450

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

Naa ...... rebeldes .1nIiç......... iii ......
Gieaa o. e!atplea. grippea. ,..lriedos. reeqaJd6es, c.-

'

secano. &aRgul...os, dores ISO peüe • lIHlS �.tas, 0=• er..,eza gera" talha de appetfto. febre, e CONT1lAT
•• veM_dlo absoluto, heroJco� que Dàca IaBb.. Eftlcltcls.'.1
_ ••••• dos tuberculos.. tomande_ ce.....eat...,...... e
CO.TRATOSSE J. recebeu naala do 24000 .u••tade. ,,_..
......� T.ahaM culdado!,�Ni!. _ debr.. -a ADa.' .

._ ... CONTRATOSSE. que • illtarato. aão te ,

,.. ..,"''''''''rrr T_he .. oe ......

�------��_.---=-,._.--------

I Dr. Remigio
CLINiCA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crlanças em

Geral

ICONSULTaRJO:
Rua Felipe Schmidt--:-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12e 14 as 17 horas:

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

Coneulrorto á rue Trajo
DO. 18 (dee 10 65 12, e

dfts lb 6s i6iDO) Tele
pbon� - 1.285

SAVAS LACERDADr.
Morlos por inanição
Angora, 14 (U. P.) - Um diplomata húngaro decla

rou hoje que cerca de quatro ou cinco milhões de pessoas
morreram, na Polônia, por inanição em virtude de priva-

I
AUende a chamados

, ções, fuziladas ou por epidemia, desde que se produziu a
__����_� �_��� ..........

. :..1.4_... .....__.:' invasão alemã.

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário do:>
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pel'eira Gomes (S Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-Da8 16 às 18 horas.
Ras.: Conselheiro Mafra, 77�FLORIANÓPOLIS.I

Resldencla. â ru� Es
teves Junior, 20. --
'felephone __e 1.1J 1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o excessivo entusiasmo, sob nío, sem que o povo meriitasse zm'hos da: Alemanha começam preparados para viver da guer-

o ponto de vista de exaltação sôbre o limite da linha dos sa- a divulgar sôbre o primeiro ra, mas que aceitaram a lu

de uma corrente nacionalista, crttícíos que lhe eram ímpos- crepitar do incêndio 110 gigan- ta pela conciência do valor da

na história dos povos, sempre toe . tesco arcabouço da colossal liberdade que desfrutam, sem

cria um ambiente artificial no Nêsse particular, a rortalcza máquina de guerra nazista, pre sabem encontrar novas

apôío que os mssmos dão aos das ditaduras, que reside na graças ao despertar da conci- fôrças no espírito de resístên

seus dirigentes. Em rigor, nes- adesão céga dos povos aos i111- ência do povo e ao iniludível cia conciente com que repelem
SE;S casos não se trata de cano. r.ulsos alucinados do ditador, tlesencantamento- do primacial a triste submissão a um dorní

centimento sincero daelo pelo quando submetida a prova de aparêlho bélico alemão, que é nio humilhante. E, na hora da

povo aos seus aventureiros con precariedade das ações huma- o Exército, não constitue, de adversidade, povo e dírtgentes
dutores, mas ele submissão da nas transforma-se numa Ira- modo algum, coisa imprevista formam um só bloco, como de

opinião pública ao prestígio queza funesta, toda vez que para todo espírito sereno que granito indestrutível, para a-

que os mesmos dirigentes ar- as nações jugulaelas enfrentam queira meditar sôbre o epíl(),_�o frontar o choque brutal da má-
«N° 517, de 29-12-41. Tenho a honra de co-

rancam - arrancam é o termo horas amargas de decepções, I·
í'atal da aventura nazists. o im quina de destruição, provocan-

municar a V. Excia. que o decreto-lei n° 3.052,

próprio - sob a pressão da quando precisamente o al'tifí-I
a qual Hitler já subverteu a do-lhe o lento desgaste, com

de fevereiro de 1941, extinguiu a exigência da

máquina de despotismo com cio da propaganda não póde Europa e sonhava envolver o que se há de por fim somar a prova de idnde para matrícula em Curso Supe-

que alimentam seu domínio. mais encobrir o desastre, com (lestino de todas as nações cio vitória das correntes liberais. rior. Acha-se, pois, revogado o item 4° da cir-

Mas essa máquina consome a divulgação de novas vitó- [:;lobo, na aspiração alucinada Dessarte, no embate das
cular de 18 do corrente, dêste Departamento,

vorazmente um combustível I ias flagrantemente fictícias. (le açambarcar a direção e go- duas correntes _ a de tirania,
relativa ao Concurso de Habilitação. Saúdo 0-

bastante escasso na hístórIa Lntrcmentes, nessas horas ad- vêrno dos povos, à sombra da que timbra em ímpôr uma
tenciosamente V. Excia. (a.) Abgar Renault, Di-

da humanidade: é o gás de vi,- versas, os sistemas dernocrátí- lenela da invencibilidade atrí- existência de servidão no mun-
retor Geral do Departamento Nacional de E-

tórias sucessivas. No dia cm C0S se fortalecem com o pres- buida às suas tropas de assal- do ,e a de liberdade que, no ducação".

que os motores bélicos, Ievan- tigío que os próprios dirigen- to, com refôrço na arma inova- preparo e multiplicidade do a-
O item 4°, já revogado, da circular de 18 de dezem-

do de roldão os direitos dos tIOS argamassaram com A co- dora que é a aviação, prepara- parêlho decisivo, saberá desco- bro de 1941, condicionava a
í

nscr íçõ» ao Concurso de

próprios povos, não apresen- .aooração esporitãnea dos po- ela sinistramente para a ruma brir recursos para restaurar a. Habilitação à prova de idade, que variava entre 16 e 22

tam, bem palpável, o êxito nas ,( s que vão lentamente desco- dos povos, dír-se-ia pelo en- soberania das grandes e das pe-
anos, conforme o regime em que o candidato houvesse

1 t ti b
'

d
.

tênci
.

h c' 1 d
- realizado o Curso Secundário.

