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LONDRES, 16 (R.) -- DESPACHOS DE ESTOCOLMO REVELAM QUE HOUVE TENTATIVA DE ASSASSINATO 'EII.ra\\�ONTRA o GE

NERAL VON STüELPNAGEL, COMANDANTE DAS FôRÇAS DE OCUPAÇÃO. VÁRIOS DISPAROS FORAM EFETUADOS}�omyÃ�fW;�NERAL ALE

MÃO, QUANDO O MESMO DEIXAVA O HOSPITAL EM QUE RESIDIA. OS ASSALTANTES NÃO FORAM AIN�A. ENCO�TRA!!�S RÉM O GE

NERAL STüELPNAGEL ORDENOU QUE SE TOMASSEM MEDIDAS DE REPRESALIA.

Londres, 16 (A. P.) - Decla
rando que a iniciativa está nas

mãos dos Soviétes e que "o seu

ataque está crescendo de in
tensidade", o coronel Vassilyev,
do Exército russo, diz que os

alemães, na sua ofensiva de
novembro contra Moscou, per
deram material suficiente para
equipar 11 divisões de tanques,
5 ou 6 divisões motorizadas e

55 ou 60 regimentos de infan
taria.
Escrevendo na "War News",

publícação da embaixada so-

viética em Londres, o coronel Baixas sofridas pelos
Vassilyev declara: "Cerca de austríacos
80% dos efetivos usados pelos
alemães na sua última ofensi- Istambul, 16 (H. T. M.) .

va de 16 de novembro ficaram As famílias e membros da co
mortos ou feridos". lonia britânica receberam or-
O oficial soviético acrescenta dem de deixar Istambul no

que, já no dia IOde janeiro, a prazo de um mês. As famílias
ofensiva alemã e a contra-ofen-

que não quiserem fazê-lo deve
siva russa custaram aos nazis- rão assinar uma declaração,
tas 142.480 mortos e 280.400 isentando o consulado britâni
feridos. co de qualquer responsabílida-
Vassilyev diz que os alemães de.

consideravam inexpugnáveis as Acredita-se que idêntica me
defesas que os russos esmaga- dida foi tomada em outras
ram ao longo das margens a grandes cidades turcas. Muitas
pique dos rios Naga, Protva e famílias inglesas deixaram a
Oka. Turquia durante o verão, diri-

gindo-se para o Cairo e outras
cidades.
Numerosos membros da co

lônia maltense, principalmente
de Istambul, foram evacuados
para as Indias, onde estão pre
parados locais para recebê los.

Apezar do aviso do consula
do britânico, muitas famílias
inglesas resolveram permacer
em Istambul.

/

Grandes perdas
alemãs

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Caixa poltal - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÚPOLIS

Sub-Igentes no. prulClp'"
munelples do Estado.

17P.

Ã entrada não
será franca

Rio, 16 - De acôrdo com a

determinacão do administrador do
� edi [ici o da Guerra, coronel Alfredo

Gomes de Paiva, o ingresso dos
representantes da imprensa, ope
radores cinematográficos e fotó
grafos de jornais e revistas naque
le edifício, por ocasião da recep
cão oferecida pelo ministro da
Guerra aos chanceleres que se en

contram nesta capital, a 20 do cor

rente, será mediante o cartão de
ingreso e de um braçal que serão
fornecidos pela administração do
referido edifício.
Para isso, é necessário que a

direcão dos jornais, revistas e em

presas cinematográficas enviem
à sala de imprensa do Ministério
da Guerra (tenente Machado), uma
relação nominal dos referidos fun
cionários, acompanhados de duas.
fotografias de 3 x 4, até o dia 17
do corrente, e até às 12 horas, im
preterivelmente.

Senhora ! Para as suas 80-

bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

Mais de 2 milhões
de baixas

Moscou 16 (U. P.) Durante
o período compreendido entre
16 de novembro - data em que
os alemães lançaram sua ofen
siva final contra Moscou - e

6 do corrente, os russos recu

peraram 85 mil quilômetros
quadrados de território, liber
taram milharas de aldeias e

deram conta de mais de ....
2.000.000 de combatentes ini
migos.
O material bélico capturado

guarda relação direta com

essas vantagens obtidas.

o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA

Cooperacão de forcas
navais polonesas
Londres, 16 (R.) - O Almi

rantado Britânico divulgou o

seguinte comunicado:
"No último ataque britânico

às ilhas de Lofoten, uma uni
dade naval polonesa tomou

parte nas operações. Não é ess�
a primeira vez que uma um

dade naval polonesa se distin
gue na guerra marítima. Ao
se iniciar esta guerra, navios
poloneses conseguiram fugir
do engarrafamento do Báltico
e os submarinos "Orzel" e

"Wilk" lançaram um desafio
à marinha germânica, fican
do à espreita. O destroyer
"Grom" foi afundado ao largo
da Noruéga, numa ação muito
brilhante e um submarino po ..

lonês afundou ainda o trans
porte alemão "Rio de Janeho".
Outro destroyer polonês, o Pio
rum" atacou o encouraçado
alemão "Bismark". Ademais,
unidades polonesas em opera
ções no Mediterrâneo p no

Atlântico realizam serviços de
importância na escolta das
provisões para a Grã-Bretanha.
A Polônia, embora privada de
sua independência, continua a

lutar pela causa da liberdade
em terra, no mar e no ar".

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

Diretor-gerente : Altino Flores

Mais lentidão no
setor de Kharkov

Moscou, 1 (U. P.) - A in
vestida russa, no quarto setor,
ao norte de Kharkov, vai pro
gredindo em forma lenta, .po
rém, os alemães se encontram
solidamente entrincheirados e

parecem correr menos risco
de se verem cercados, mesmo

no caso de serem desalojados.
Moscou, 16 (U. P.) - Não

foi confirmada, até agora, a
notícia que diz encontrarem
se os russos a uma distância
de 19 quilômetros de Khar
kov.

I N. 84344

TOSSE'2 BRONCHITES?
• •

ELIMINA! FORTALECE!
Confissão de

inferioridade
Nova Iorque, 16 (R.)

"Devemos confessar que os

russos mostraram ser mais
fortes do que pensavam os nos

sos líderes responsaveis" - es

creve o "Berlim Boarsenzeí-
tung", segundo irradiação de
Londres.
Acrescenta o jornal alemão

que as forças russas estão com

superioridade numérica.

ANO XXVII Florianópolis- Sexta-feira, 16 ae JaneIro de 1942

Os norte-americanos residentes
em Paris

Londres, 16 (R.) - Os ci
dadãos norte-americanos que
residem no Departamento do
Sena, em París foram chama
dos a apresentar-se, 'Uma vez

por semana, nos centros de
polícia locais, segundo infor
mou a emissora de ondas cur
tas de Berlim. A vigilância sô
bre cidadãos 'norte-americanos
na França ocupada começará
a 15 do corrente.

Firmas retiradas da
«Lista Negra»

Washington, 16 (U. P.)
O Departamento de Estado de

cidiu retirar da Lista Negra
as seguintes firmas do Bra
sil:
Brasil - Otto Blume e Cer

vejaria Atlântica, em Curiti
ba; Companhia Cervejaria
Brahma (Companhia Hanseá
tica) no Rio de Janeiro e todas
as suas sucursais no Brasil;
Companhia Cervejaria Morá
via e dr. Benedito Costa Neto
em São Paulo; B. Wan Mast

wyk & Cia. no Rio de Janeiro,
e todas as sucursais no Brasil.

A Conferência de Chanceleres

Havios transportes nipônicos
bombardeados

A propósito da invasão
da Austrália

Rio, 15 (O Estado). - Sob a lou, em nome de seu país e

presidência provisória do chan- como orador oficial do conclave.
celer brasileiro Osvaldo Aranha, Às 18,10 horas, S. Excia., o

inaugurou-se, ontem, às 17,30 presidente da República, reti
horas, a Conferência das Nações rou-se do Palácio Tiradentes,
Americanas. sob aplauso geral.·

Às 17,44 horas, sob os aplau- Pelas propostas do ministro
sos do numeroso público que se da Bolívia e da Argentina, apre
comprimia à entrada do Palácio vada, calorosamente, pelos de
Tiradentes, o Chefe da Nação, mais chanceleres, o ministro
dr. Getúlio Vargas, chegou ao Osvaldo Aranha foi nomeado
recinto da Conferência, acorn- presidente efetivo da Conferên
panhado de altas autoridades, cia, agradecendo com brilhante
civís, militares e eclesiásticas e oraçõe, em que, apoiado nas

do dr. Rodrigues Alves, secre- palavras do presidente Vargas,
tário-geral da Conferência. S. I reafirmou o pensamento do Bra
Excia., de acôrdo com a ordem sil, de trabalhar pela maior
do dia, tomou a palavra, expri- união das Américas e finalidades
mindo o pensamento do povo da magna e histórica reunião.
brasileiro, quanto à honra que Falaram depois os srs. Sumner
nos coube de acolher em nosso Welles, dos Estados Unidos,
país personalidades americanas Alberto Guani, do Uruguai, e

para aquela conferência e no Ezequiel Padilha, do México.
tocante à defesa do Hemisfério Foram nomeadas as comissões
Ocidental. de "Proteção do Hemisfério
Seu discurso foi continuada- Ocidental" e da "Solidariedade

, mente interrompido por frenê- Econômica".
ticos aplausos. Hoje, às 10 horas, efetuar-se-á
Logo após, o ministro dr. Juan nova reunião, conforme ficou

Bautista Rossetti, do Chile, fa- assentado.

Paraquedistas na retaguarda
germânica

Moscou, 16 (U. P.) - Pela
primeira vez no transcurso de
sua ofensiva, noticiou-se que o

exército russo emprega gran
des formações de paraquedis
tas, especialmente na bacia do
Donetz, com o fim de se apo
derar das posições situadas
por trás das linhas germâ
nicas.

Os 10 Mandam.entos da Solidariedade

Inoglukus

Melburne, 16 (R.) - o mi
nistro da Produção Aérea, se

nador Cameron, declarou, ao

abrir a primeira conrerêncía
do novo conselho consultivo da

produção aérea, no fim do mês
passado, que o destino da Aus
trália pode depender das deli
berações do conselho.