li as em que a Iram. sem sen- 'nn o, na I'éSlS .enc.a C011(,18n- gen o super-ex ítac o e um quenas naçoes - quando che-. ..." .
°

sibilidade; os seus exérci- te, à devastação das ditaduras. toxicómano. gá, como vem chegando, a ho-. �lca, port.anto, corisíder-odo l:r:exlst.e�te esse item 4 ,

tos, cessa, como por encauto, o a grande fôrça humana capaz Os desastres suportados pe- ra da adversidade nada mais Irrclu ido no edí to.I de abertura de rriscraçno ao Concurso

apôio, do povo a essa máquina de assegurar uma supremacia los povos democráticos 8111 lu- trázü que o ap�rêlho bélico de Habilitação. edital êsse publicado no Diário Oficial

de despotismo, que parecia permanente, LOS choques ci- ta, contanto que não irnpl i- corn que as ditaduras sonha-
I do Estado, em 20, 21 e 24 de outubro do ano próximo

impermeável à descrença cole- ciópícos das nações, provoca- quem em irremediáveis aníquí- vam inscrever o seu monstruo- passado.

tiva na linha ininterrupta e'e dos pela sêde de sangue dos lamentos, agem como banhos so domínio na história doloro- E, para que chegue ao conhecimento de todos os

triunfos com que os fautores cruentos ditadores. de água no ferro candente, pa- sa da civilização dos povos.
interessados, faz-se o presente edital, que será publicado

das guerras alimentavam O que os telegramas .Ie pro- ra fortalecer a têmpera do aço I
no Diário Oficial do Estado e afixado no lugar de costume.

repetimos - o próprio doiní- cedência dos países neutros vi- Êsses povos, que não estavam (Correio da Manhã) Secretário da Faculdade de Direito de Santa Cata-

�------------------..
Ao largo das Indias Holandesas �;i�OeEn�;r�aT�;�i�,s 7 ;���nct;�C:d�4ialleS Reis

C d
8

t M P d
·

I
Diretor Dirator da Secretaria

ré I o Ú tuo r t) Ia Batavia, 14 (R) - Aviões mada", segundo planos estabe-
de bombardeio holandeses e lecidos de antemão. Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
norte-americanos se acham Os holandeses estão des- Limitada
empenhados ferozmente em truindo tudo que possa ser útil Banco de ere"dla,to Popular e Agr'lcolaoperações contra a frota de ao inimigo. ..
invasão japonesa, ao largo da

I--"""""""'--"""""""'--ocooocoo--ccoooooo--""""""",- de Santa (atariana.costa das Índias Orientais Ho
.

�
landesas, onde as tropas ama: Olimpio Laurentino �
relas desembarcaram, em Ta- Sandím e Maria da Rua Irelano n.O 16 - SMe própria
racã, bem como em três pontos Silveira Sandim comuni- § Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certillcado
da costa setentrional da ilha cam a parentes e conheci- � n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
de Celebes. � dos que seu filho JAIME � Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Ao longo das praias e no � contratou casamento com a � CÓdigos usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição

emaranhado das selvas têm � srita. HILDA KOERICH

I
FLORIANOPOLIS

lugar combates formidáveis � DCX1ODOa<CCOOCCOO","""""",DCOOODOOOOOCOOOO
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

Acobertados pelo escuro das

I
Emprestimos - Descontos - Cobranças

trevas, os japoneses firmaram Viuva Catarina Koerich I e ordens de pagamento.
pé em Taracã, que, por seu ta- . participa a seus parentes e �
manho, é a enseada mais va- 8 pessoas de suas relações que I

Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado.

liosa do globo. � sua' filha HILDA contra-
xepreseutante da Caixa Economíca Federal para a v enna

A esquadra de desembarque � tou casamento com o sr. a
dali Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

nipônica era composta de � JAIME SILVEIRA I
semestral, em Maio e Novembro.

I transportes e destroyers que � SANDIM Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
tomaram parte nas ações nas

� I
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Filipinas. Enquanto os japone-
DOOoooooOOOOODOoOOOOODOoOOOOOCOC""""""",, Mantem carteira especial para administração de prédios.

ses concentravam seus navios, HILDA e JAIME Recebe dinheiro em depósito pelas
ao largo de Davao, aviões do � apresentam-se noiv,os � melhores taxas;
exército norte-americano ata- � � C/C à disposição (retirada livre) • 2%
cavam e feriam em cheio uma

<lOODDODQ""""'O'O_"""XXl""'''''XXX'''''''OClDCOCCOCXXlOO C/C Limitada 5%
b I desneí d

Sv-3 C/'C A-t'so Prévio 61\Le onave, a esperto a pouca ... "7U

visibilidade. Mais tarde,

quan-I
etc Prazo Fixo 7%

do a frota nipônica navegava José Ventura Silveira e
Aceita procuração para receber vencimentos em to-

através do mar de Celebes, os Senhora
das as Repartições Federais. Estaduais e Munteínats.

�����lI!IIIII�"W'W'��-�����������!!:�������
aparêlhos do exército dos Es-

_

\1«il'Jm51'ól MiiQwv.ww ii4......@ D tados-Unidos atacavam de no-
têm o prazer de comunicar a Comprador de Cabelo de animal

..
seus parentes e pessoas amí- O e eJ'a .t

prímerdte! vo, atingindo um cruzador e gas o noivado de sua filha
s mos nomear compraaor de cabelo vacum e

.

dois grandes transportes, com MARIA DE LOURDES com o sr.
cave lar. para este Estado.

derrota de .UI-fler resultados que ainda se des- ARMANDO VIEIRA GEVAERD.
. .

Exigimos reterêncíss.e pedimos informar qual a posai-
conhecem. DOOoooooDDDOOOOD�OOOOCXXXl""""""'" bIhdade� de compras e os preços correntes.

Washington, 14 (R) - O rava desviar a produção e os Na sua incursão a Taracã, os
cartas urgentes para: cía Brasileira de Indústria

secretário ela Marinha, coro- fornecimentos norte-america- nipões defrontaram aviadores Armando eMaria de Lourdes

18
Comércio, à Rua BÔa Vista, 15-7' andar Caixa Postal

nel Knox declarou, durante a nos, destinados à Inglaterra e holandeses, que voaram sôbre apresentam-se noivos. 4526 S. Paulú
'

conferência de prefeitos dos à Rússia. Nunca na história os amarelos. Um navío-trans- Fnolís., lO-1-19lt2.

:es���o:li��:iI�;:; ��peeral���s �: ���d:������ii�n�aacI��l;!� t��m�:a� ���;�t;O�l�til��;�� �:g���;� ��� -:----------3-v...-.3 Pro'dutos CATEDR.A,.Loperações norte-americanas de nifestamente como o Japão, ponês, ao que se crê, foi ava- """"""""CCOOOOOO""""""""DOOOOcca"""""""'""""",,,,,

grande envergadura, no Pací- quando, persuadido pela Ale- riado por outro tiro. Três uni- � á venda na FARMACIA ESPERANÇAfico. Afirmou que era o chan- manha, entrou na guerra, si- dades japonesas foram, outros- � Francisco Romão de Faria �
celer Hitler e não a Itália ou multaneamente, contra, os po- sim, abatidas. I e. s.ra. Olivia de Faria par- I Rua ConselheIrO Medra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2
° Japão o inimigo que devia vos britânico e norte-america._- Em seu desembarque sôbre tlclpam a seus parentes e

t (Defronte à casa Hrepcke)
ser derrotado primeiro. no '.'. a ilha de Celebes, os mpoes

pessoas amigas o contrato

"A tarefa imediata da esqua- Continuando, o secretário da � de casamento de sua filha

I
EDITAL DE CONCURRE-NCIA

d
empregaram paraquedas, bem

ra norte-americana - salien- marinha disse que a esquadra como infantaria. ELVIRA com o sr. Acácio VENDA DE BARRACÕES DE MADEIRA
tou O coronel Knox - consiste dos Estados-Unidos não per- Tratava-se, presumivelmen- I Zelnio da Silva. VILA OPERARIA DO SACO DOS LIMõES
em C��l1�oiar suprimen!os bél�- maI�ecia inativa.. Aludiu aos te, de uma experiência para aI

Biguasssú, 3-1-1942 �, .

Em virtude de estarem em vias de conclusão as obras da Vila Ope-
cos VI aIS �ar� as naçoes U11I'- navIOS de patrulha que conti- 'impedir que os naturais execu- DOOooooo"""""""'DDDOOOCXJ""""""",DODOClOIlO � rana do Saco dos Limões, serão vendidos, inicialmente, mediante con-

das no A,tl.antIco Norte e Sul nuavam em operações, decla- tassem medidas destrutivas I I
currência, os seguintes barracões de madeira alí existentes:

. e no PacIfIco" l'a d ,.] " 'ACA'CIO EL
.

'

.

.

I
n o que a segUI anç� c o con- porem os holandeses procura- e VIRA . A) DEPóSITO DE MADEIRA: Todo de madeira de pinho, 2a. As

d
�epols de afrImar que o po- tinente americano estava en� vam imediatamente pôr em

I apr.esenta,m-se noivos

I
colunas, barrotes, tesouras são de madeira de lei. O barracão méde

.,�no da esquad�a norte-ame- tre "barreiras de aço". prática a tática da "terra quei- Blguassu,3-1-1942 8x20ms.x4mts. de pé direito. Está coberto com 3.360 telhas "tipo
llcana era superIOr ao da ja- Marselha", de Tijucas. Constru�do há 1 1/2 ano, custou, naquela épo-
ponesa, o orador precisou;

COOOOQDD-D<XXXXXID_DOClODDDQDDDDCoDó
ca, sómente de material, 4:825$000.

"Há combates a travar mas L\ V I S ()
3v-3

B) DEPO.'SITO DE CÁL: Idem, idem, méde 8mts.x4mts. Esta'
existe extenso litoral qU� de- L-� bco, e�to. com 800 telhas "tipo Marselha" de Joinvile. Está assoalhado.
vemos guardar, além das n08- A Empres N· I d N

- HUMBERTO e,
Pe dIreIto 2mts. Construido há um ano, custou, naquela época sómen-

sas bases avançadas, e o canal
a aCiona e avegacao Hcepcke, te de material, 835$000.

'

do Panamá d NOEMI' COSTA SOUSA
teger O l'

que �vemos pro- devidamente autorizada, torna público que, nas viagens
Os srs. interessados poderão obter maiores detalhes, diariamente

_

. pano prmcipal das dos seus vapores:
participam o noivado de sua na ob�a, ou no IAPI., rua Felipe Schmidt, n. 5, das 2 às 4 horas.

naçoes unidas tem como re-
filha HELIANE com o "r F t b I '..1

.

't
• . lca es a e _ecllto um. prazo de uma semana para a entrega das

qUlSl o primordial, para ven- CARL HOEPCKE em IS e 31 do corrente e VINICIUS GONZAGA. 0tf:r�asd' qU�tsehrao encammhadas ao Eng. Chefe do Distrito de Obras,
ceI' esta guerra, a derota do ANNA em 22, também do corrente mês, OOOCOOOODDD<IDDDUDODOClOIlO""""""",,DDDOOOCXJ a e as eZ010 oras do dia 19 de janeiro de 1942.

chanceler Hitler".
Acr.escentou que, uma vez

não venderá passagens de 30. classe. VINICIUS e HELIANE POarba cada_ barracão será feita proposta em separado.

t
s arracoes serão desmontados pelos interessados, recebendo en-

ermmada a luta contl'a' o chal1 'r'lorl'ano'poll's 12 d Ja e'r d 1942 nOI·vos. tretanto " Ad
.. -

1 H
..., e n 1 o e . .'

lia mll11straçao, todo o auxílio que fôr possível. Deverão
ce er itIer, todo o sI'stema do 3 Fpoll's 1119"2 ser ret d d V'l O

'

" . v.-e .,
- -

':I.
. .

Ira os a 1 a peraria até o fim do corrente mês. As l'mpor-
eIXO" entraria em cola'pso r.

-----�--- t�
•

'o
anClas correspondentes à aquisição serão recolhidas pela 20a Delega-

a amquilação dos satélites do CURSO DE GUAftDA ..LIVRO EM SUA CASA."
Sv.-3 Cla neste Estado N d' 20

".fuehrer" seria muito fá-
R .,.; ,

. o la as propostas serão examinadas, e vence-

Cll. (Por correspondência). Camisas, Gravatas, Pijames,
ra quem oferecer o maior lanço.

"O h
12 mez4:'S de e;;tudos. Mensalioade míoimR. t'reciso de Ilgentes e re. Meias das melhores, pelos me-

A báse de depreciação máxima será estabelecida em 60%.
c anceler Hitler - dissp. prebenlanles €ID IOdtls as cidades. Escreva à Caixd. Postal, 3717 -S.Paulo.