O Japão está atacando as

defesas exteriores da Austrália
- acrescentou o senador. A
Austrália deve ter maior nú
mero de aparelhos de comba
te, para evitar que o Inimigo
tente a invasão do país.

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

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

nores preços só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Trajano. 12:

Eis aqui os "Dez Mandamentos 1 que condenam toda guerra de resultar do Uso de armas, de amea-
da Solidariedade do Hemisfério agressão nas suas relações mútuas, ças diplomáticas ou outra qualquer
Ocidental", condensados das de- ou delas com outros países, e que medida, de coerção.
clarações e atos assinados pelos a solução de conflitos ou centro- Artigo quarto - As nações ame-

vinte e um representantes das Re- vérsias de qualquer natureza que, ricaI?a,s afir1l1al1� sua
_ sohdariedade

publicas Americanas nas con- por acaso, possam existir entre

I
continental e a intenção que as al�l

ferências de Montevideu, Buenos I elas, seja conseguida por meios pa- ma de. co]a�orarA na manutenção
Aires, Lima, Panamá e Havana .. cif'icos que tenham a sanção do do� prmcipios sobre os quais essa

(1933-1934) . I Direito Internacional. sohdapeda(�e e base���. ..

Ar-tigo quinto - FIeIS aos prrn-
Artigo primeiro - Nenhuma na- Artigo terceiro - As nações ame-

cipios acima referidos, e à absoluta
ção tem o direito de intervir em ricanas estabelecem definitivamen- soberania, essas nações afirmam a
negócios internos ou externos de te, como norma de sua política, o decisão de mantê-los e defendê-los
outras nações. direito expresso de não reconhecer contra qualquer intervenção es-

Artigo segundo - As nações conquistas territoriais ou qualquer trangeíra ou atividade que possa
�mericanas solenemente declaram proveito obtido pela fôrça, se isso ameaçá-los.

Artigo sexto-Enquanto se man- ameaçada, a paz � qualquer na- Considerando que a necessidade detiverem neutras, as nações amei-i- ção americana, Júr atividades di- uma ação de emergência deva ser
canas manterão as águas adjacen- rígidas, auxrliadas ou animadas por urgente, qualquer das nações ametes ao continente americano, livres govêrnos est.'angeiros, ou organi- ricanas, isolada ou coletivamente,de influência de qualquer ato hos- zações exterras ou mesmo índiví- terão o direito de agir da ma-til de uma nação beligerante não duas, os gevêrnos americanos \

se- .

. . neira que a sua, própria defesa eamericana, assistmdo-Ihes o di- rão imediltamente reunidos para dreito de patrulhar isolada ou cole- consultar. a o .conti�e�te o requeira.
tivamente, a:> águas adjacentes às Artig. nono - Quando ilhas ou Artigo décimo - Qualquer aten-
suas costas. reaiõrs situadas no continente ame- t�do por parte de nações não ame-
Artigo sétimo - Representantes ri<�a.lo, agora sob a possessão de �lc�nas .c�)lltra a integridade ou a

diplomáticos estrangeiros não par- na/óes não americanas, estiverem I InVIOlabIlIdade do território, a so
ticiparão da política interna ou ex- ell perigo de mudança de sohera- berania ou a independência polítíterna do país, no qual exerçam suas .iia, as nações americanas podem ca de uma nação americana seráfunções. combinar um regime de administra- considerado como ato de ag;.essif,lArtifi(o oitavo - No caso de se'l �ão provisória par� as mesmas, contra todas as OQlra3.

.

Com chagas causadas pelo gelo
Lisbôa, 16 (Reuters) - Cêrca de dois mil feridos ale

mães, com chagas causadas pelo gêlo, chegaram a Mar
sellia, procedentes da Rússia.

Segundo um viajante recem-vindo da França, a

maior parte dêstes soldados teve amputado um braço ou

uma perna no hospital de "Mount Olivet", onde se en

contram.

Batavia, 16 (R.) - Em seu

comunicado de hoje, o Alto Co
mando Holandês informa que
aviões de bombardeio holande
sesn atacaram 14 navios trans
portes nipônicos, ao sul 'da ilha
de Taracã, a nordeste de Bor
néu.

Os navios inimigos foram•••••••••••• 1••••••••••••• atingidos em cheio diversas
• .,., • vezes.

&) FILHA I MAE I AVO I • Os transportes japoneses es-

a. '. . . .0
tavam escoltados por dois cru-
zadores pesados e seis lanchas

• T'odas clevem usar a _ torp_e__;d�_ira_s_.-----
·e • PUDIM MEDEIROS, 8 so-

e • bremesa inegualável, gostosa,
A •

fácil de preparar e que to-
W dos apreciam.

EstAs triste, meu am(lr T
Tens bronquit:l? Estú com tone'
tll lei de Nosso Senhorl
86 te alTa o CONTRATOS8J1l.

Os britânicos devem
deixar Istambul

Londres, 16 (Reuters) - C
rádio de Moscou anuncia que
as baixas austriacas, desde o

início da guerra. em mortos.
feridos e desaparecidos, se ele
vam a 300 mil homens.
Milhares de austríacos foram
para os campos de concentra
ção.Dez porcento da população
está privada de sua liberdade
e os atos de sabotagem au-:

mentam diariamente - disse
o locutor moscovita.