,_. servindo-se do Japão, espe: _ .... , .......

nores preços só na CASA MIS. Edmundo Gardolinsld

CELÁNEA. _ Rua Traiano, 12, Eng. Chefe do Distrito de Obras

,

_I

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

Proprietários: J. Moreíra & (ia.

7 DE JANEIRO

)..,

Foi entregue à prestamista Luíza L. Luchl,
residente em Palhoça. possuidora da caderneta

n. U 257, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 4 de Janeiro de 1942.

�------------------------------------------------

19 DE JANEIRO
Mais um formidável sorteio I'l Crédito
realizará no dia 19 de Janeiro com

mercador+as, no valor de

6:250$000

Mútuo Predial,
prêmios em

rs.

Não ve ctle, adquira já� uma

cetde'net� na

Crédito Mútuo Predial

o requisito
é a

"

Faculdade de Direito de S. Catarina
Fundada em 11 de fevereiro de 1932

•••

Reconhecida pelo Governo Federal, nos
termos do Decreto n· 509, de 22

de junho de 1938

EDITAL N° 1
FAZ AÚBLICO QUE, PARA MATRÍCULA

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

De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Diretor, faço
público que o Sr. Dr. Inspetor Federal, junto a esta Fa

culdade, recebeu do Exmo. Sr. Diretor Geral do Depar

taz;'�nto Nacional de Educação a seguinte circular tele

grahca: -

,/,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimos estilos mobiliários de

MODELAR"
Imbúia

recebeu

em

"A

Vendas em õtimas condicões de' pagamentos

Acusado pelo vice-�lmirante �!�������b;e�7�� n0 n �r n unrr�Kar] Doen ltz �u��t�mC�:.) Indice Geral em r; u u� r;. � U
CODIGO CIVIL comenta-

do por Ferreira Coêlho) 26
volumes encaderuados.)

ENCICLOPEDIA e DlCIO·
NÁRIO INTERNACIONAL, (20
volumes eucademados.)
HISTORIA DO BRASIL, de

Rocha Pombo (10 volumes
encadernados.)
HISTORIA DA COLONIZA·

çÃO PORTUGUrSA NO BRA·
SIL (3 volumes encaderna
dos.)

::"11---------------'------. EU SEI TUDO (libra com-
li! iii pléta, encadernada.) .

I lLUSTRAÇÃO BRASILEIRA

ii. OFICIN
l\

..
", FORD (Ia. e 2a. rase, obra com ple-

ij ..J:::l..... ta ene. em 33 grandes volu-
mes.)

(PrOVI-80'r'ia) E outros muitos livros de
,

. Direito, encadernados, de

grande utilidade.
Vende- se, também, e xce

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

Londres, 14 (De Robert Bun

ne11e, da Associated Press) -

Fonte estrangeira digna de

confiança, noticiando que a

dissenção no seio do Exército
de Hitler se espalhou até a

Marinha, declara que o co

mandante da frota submarina
do Reich, vice-almirante Karl

Doenitz, acusou o Grande al
mirante Erich Ralder de per
mitir a circulação de falsas in

formações dando a média de a

fundamentos de navios aliados
britânicos, muito superior à
média real.

O vice-almirante também a

cusou Raeder de haver anun

ciado aos alemães que os no

vos submarinos estão sendo
construidos muito mais rapi
damente do que o são real

mente, e de permitir que a

"Gestapo" e os "S. S." pren
dam, injustamente, ou acusem

de sedição as tripulações dos
submarinos - cujos nervos, ao
fim dos seus cruzeiros, os le
vam a dizer coisas inconveni
entes.
Essa fonte declarou, tam

bém, que Doenitz pediu, redon
damente ao Grande Almirante,
que a "Gestapo" e as tropas de
élite sejam expulsas das ba
ses e dos portos de submarinos
deixando de exercer vigilância
sôbre as guarnições navais.

O "London Star" informa

que o marechal de Campo ge
neral Wilhelm Keitel, chefe do
alto comando alemão e, por
tanto, a mais alta figura mi
litar de toda a Alemanha caíu
subitamente doente. A doença
foi a explicação retardada pa
ra a recente demissão do ma

rechal de Campo general Wal
the von Brauschitsch do cargo
de comandante supremo dos
Exércitos alemães.

Se Keitel está realmente
doente - diplomaticamente ou

não - isso envolverá assún
tos muito mais importantes do
que a queda de von Braus-

9hitsch. Keitel tem servido CO�

mo chefe de todas as opera- frota submarina do Reich, vi ..

ções militares do Exército, da ce-almirante Doenitz, também
Marinha e da Aviação - num' declarou ter sabido, por infor
cargo que não tem similar em mantes do continente, que a

parte alguma do mundo. organização de engenharia
A mesma fonte que forne- Todt está construindo nova

ceu as informações àcerca da linha Siegfried", em ambas as

dissidência entre o Grande Al- margens do rio Oder, no inte
mirante Raeder e o chefe da rior da Alemanha.

{
/

Quando o alemães chega- o preparado era sintético. En
ram à Noruega, alguns dos co- tão foi a um empório e com

mandantes nazistas foram vi- prou uma corda para se entor
sítar um musêu, onde esta- car. Mas a corda era de fio

vam expostos todos os objetos, sintético e arrebentou. Depois
artísticos, familiares, milita- de usar vários meios e todos
res e culturais dos antepassá- em vão, decidiu não morrer

dos da Noruega, os chamados' mais e tolerar a vida sob o

"vikings". Assombrados com bárbaro regime nazista. E pa
os barcos de madeira dêsses ra comemorar a sua decisão
heróis do passado, os oficiais de viver, telefonou a uma mo

germânicos não puderam es- ça de suas relações para con

conder seu espanto e sua ad- vidá-la a divertirem-se juntos
miração pelos famosos maru- naquela noite. Vestiu-se e foi

jos que tantos feitos gloriosos buscar a tal conhecida e am

marcaram na história. bos se dirigiram a um restau
Ouvindo as expressões de. rante. Nêsse restaurante, a co

assombro dos alemães, um me- mida era sintética. E... os

nino norueguês, que estava ao dois morreram...

lado, perguntou: "Os senho-
res estão admirados com êsses
barcos frágeis dos nossos an

tepassados, êsses barcos de
madeira que lhes parece sem ADVOGADO
segurança e sem estabilidade? Consultas e' pareceres

- Sim, responderam os na- Ações cíveis, comerciais
zistas ; de fato é coisa digna de

I
VISCONDE DE OURO

Iadmiração e dê orgulho. PRETO, 70
- Pois, replicou o menino,

era com êsses barcos frágeis de FO n e 1.277
madeira que, no passado, em ������������=todas as primaveiras, nós ínva- Associall'ão Culturaldiamos a Rússia, a Europa. e ,.

I
até a Inglaterra. Hoje, com to- «Luiz Delfino»
das essas máquinas complica-
das e modernas, os senhores Prêmio "Cultura"

... ------- são impotentes e infantís para
invadir só a Inglaterra...

Acácio MoreiraTUFFI AMIN & IRMAO, Conoessionários da
FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
toristas e aos snrs. proprietários d as linhas de
Transporte, de Carga e Passageiros', que,acabam
de instalar a OFICINA FORD (PROVISORIA) à
Rua Visconde de Ouro Preto n ,> 3��, esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde espercirn 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.

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33

FLORIANÓPOLISTUFFI AMIN & IRMÃO

De ordem do sr. Presidente,
tórno público:

1) Que se acha aberto, até
31 do corrente, o prazo para
entrega dos trabalhos que con

correrão ao prêmio «CULTURA»
relativo ao mês em curso;

2) riJOSÉ BONIFÁCIO NO
PANORAMA POLITICO DO
PRIMEIRO IMPERIO» é o

têma sobre o qual deverão ver

sar os trabalhos;
3) Ao prêmio só poderão con

correr os membros da A.C.L.D,
ORLY ANDREZZO

----------------------------------_.------------�� Centro Social dos Re
formados e aposen

tados
Conta-se que um alemão, de

sesperado com a situação im

perante no país, a mercê de
um ditador megalomaniaco,
que só se preocupa com a

grandeza do seu poder, deci
diu pôr fim à existência. É de
mais, disse êle, aguentar essa

vida sem promessa nenhuma
de melhoras. O fim da Alema
nha será a derrota e, para so

frer como todos sofremos e

depois sermos derrotados, é
melhor morrer de uma vez.

Preparou-se para o suicídio"
Foi a uma farmácia e comprou
"Lisol". Chegando a casa co

locou o veneno no copo e to
lUOU. Mas não morreu pOf(],u'e

O prazer da petizada.
E orgulho dos coníetterros,
São os doces trabalhados.
Oo'o bom Fermento Medeiros,

Para o a Maltaataque t: convocação
São convidados todos os

srs. sócios dêste centro pa
ra a sessão de assembléia

geral, allm de se proceder
à eleição da nova diretoria,
cujo mandato vai . de 1942
1943. A reunião será em nossa

séde social provisória, à rua

pec!ro Ivo, às 16 horas de
16 do corrente (6a·feira).
Fpolis .. 8-1 1942.

O secretário
BOAVENTURA ALVES DA

SILVA

Londres, 14 (R.) - O redator aeronautico do "Sunday ,Ti
mes", depois de afirmar que está ímínents um ataque em gran
de escala à ilha de Malta, escreve: "A ameaça que pesa sobre
Malta tem especial significação, pois os planos para a sua in
vasão estão intimamente ligados a problemas já resolvidos com

o ataque à ilha de Creta e a outros que dizem respeito a even

tual ataque às ilhas britânicas" .

Prosseguindo, diz o jornal: "Grupos de aviões de bombar
deio germânicos, bem Como aviões de transporte, particular
mente "Fock-Wulff" e "Condor", chegaram à Itália utima
mente e existem agora na Sicília numerosas esquadrilhas ale
mãs. Considerável proporção de aviões da "Luftwaffe" se en

contra atualmente na Alemanua e brevemente estarão pron
tos para entrar em luta em qualquer direção, de acôrdo com as
necessidades ccasíonaís",

pelo Secretário.
Svs·2

8vs.-7
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Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Te!. 1022 - ex. posta1139

ASSIR\ TURAS

Na CaI;�:tl:
Ano .

Semestr-e .

Trimestre .

IUês ......•...••

50$008
255000
15$000
5$000

No Interior:
Ano o o •• •• ••••••

Semestre 0 •••• ••

Trimestre .

55�OOO
305000
20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

I <J1i
nos artigos assinados

�

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aurnen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ari Santos Pereira
que SE acha encarregado da
venda dos lotes.

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

e zonas do Pais. Negócio sé
rio e lucratívo. Ótimas con

ções. Cartas à FÁBRICA DE
FOLHINHAS Ref. 601, Caixa
3.0g7 -

--

S a ng u8n�1
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS CALelO

ETC.

TONICO no CEREBRO
.
TONICO DOS MUSCULOS

"-
o. Pálidos. Depauperados,
E.qotados, Anêmíecs, Mã.s
que criam Magros, Crianças
raquítical, receberão I teni-
ficeção ger.1 do orgeni.mo

com o

Sa ngue n 01
ue. D N S.P. rr 199, da 1921

"MA·i§.?,.W�
;--__

o

__:

DESPERTE A BILIS
I DO SEU FIGADO

I'
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo

I
Seu tlgado deve derramar, diariamente"

110 estomago, um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os elímentos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomego. Sobrevém a prisão de ventre ..

�Você serrce-se abatido e como que envene

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

eausa, Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para o F'Igado, para uma acção
certa, Fazem correr livremente esse litro
de bilis, e você sente-se disposto para tudo ..

Não causam damna; são suaves e contudo
são maravilhosas para fazer a bílis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Figado. Não acceite imitaç*!
l'.reço 3$000

TINHA TONTURAS

Ainda não se conhece coisa alguma sobre a realização ou

não realização do Carnaval externo. Ao que se diz, entretanto,
o assunto está sendo examinado pelas autoridades competen-.
teso Isto quer dizer que existe uma corrente no poder público
que já se convenceu dos inconvenientes que póde oferecer,
além das razões de ordem sentimental, o consentimento para
que a nossa incomparável festa popular não venha a sofrer a

suspensão aconselhável.
Bem conhecemos a nossa índole e sabemos que os únicos

dias francamente alegres, de libérrima expansão, que os bra
sileiros têm em todo o correr do ano não lhes fariam esquecer
os deveres para com a nação na conjuntura sombria imposta a

todos os povos pelos inimigos da humanidade. Mas também sa

bemos que os nossos compatriotas não se recusarão a aceitar
a contingência de se verem privados do direito que têm a qua
tro dias de inócua loucura. O momento em que mal começá
mo sa entrar poderá exigir de cada um sacrifícios bem maio

res, que ninguém deixará de fazer por amôr desta terra, onde
a-liberdade, ora ameaçada, tem sido o bem que mais prezamos.