A coleta de roupas
Nova Iorque, 16 (A. P.)

Uma noticia divulgada pela
Rádio Emissora de Berlim e

captada pela Associated Press
declara que o sr. Goebbels
anunciou ao "Fuehrer" a con

clusão da semana de coleta de

roupas para o Exército da
Frente russa, dizendo que o

número de objetos recolhidos
eleva-se a 67.232.686. peças.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DôTê 110 Ventre, Mau Hálito, Língua ·Suja, Indigestão,
Consequências da Prisão de Ventre

As crianças adoecem muito facilmente do estômago e intestinos.
Basta, às vezes, que mastiguem mal a comida ou cômam de

pressa e fóra de horas para que tenham indigestão, dôres no ven

tre, moleza, arrepios, calafrios, tonturas, mau hálito, dôres de ca

beça, vontade de vomitar, língua suja e até febre.
Convem dar Ventre-Livre sem demora.

Ventre-Livre é um remédio brando e suave, de gôsto agradá
vel, que as crianças tomam sempre com prazer.

Ventre-Livra é o remédio indicado para combater a prisão de
ventre e suas consêquencias: mau hálito, língua suja, indigestão,
dôres de barriga e outros desarranjos do estômago e intestinos.

• I

A idéia de conquistar a América do Sul para a Gran
de Alemanha - na fórma como a concebeu Otto Richard
Tannenberg em seu livro por mim há poucos dias invo
cado - não é uma idéia isolada; pertence a um plano de
ordem geral, e precisamente por isso tem maior impor
tância, já hoje confirmada pelos fatos.

Observa-se que o primeiro capítulo da obra de Tan
nenberg - escrita, vale sempre lembrar, em 1911 - é
dedicado ao que êle chama o direito à unidade.

"Vemos em todos os povos civilizados da terra - diz
o autor - uma tendência geral para reunir em um úni
co Estado todos os homens que falam a mesma língua".

Explica-se pois que, faltando ou minguando a lín
gua, os Estados rapinantes lhe estimulem o ensino e a

__________5_v_._4 prática pela criação de centros de cultura, inclusive es-

colas, e a difusão de livros e jornais no idioma próprio. .

Ofereço o exemplo à meditação daqueles que ainda he
sitam em aplaudir as autoridades brasileiras por have
rem proibido e eliminado êsses núcleos de propaganda
política.

Mas a "tendência geral para reunir em um único Es
tado todos os homens que falam a mesma língua" é bem
contestável; é até desmentida pela existência de certos
povos cuja história revela que a língua única não mante
ve, cerno a variedade de línguas não impediu, a formação
da unidade nacional. O que a Tannenberg pareceu uma

tendência geral é apenas a tendência de sua raça.
Pode-se então admitir que pangermanismo é o nome

primitivo do racismo, como Tannenberg é o predecessor
de Hitler seIl! o uniform.e. O pagermanísmç, há trinta
anos, preludiando o racismo de agora, nao buscava afir
mar-se a título apenas de pensamento ou de programa
nacional, pois ia também ao extremo de tecer a intriga
entre o� ?utros povos com o objetivo de criar sua projeção
e prestígio sobre o mundo, conforme Hitler provou no

curso da guerra. Tratando, por exemplo, da Itália e da
França, escreveu Tannenberg:

INSTITUTO DR, OJAGNOSTICO "Será �agnífico para nós outros, pangermanistas,
GUNmO que as relaçoes políticas entre êsses dois vizinhos se per-

Dr. Ojalma Mc:ellmann turbassem de modo grave".
Formado pela Universidade de

E perturbaram-se. O chamado eixo Roma-Berlim foi
Genebra (Suíça] a confirmação do sonho de Tannenberg; e foi ainda Tan-

Com prática nos hospitais europeus b t té d Hitl ítéCHnlca médica em geral. pedlatrta,
nen erg quem raçou a ese e 1 er em sua VI oria con-

doenças do sistema nervoso, apare- tra a Tchecoslováquia. Comentando a situação dos povos
lho genit�-d�n��rh:ro homen de alguns países da Europa central, onde os indivíduos

Assistente Técnico de raça germânica se consideravam absorvidos, procla-
Dr. Paulo Tavares mava êle: ,

0urso de Radiologia Clínica com o "Todos sabem que só pelo ferro haveremos de vencer.dr. Manocl de Abreu Oamuanarlo
São Paulo). Especializado êm Ri- que as discussões timoratas e os vãos discursos são inú-
gtene e Saúde Pública, pela Unlver- teis, induzindo-nos a perder tempo precioso, permitindo,liídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X além disso, ao adversário coordenar suas fôrças contra
Aparêlho moderno SIEMENS parti nós. Precisamos ganhar novas terras, terras de coloniza-
üiagnõsncos das doencas internas -

I
- .

Coração, pulmões; vesícula biliar. çao para os camponeses a emaes, pais de nossos futuros
estômagos, etc. guerreiros - terras enfim que sirvam às nossas conquis-

Radiografias 3:�fá��a: radlogratlas tas. A paz é uma palavra detestável".
Electrocardiografia clínica Eis a linguagem com que o pangermanismo se mani-

Dlagnóstíco preciso das .moléstías festou a mesma, inteiramente a mesma do racismo. Fôrcardíacas por meio de traçadosem elétrlcos.) ça é concluir que não há racismo, como não houve ger-
Metabolismo basal manismo: o que há é a Alemanha a cumprir seu destino.

(Determínação doa dttürbíos das "N AI h dei
" -

glândulas de secreção Interna). unca a eman a eixara Cair em maos estranhas
Sondagem Duodenal .

- prosseguia Tannenberg - o território compreendido
Exame químico e microscópico do entre a Silésia o Saxe a Baviera e a Áustria e muito me-

suco duodenal e da bílis). . . "

,
. r •

'

Gabinete de fisioteraoia nos permitirá que nesse território se forme um pequeno
Ondas curtas, ralos ultra-violetas, Estado tcheco. A posse da região dos Sudetos é vital pa-'aios Infra-vermelho e eletricidade I

-

Q
,. ,

médica ra O povo a emao. uem pensar de modo contrário e nos-

Laboratório de microscopia e so inimigo e deve ser combatido até pelas armas".
análise clínica. A tratado de Versalhes, criando a Tchecoslováquia

exames de sangue para diagnóstico d d f' .

'

da sífilis diagnóstico do ímpaludís- respon eu ao esa 10 de Tannenberg, e provocaria o des-
mo, dosagem da uréa no sangue, fecho que o racismo, interpretando o pangermanismoetc. Exame de urína, [reação de d

-
'

Ascheln Zondeck, para diagnóstico eu a essa parte do drama alemao.
precoce de gravidez). Exame de O mesmo aconteceria com a Áustria.
puz, escarros, líquido raquíano e "T d '

__ 1uaiquer pesqulza para etucídação O O O mundo - foram palavras tambem de Tan-
de díagnõsttco, nenberg - tem suas vistas voltadas para a evolução da

Rua Fernando Machado, II -

tri d
" ,.

"

Telefone 1.t95 Aus na, on e se procura criar um imperio eslavo cató-
P l O R T A N O P O L I � lico-romano. O povo alemão não pode assistir passivo à

execução' dêsse plano. Não perderemos dez milhões de
alemães da Áustria".

Ainda uma vez, e sempre, a voz profética do panger
manista indicava o caminho da vitória ao racista. Não
há regimes nem doutrinas na Alemanha: o que para ela
existe é ela própria - só ela. . . Se os acontecimentos en

caminham o Brasil a tomar posição na guerra atual con-

I tra os japoneses, não menos clara a necessidade, sendo
mesmo imperiosa, de fazê-lo contra o primeiro de seus

inimigos naturais: a Alemanha.

s Crianças!

I

I
-------------------------------------------------------

Tenha Ventre-Livre sempre em casa.

Algures na Fronteira alemã, fontes britânicas e norte-ame-
14 (A. P.) - Informes che- rrcanas, e para ouvir en. �e

De ordem do sr. Presidente, gados a êste pon: o da frontei- guida o desmentido oficial.
tórno público: ra declaram que, rumores per- Embora os próprios corres-

1) Que se acha aberto, até �,jqtentes de uma revolução in· pondentes pudessem confirma,'
31 do corrente, o prazo para cipiente na Alemanha, em se-· que não se vertf'íca movimcuto

entrega dos trabalhos que con- guida aos revéses da Wehr- revolucíonário algum organí
correrão ao prêmio 'CULTURA» macht, na frente oriental, le- zado em Berlim, alguns deles
relativo ao mês em curso; varam o Ministério do Exte- manifestaram-se surpresos eh,

2) "JOSÉ BONIFÁCIO NO r íor nazista ,a fazer desmenti- que a Wilhelrnstrasse consi
PANORAMA POLITICO DO cio oficial, a altas horas da nci- derasse impresclndível um eles-·
PRIMEIRO IMPERIO» é o te. mentido imediato.
têma sobre o qual deverão ver- Numa noite destas, os cor- -------------

sar os trabalhos; rcspondentes estrangeiros a-

3) Ao prêmio só poderão con- creditados em Berlim foram Empreqodacorrer os membros da A.C.L.D. obrigados a deixar o leito. pa-
DRLY ANDREZZO ra receber a Intormação tele-I

Para serviços domésticoS'1pelo Secretário. I Iô.ilca d,:: que a Wílhelrnstras- precisa-se de uma à rua AI-
Svs-3 se atribuía aqueles rumores a ves de Brito, 19. .

Associacão Cultural
«Luiz Delfino»

Prêmio "Cultura"

IBerlim. cheia boatos

r;:�==iSandim e Maria da� Silveira Sandim comuni- §
� cam a parentes e conheci- �
� dos que seu filho JAIME �
� contratou casamento com a �
� srita. HILDA KOERICH �
� DCllIXJCOIIlOOOOOOOCaococaccCClOOClOOOOOOOOOOO �
� Viuva Catarina Koerich I
I participa a seus parentes e �

81 pessoas de suas relações que �
sua filha HILDA contra- �
tau casamento com o sr. 8

� JAIME SILVEIRA �
� ��A��� � Nosso; HILDA e JAIME ;
I apresentam-se noivos �
DCOOOOOO OClCCCDDDDOOOOOQQDCJOOOCX)QOCXXXXXXJOOCXXXlOQ
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HUMBERTO e

NOEMÍ COSTA SOUSA
participam o noivado de sua

filha HELlANE com o sr.