É bom que todos se convençam da colaboração constan
te que devem dar ao poder público, tendo a certeza de que será
sempre perigoso que nos percamos em divagações, quando o

mal, que ronda constante, nada perdoará aos descuidados, se

até com relação aos mais previdentes tem ido colher nos mi
nutos incompreensíveis de passageira despreocupação.

Não devemos entregar-nos a histerismos, que não são pró
prios dos que têm consigo a confiança nos destinos da naciona
lidade. Não quererá isto dizer que, por outro lado, percamos o

senso da responsabilidade, se como é certo ela não pesa ape-
nas sôbre os dirigentes do país, mas também sôbre os dirigidos,
semc�acoop���hre�ri�men�ilisciplin�an@�mpe-

�--------------------------------------�

rigo aqueles conjurarão.
Assim, além do exemplo de solidariedade. humana, quan

do a dôr aflige a Terra em todos os seus quadrantes, os brasi
leiros devem evitar tropeços à ação vigilante do govêrno que
a êles fôssem, por seu turno, também vigilantes.

( "Correio da Manhã")

.

Agua
Santa Catarina
N"clnte d. água. quente.

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 Atnbulatórlo Médico Popu
lar, Rua Maia Lacerda 66 --

Rio de Janeiro, sob a direção
de médICOS Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalmente,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o nome. ida
de, residência e sintomas, as
sim como envelope selado e

subscrito para resposta.

'"

NOVAMENTE A VENDA
as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
Máquinas portáteis MàQuinas para Escritórios

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopoíis

Quase não podia às quartas e sábados
atravessar a rua Saídas de Araranguá às quartas,

O Sr. Sebastião Machado, sáoados e domingosde 43 anos, funcionário pú-
blico, começou a sentir

ton-I Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA
turas, manchas na vista, tu- ç Õ 1 E NOVEMBRO
do rodava .. , Tinha medo de PRA A 1 _,

:.--------....... r.. •__- �

��?�i�{;:;;;:���;;; Ã��w�f���s���i.:�::�=to=n=�=1=11=4e=(H=r=C=T=a=.=�::.�)�e=A=d�cO=o=mS=i=s::Sã=���=a·=�l='t=�=��d: I Elllpresa Ribeiro I

médico e tornou-se outro: Departamento da Marinha assegura que a frota mercante dos Transportes de Cargas e Encomendas entre Porto Alegre •• Araranguá
lépido, jovem, cabeça leve, Estados Unidos poderá transportar para o estrangeiro as tro-

T b FI Isempre bem disposto. pas que se tornarem necessárias em virtude da guerra. Decla- -- u arão Q. ori a nópo � e vice-versa
BUCOIODINA, com base de ra que a tonelagem atual é superior à que existia por ocasião DOMICILIO A f'()MICILIO

iodopeptona, impede e com- da Grande Guerra, em 1917-18, quando os Estados Unidos Agência em Porto Alegre - Rua R"miro Barcelos, 219 - Fone 5934
bate a arteriosclerose, pro- transportaram para ultramar 2 milhões e meio de homens sem Agência no Tubarão - Rua l!arechal Deodoro - Fone 24
longa a vida. nenhuma perda. Agência em Florianópolis - Rua A'lvaro de Carvalho, 2 - Fone 1677
Si tem mais de 40 anos A frota mercante possue hoje quatro vezes mais navios VIAGENS DIRÉTAS E REGl'LARES 3 VEZES POR SEMANA

comece HOJE a tornar BU do que naquela época. Duzentos navios foram entregues ao Recebe cargas e encomendas para: rubarão, Gravatá, Braço do Norte, São
COIODINA e víverã muito Departamento da Marinha. Atualmente vários navios são en- Ludgero, Orleans, Urussanga, (!)cal, Cresciuma, Mãe Luzia, Nova Veneza,mais do que iria viver. tregues diariamente, fretados, e adaptados de acôrdo com as Forquilhinha, Morretes, AraranJuá, Torres, Capão da Canôa, Tramanday,Peça BUCOIODINA na SUB exigências da guerra. Dentro de 2 meses serão lançados 2 na- Osório, Santo Antônio, GravatC1'� Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo.farmácia e se não encontrá vios diariamente ao mar. Lembra-se que o programa de cons- FlorianóptÍis, 5 de novembro de 1941.
la escreva ao Laboratório truções navais anunciado pelo presidente Roosevelt para o pe- :íE GONeMargel do Rio de Janeiro, ríodo de 1941-42 prevê a entrada em serviço de mais 2.000 car- GUILHERJ. ALVES D'AVILA -- Agente.
Caixa Postal 2102. gneiros.

Nesta hora sombria ...

Produtos da

WANDEBER
WERKE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

�

JU')

AVISO AO POYO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre--Florianópolís

com teclado «universal» de !t car
reiras de téclas

com carros de 31. 28. !t6. 51.
65 e 95 cm úteis

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

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

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAD

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

ã��1i�i.a 1
de uma

próprio
Se V. 5, precisa comprar artigos para presentes ou necessita

I
boa instalação de luz OU o�t.er materiais elét�icos. em seu

interesse, visite sem compromisso a

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

,

Instaladora de Florianópolis
·

RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, li-Fone 1674

I
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TA ÉI NO RIO QUEIMAI OS'PAPÉIS
RIO, 15 (MERIDIONAL) -- ESTAMPANDO SENSACIONAIS FOTOGRAFIAS, '60 GLOBO" INFORMA QUE O CôNSUL ALEMÃO, DO RIO

DE JANEIRO, INICIOU A QUEIMA DE IMPORTANTES DOCUMENTOS. NO PÁTEO INTERNO DO CONSULADO GERMÂNICO, À RUA PINHEIRO
MACHADO, FOI CONSTRUIDO UM FôRNO DE ALVENARIA, HÁ TRÊS DIAS POR ORDEM DO CôNSUL, TENDO INíCIO A QUEIMA INCESSAN

TE DE DOCUMENTOS.