VINICIUS GONZAGA.

VINICIUS e HELIANE
noivos.

Fnnlís.. 'l-1-19�2.

Chácara
Vende-se uma, ótimo, dota
da de hôa 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

1 , tee_
'

,••• b.ee ..

de

• r 11 ..c.-" __••..c._ ..

Indicador
I Dr.Antônio Moniz

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO

17 horas.
RESIDÊNCIA:

AV. Hercílio Luz, 189 CLINICA GERAL
:..-Te_lefo_neD_.75_1. .• l)OENCA� NERVOSAS

Consultório: Rua Vitor MereIes, 28 - Das 1ft às 11 horas
I,lesidência: Rua Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589

DR. RICARDO
GOTTSMANN

Ex-chefe de cll-
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burkbal'd�
e B. Kreuter)

Especialista em

(;i'l'u,'rgia Geral»

I A.lta cirurgia, gyne
coíogta (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e opBraçõeE

de plestíca,

CODsultorla 6 ma Trale-
DO. 18 (das 10 68 12, e

das ló tis 16,õO) Tele
phone _. 1.285

Resldencla á rua Es-
teves Junior, 20. ---

.Telephone a__ 1.1J1.

,

e
G

ICO

Lira Tênis

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

I D�. Remigio

Clube Florianópolis

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

( I• Pela manhã, das 10 às 12
.rJ n�u �6S: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIa:

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

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

Attende a chamados
14

HOT A DA SHRETARIA
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 joia integralmente.
5-Não serão expididos convites para os bailes de car

naval aos sócios que se encontrarem atrasados em suas

mensalidades. �

Florianópolis, Secretaria, 13-1-42.

primeiro inimigo

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista

DOENÇAS DC)S OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e LODi:(a Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente Pe�ata�d��h:�sd�� \� \� l�o�o:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467

Resídêneía: Rua Presidente Coutinbo, 23.

Costa REGO

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

12 mezes de estudos. Mensalidade míníma, Preclso de agentes e re

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

,

Dra. Josephina 5chweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôansou)
ACOMObAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultôs 20$000 -. Operações a combinar
Consultório: R\l8 João Pinto, 7 -Te). 1461.-Residência !45à

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro 6� Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Prefassnr Leõnidas Ferreira e ex-estagiário do:>
Serviços do dr. Gabriel de Abíirade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ � GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, �8.-D8S 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafrh, 77-FLORIANOPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�. Banzai� Nippon !
A propaganda japonesa que silenciou, porque já se

estava tornando intolerável pela sua ostensividade an

dou a comover os corações, relembrando episódios que fa
riam ingratos aqueles a quem o almirante Yamamoto
agrediu, com a traição inominável de Pearl Harbour.

Mas vamos agora nós também ferir a mesma corda
sensível que os nipões daquí andaram a experimentar. E' I'do mesmo modo um episódio.

No ano de 1923, um movimento sismico tremendo sa

cudiu o Império do Sol Nascente, provocando uma ver

dadeira catástrofe, sobretudo sensibilissima em Yokoha
ma e Tóquio. O mundo encheu-se de sincero pesar peli
sofrimento daquela gente que tinha ajudado a salsá-lo l
contra o imperialismo alemão do Segundo Reich. No.<_; I'Estados Unidos, a obra de socorros foi às cifras astronô
micas naturais entre um povo que não mede esforços pa
ra os grandes gestos de fraternidade e solidariedade.

Tamanha foi a significação desse auxílio, que o go
vêrno de Tóquio enviou à nação benfazeja, amiga na ad
versidade, uma delegação de senhoras, incumbida de lê
var-lhe as mais efusivas provas de reconhecimento. Ao
presidente da República foi entregue uma mensagem,
nestes termos:

"As criancinhas japonesas, salvas pelo leite condensadc
que os Estados Unidos nos enviaram frequentam, agora, as es

colas de Tóquio reconstruida. Amanhã saberão agradecer a ês ..

te grande país o gesto de solidariedade humana do seu grande
povo, com todos os esforços para estreitar cada vez mais os la

ços de amizade que unem atualmente o Japão e a América".
Vinte anos complétos não se passaram, sem que ou

tra delegação comparecesse a Washington. Esta já era

constituida pelo dissimulado Kurusu e pelo embaixador
Nomura. Um sorriso nos dentes e a máquina de produ
zir cortinas de fumaça sob os capotes, êles contornaram
as coisas até à surpresa guerreira de 7 de dezembro.

Parecem dissemelhantes as duas delegações. Ambas
encobriam uma velha maquinação. A primeira comoveu

e a segunda despistou as vítimas do velho sonho. E tan
to assim que as criancinhas salvas pelo leite condensado
que os Estados Unidos lhes enviaram cresceram para de
monstrar a sua gratidão matando os norte-americanos
de Pearl Harbour, das Filipinas, de Midway, Guan e Wa
ke, que também eram crianças à época do terremoto e di
vidiram o seu alimento com as vítimas de então, algozes

,

de hoje.
E as mulheres japonesas que' estiveram na Casa

Branca bem avisaram! ... "Amanhã, saberão agradecer
a êste grande país o gesto de solidariedade humana".

Banzai, Nippon !
("Correio da Manhã")

�AVISO AO POVO (ATARIHENSE
linha direta Porto Alegr�- Florianópolis

Empresa Jeeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianooolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas.

sáoados e domingos'
Allente em FlorianoDolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA lI'> DE 1\OVEMBROI
Solidários com a causa

A solidariedade brasileira com a América não se inspira
em interêsses imediatos, não é fruto de pressão ou barganha.

Se não tivessemos cornpromíssos escritos para testemunhá.
Ia, haver íamos de dá-la Igualmente aos Estados Unidos, como
o fizemos há vinte e cinco anos.

E dá-Ia-emos a qualquer outro país continental, sejam
quais forem as consequências, se fôr atacado na sua integrida
de ou ferido nos seus direitos.

* ':' *

Temos com os povos americanos uma aliança de sangue,
que vem (las nossas orfgens comuns, dos nossos Ideais, do nos
so Ingênito amôr à liherdade.

As manifestac;ões instintivas (lo povo brasileiro em favor da
Inglaterra resultam também (la identidade das aspirações da
gente britânica com a nossa e da certeza, de que as armas in
glesas defendem, nessa dura círeunstâncía, tudo quanto é mais
caro à vida espiritual americana.

Pouco importa. que muitos países aliados não estejam em

nosso continente.
Somos solidál'ios com a causa pela qual lutam e sofrem e

não saberíamos, sem injúria à cultura brasileira, esquecer a be·
leza e a justic;a do seu esfôrço que, em última análise, é feito
também em nosso benefício. O que é bom e justo na América é
igualmente bom e justo na Europa.

Austregésilo de ATAíDE

Comprador Cabelo de animalde

Desejamos nomear comprador de cabelo vacum. e

cavalar, para este Estado.
Exigimos referências,e pedimos informar qual a possi

bilidade de compras e os preços correntes.
Cartas urgentes para: Cio. Brasileira de

'

Indústria
e Comércio, à Rua BOa Vista, 15-7' andar Caixa Postal,
4526 S. Paulo.

PENSA-O Vende-se uma pensão, sita à Rua General
Bittencourt 1t3, bem afreguesada, por

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

Cargas e Encomendas entre Porto Alegre
-- Tubaráo -- Florianópolis e vice-versa

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

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

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

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

GUILHERME GONCALVES D'AVILA -- Agente.

I
Empresa
Transportes de

Generais... e "generais"

-- Araranguá

I

A propósito da nomeação, ainda recente, do general Sir
Livros à venda Archibal Wavell para o comando geral das fôrças de terra

aliadas no Extremo Oriente, uma irradiação alemã transmitiu
O DIREITO (obra cornplé- a crítica dos "círculos oficiais" de Berlim, dizendo que o exér

ta, encadernada, em 121 vo- cito britânico só possuía aquêle chefe militar. Era necessário

lumes, CUID Indice Geral em alguém na Líbia, e para lá se mandou Wavell. Depois, êle foi
2 volumes.) para a Grécia, quando os alemães correram em socôrro dos fas-

CODIGO CIVIL comenta- cístas ; foi para a Palestina, para o Iran. Por último, estava na

do por Ferreira Coêlho) 26 IncHa, ante a perspectiva de uma situação perdi ia no Cáucaso.
volumes euoadernadca.) E finalmente o mandaram para o Pacífico.

ENCICLOPEDIA e DICIO De fato, assim aconteceu. Mas as conclusões a que chega-
NÁRIO INTERNACIONAL, (20 ram os críticos germânicos, se não fossem necessários como

volumes encadernados.) remédio para o nervosismo da população, seriam infinitamente
HISTORIA DO BRASIL. de ridiculas, justo na ocasião em que foram 'destituidos vários ge

Rocha Pombo (to volumes nerais eracks do 'Wermacht, inclusive o marechal von Brau-

encadernados.) chitsch, que era, como Wavell, mandado para todas as frentes.

HISTORIA DA COLONIZA- Em face das ocorrências militares dos últimos meses, o

çÃO PORTUGUr:SA NO BRA- que se verifica, afinal, é que, enquanto com a derrubada dos
SlL (3 volumes encaderna- seus "cabos de guerra" mais famosos, a Alemanha não teve

dos.) outro recurso senão aceitar o comando de um cabo de esquadra
EU SEI TUDO (obra com- a Grã-Bretanha, que se serviu do gênio organizador de Sir Ar-

pléta, encadernada.) I chibald em várias regiões não ficou desprovida de generais
ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA de fato. Os círculos de Berlim, que fazem as suas críticas para

(Ia. e 28. fase, obra comple- tentar a elevação do moral interno do povo, fazem-nas com um

ta enc. em 33 grandes volu- remorso bem fácil de compreender, por saberem que o general
mes.) von Rommel foi acossado na África do Norte e, de lá expulso,
E outros muitos livros de não pelo atual comandante aliado na Ásia, mas pelas brilhan

Direito, encadernados, de tes figuras militares de Auchinleck e seu imediato auxiliar, o

grande utilidade. general Ritchie.
Vende-se, também, exce- > Assim, pois, o que se póde concluir é que enquanto os in-

lente arquivo de aço, comj.le- gleses possuem pelo menos um grande organizador e dois vi

tamente novo e alguns Dício- toriosos estrategistas, o Reich, em descalabro no Oriente euro

uárlos, novos, enoadernados. peu, não encontrou mais que um paisano para dirigir a de

Informações na Redação do bandada.
ESTADO.