Lir Tênis Club -- Sábado, ia
"UMA OITE NO TIROL"

17

com a apresentacão do conjunto «Seresteiros do luar». - Interessante concurso da marcha «Léro·léro))� com prêmios aos vencedores
�_......_...,-..."..! -

'; Contingentes de

I V<!d S
9

I I franceses-livres

I a OCI� I Cairo, 14 (R.) - "Lutar
U

���t��l1o�a�t:;i����im�l��� ;�:�
o nosso verdadeiro objetivo,

Fazem anos hoje: que é combater os nazistas" -

A exma. sra. d. Clotilde Sil- declarou um militar francês li
vre, recentemente chegado da Conforme se esperava, foi ôntem realizado, em Montevidéo,
Síria, para reforçar o 8° exér- no estádio "Centenário", à noite, o encontro futebolístico entre

cito britânico. as representações do Brasil e Chile.
Encontrar-nos-emos ainda Os brasileiros jogaram com êste quadro: Cajú; Lorival e

na França e não descançare- Osvaldo; Afonso, Brandão e Dino; Cláudio, Osvaldo, Pirilo, Tim
mos enquanto não tivermos e Patesco.
derrrotado completamente os Constituiu grande surpresa o primeiro ponto da noite, cori

alemães - declarou depois o, quistado pelo Brasil, aos 45 segundos do primeiro tempo, com

aludido militar. um tiro direto de Patesco. Pirilo, 22 minutos após, marca o 2.°
Êsse contingente de france-I ponto para a seleção brasileira. Porém, aos 35 minutos, os chi

ses livres, que agora chega ao lenos assinalam o seu primeiro ponto, aproveitando uma invés

Cairo, está aparelhado com os I' tida tulminante e oportuna. Até aí o jôgo se desenvolveu moro

mais modernos armamentos e samente, sem entusiasmo e quase sem técnica. O goal dos chi
seus oficiais são assáz experi- lenos despertou certa atenção, mas, passageiramente.
mentados na luta na África, As características primaciais dessa primeira fase foram: a

pois participaram das campa- marcação cerrada (homem por homem) dos chilenos, a eficiente

menina Gelma, nhas da Abissínia e da Erl- e destacada atuação do brasileiro Dino e o "jôgo-balão" iniciado
S. Pereira. tréia. e mantido pelos chilenos. A bola "voava" alto como águia, ao

invés de horizontalizar-se e procurar oportunidades têcnicas ...

Já o segundo tempo do jôgo se mostrou mais movimentado;
sendo assediado, insistentemente, o baluarte chileno.

Assim, aos 16 minutos, Pirilo assiná la o 3.° e Cláudio, 4
minutos depois, o 4.° ponto para o Brasil. Aos 33 minutos, é

expulso do gramado, por contrariar dispositivos regulamentares,
o half-esquerdo da seleção chilena. Patesco "Testeia" essa saída,
marcando o 5.° ponto, justamente um minuto após. Os chilenos
fazem duas substituições e os brasileiros jogam, já, sem preo
cupação, ao passo que aqueles ainda lutam, esportivamente,
embora com menos técnica e resistência física. Finalmente, Pirilo
leva às rêdes do Chile o seu último pelotaço, quatro minutos
antes do fim da partida ..

Por 6 tentos contra 1, venceu o Brasil ao Chile, certo de
que obteve linda e merecida vitória, pois se bateu contra adver
sário que soube ser vencido com honra de esportista.

Dia 17 do mês fluente, então, teremos o "match" Brasil x

Argentina. Surprêsas, Vitória? Fracasso? Que teremos ? ... - P.

veira de Sousa, esposa do sr.

Vitor Silveira de Sousa;
-a exma. sra. d. Eugênia

Martins Neves, esposa do sr.

general Otávio Valgas Neves;
-o sr. Benito Araujo. funcio

nário do Instituto dos Empre
gados em Transportes e Cargas;
-a exma. viuva Leopoldina

Avila;
._- o sr. Antônio dos Santos;
-o sr. Osvaldo Ramos;
-a exma. sra. d. Estelita da

Silva Ocampo;
-a exma. sra. Lolí Colaço

Barbosa;
-a galante

filha do sr. Arí

Gentilezas:
Do sr. prot, Custódio Fran

cisco de Campos e exma. sra.

recebemos atencioso cartão agra
decendo a nota inserta neste

diário com respeito ao natalício
de sua filhinha Agnes.

Falecimentos:
Na avançada idade de 81 anos,

faleceu, dia 10 do corrente, nes

ta capital, à rua Bocaiúva, a

exma. sra. d. Rita Cláudio Mon

teiro, viuvá do nosso saudoso

compatrício sr. major. Adolto
Fernandes Monteiro.

Em sua residência, à sua Fer

nando Machado, 40 faleceu a

exma. sra, d, Vali Regina Alves.

Seu enterramento efetuar-se-á

hoje, às 16 horas, no Cemitério

Público.

MISSAS

Amanhã, às 7 horas, será re

zada missa em intenção à al
ma da exma. sra. d. Rita Cláu

dio Monteiro, mandada oficiar

por seus parentes e pessôas
amigas, ato êsse que se efetua
rá na igreja de S. Sebastião, à
Praia de Fóra.

A Irmandade do Divino Es

pirito Santo e Asilo de Orfãs

S. Vicente de Paulo fará cele

brar, amanhã, às 6,30 hs., em

sua capela, missa por alma do

irmão Gustavo da Costa Pe

reira.

Prédio
Vende-se um, à rua Bo

caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas.

15vs.-l

Poderá encontrá-Ias em "Meu Livro

de Receitos", o quol,. alem de atra

ente e finamente ilustrodo, contem
uma variedade de receitas de toda
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Negócio de ocasião

IEcos e Notícias
...

Vendem-se � casas no Bal
neário da Ponta do Leal,
próprias para moradia, dota •

das de água, luz e esgoto
.

O sr. coronel Cordeiro de Fa- I e situadas no ponto mais u-
nas, recenteme�te. honrado P;- prazível. Aceita· se, também,
10 governo brasileiro com o tr- li troca por uma propriedade
tu lo de general e que, há alguns no valor de 12 COntos em

ano�, vinha exercendo o car�o Florianópolis. Melhore� in
de interventor no Estado do RIO formações com o sr. Manoel
Grande do Sul, segundo se con- Alfredo Barbosa na «A Pre
fir�a = cir�ulos of�ciais dO]' ferida», no Estreito (João
pais, continuará a exerce-lo, pres- Pessoa). 10v 2
tando, como sempre, aos altos -

poderes da Nação, o seu tão PUDIM MEDEIROS, a so

valioso apoio, cada vez mais bremesa inegualável, gostosa,
afirmado por atos dignos de fácil de preparar e que to-
nota. . dos apreciam.

Agradecimento a Missa
h família de RITA
CLAUDIO MONTEI
RO agradece comovida
a todas pessoas que
os acompanharam no

doloroso dia do seu

falecimento e aos que acompa
nharam o seu entêrro, enviaram
corôas e pêsames, convidando,
outrossim, aos parentes e amigos
para assistirem à missa que, em
sufrágio à sua a lma, será reza

da, amanhã, sexta feira, às 7
horas, na Igreja de São Sebastião.

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

,
r

o «caso Von
Brauschitsch»

Estocolmo, 14 (R.) - O cor

respondente do"Dagens Nyhe
ter" em Berlim, enviou para o

seu jornal o seguinte despacho
sôbre o caso do marechal von
Brauschitsch: O governo do Estado apro

vou o contrato firmado em 31
de dezembro de 1941, com a

Faculdade de Direito de Santa
Catarina. Concede êsse contra

to, à Faculdade de Direito, o

uso gratuito da praça de des
portos, com o respectivo apare
lhamento, suas instalações e de
pendências, da Força Polícia]
do Estado, uso êsse outorgado
até que o aludido estabeleci
mento construa e monte sua

praça de esportes.
.

"Além dos assuntos relacio-

���s d��mq�/��z:n: gr���e�t� A maravilhosa resistência sérvía
ao racionamento de víveres, o Nova Iorque, 14 (Reuters) jleVam pintado nenhum sinal
que mais interessa aos berli- - A B. B. C. anunciou que, ao característico que os distinga,
nenses nêste momento é o cha-Í que se sabe, os insurretos sér- operam apenas quando as con

mado "caso do marechal von vios já possuem até aviões, os dições atmosféricas são as pio
Brauschitsch" , seus antece- quais, erguendo vôo dos seus

dentes e consequências. aeródromos secretos, bornbar-
O que quase todos salientam, deiam e metralham as colunas

agora, em suas perguntas, é e os transportes alemães.
se a demissão do marechal von Acrescentou ainda a emissora
Brauschitsch trouxe outras de Londres que o general Mi
modificações no alto comando khailovitch encontra-se, agora
do exército. A dar-se crédito a de posse de algumas centenas
certos rumores insistentes, es- de milhas quadradas de terrt
sas modificações serão íntro- tório situado nas áreas do
duzidas em todos os comandos ocidente e do sul da Sérvia. invasores nazistas, pelo me

alemães, desde o lago Onega
I

Os aviões sérvios, cuidadosa- nos até princípios da primave-
até o mar de Azov". mente camuflados e que não ra próxima.

res possíveis, isto é, justamen
te quando os aparêlhos nazis
tas e fascistas preferem ficar
recolhidos aos seus call1pos de
pouso. A aviação dos insurre
tos sérvios dispõe do equipa
mento e suprimentos necessá
rios para levar avante uma

vigorosa campanha contra os

Foi criado mais um lugar de
inspetor escolar, de conformidade
com o disposto no art. 6, n'' IV,
do decreto-lei n° 1.202, de 8 de
abril de 1939.

O movimento do Hospital de
Caridade, no mês próximo pas
sado de dezembro, está assim
discriminado: Total de enfermos,
249, sendo que, com os existen
tes naquele estabelecimento hos
pitalar, em número de 228, do
mês de novembro, somaram 477;
tiveram alta 232, sendo 21 o

número de pessôas falecidas e

assim ordenadas: Manoel Car
valho, Francisco Agostinho de
Aguiar, Francisco Sales, Antônio
Ignácio Dias, Agenor Francisco
da Silveira, Honorato Antônio
Corrêa, DiocIecio Sizino Furtado,
Juliano Emílio Dutra, Artur
Paulo Avila, Manoel Amâncio,
Osvaldo Sant'Ana, Firmino Ti�
burcio, Marcelino Ignácio Mar
tins, Manoel Martins, Maria
Fernandes, Custódia Maria da
Silva, Dulcemar Ferreira, Au
gusta de Sousa, Nadir dos San-

Cartazes do dia
tos, Maria Porcina e Ambrosina
Generosa de Jesús.
As consultas atingiram a 217

e os curativos a 4.772. Foram
feitas 78 operações e 42 aplica
ções de Raio X, sendo que 24
a elementos pobres. 171 foi o
total das aplicações de raios
ultra-violeta e infra-vermelho,
tocando 152 aos pobres. 113
aplicações de diathermia e on

das curtas, sendo que 86 aos

pobres. Por choque elétrico,
aplicações, 43 grs., 19.
E' êsse, pois, o movimento do

Hospital de Caridade, relativo
ao mês de dezembro findo.

'"

Os organizadores do "Bloco X"
pedem aos componentes e inte
ressados no referido bloco para
comparecerem hoje,' às 19 ho
ras, no Clube 12 de Agosto.

A's 5, 7 p 9 horas A's 7,30 horas

l' Cavaleiros do perigo
com Tim Mac Coy

2° Os 5 prtmelro s episódios
(11 partes) do seriado:
Dick Tracy, o detetive

Ralph Byrd
Preços: 1 $500 e 1$100

Imp. até 14 anos

A's 7,30 horas:

Não cubiçarás a
mulher alheia

com Carole Lombard e

Charles Laughton
'jomplemento nacional D.F.B.

Bons Visinhos
( Desenho Colorido)

A 'fOZ do mundo (Jornal)
Pre\Os: 2$000 e 1$5uo

lIh:>r. até 14 anos

Amor a prestavões
com Loretta Young e Ray

. Milland

Complemento nacional D.F.B.
OS ESlliritos Falam ?

(short natural)

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

,. ..-

o Sabão

I
DE WETZE.L ti CIA.--JOINVILLE (Marca registrada)

o IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