QuAai meio século de""exJs
tênc1a é o melhor reclame
da pretêreneta • JUVEHTUDE
II.WIORf para limpar. for
tificar e rejuvenescer os

cabelo.. Elimina a caspa,
faz cessar 5 q ué d a d 08
cabelo:!! e voltar á cõr

p r
í

ui i t.t v a os cabelos'
brancos, sem os tingir;
d' -Ihes vigor " mocidade..
Não contém sais de prata e

uss-ee como loção.
ORATli

Peça-nol Impresso. .oOft OI cof.
dado. doa cabelol. o·meIbof vao
d .

Vidro pet. � �oo:o .

ware OU ...... deafaracb

llll. ,mlIlO 'lUIIDUlIJILI
IIH daWnlv. 'ÓI .> .. oe ...ftllO

( "Correio da Manhã" )
-

Crédito Mútuo Predial
---------

Proprietários: J. Moreira & Cia.

7 DE JANEIRO

É UMA DOENÇA GRAVÍS
SIMA MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA E PARA

A RAÇA
USANDO o

TEREISUM BOM AUXILI
AR NO COMBATE A ÊSSE
MAIOR FLAGELO DA

HUMANIDADE.
A SÍFILIS SE APRESENTA
SOB INÚMERAS FOR
MAS. TAIS COMO:

REUMATI SMO

ESCRÓFULAS

Gelo no interior dos
tanques

I Estocolmo, 15 (Reuters) -

O correspondente do "Nya Dag
li Alehan" informa, em seu úl
timo despacho, que os soldados
germânicos pelejam com esfor-
ço enorme, devido à contínua
sucessão de grandes batalhas
e longas marchas. O estado fí
sico dos soldados alemães está Igrandemente comprometido.
Os alimentos chegam muitas
vezes gelados às linhas de fren-
te e as paredes dos tanques en

contram-se cobertas de espessa
camada de gelo. Os armamen
tos pesados ficam sem funcio
nar, devido ao estado de con

gelação.

,

Agua
Santa Catarina

Foi entregue à prestamtsta Luíza L. Luchi,
residente em Palhoça. possuidora da caderneta

D. 14.257, 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 a Crédito Mútuo Predial,
realizará no dia 19 de Janeiro com prêmios em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
--------------------------------------------...

Não vacilei adquira
caderneta

Crédito Mútuo

. .,.

Ja, uma

ESPINHAS

FíSTULAS

ÚLCERAS

Nllclntl d. água. qUlntl'
com 40, 5 grául

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

O IRMÃO SOFRE ?

na

Predial
-

«Estamos na bôca do lobo»
De recente artigo do sr, Assiz Chateaubrtand destacamos o

tópico final:
"A meio caminho de um ataque ao canal de Panamá ou

no Mar das Caraíbas, está a ponta de lança do nosso terrltó
rio, que é, o nordeste. Se os alemães pretenderem amanhã desen
cadear um golpe, abula que passageiro, de puro efeito espeta
cular, ao continente, sua penúltima escala, sendo Dacar, 3
última só póde ser o Recife ou Natal. Dêsse modo, militar
mente, estamos na bôca do lobo. Dispondo de uma posíção-eãa
ve, estrategicamente quase nos equivalemos à zona do· eanal
de Panamá. Qualquer tentativa preliminar, indispensávf'l para
um plano de invasão (ainda que destinado ao Insueessso),
nossa costa ocidental se apresenta como a plataforma destina
da a receber aviões e paraquedístas Inímígns, ÊSSf'S não irão
desembarcar na Argentina, na Venezuela nem aas Guianas.
"Son síêge est fait". E não é outro, fora do l(l<)al que apon-
tamos. .

Estamos, portanto, dentro da guerra, E não tanto por
questão de doutrina, ou por caso de principio, sinão por cir
cunstâncias simplesmente geogrãrleas. N rssa beligerância se
rá problema de trânsito do trem de g'u"rra aéreo germâuíco,
É por aquí, e não por aãí, que êle terá (k passar, quando se dis
puser a vir. Logo, o raio que está no céu, carregado de eletri
cidade, se eaír amanhã, é sobre a nrssa casa e não sobre a dos
vizinhos que rolará".

ECZEMAS

o Ambulatório Médico Popu
lar, Rua Mula Lacerda 6H --

Rio de Janeiro. sob a direção
de médicos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoaimente,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o nome ida
de, residência e sIntomas, as
sim como envelope selado e
subscrito para resposta.

O prazer da petizada,
E orgulho dos coníettejros,
São os doces trabalhados.
00'0 bom Fermento Medeiros.

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações civeis, comerciais
VISCONDE DE OURO

PRETO, 70

Fone 1.277

DARTROS

MANCHAS

"ELIXIR DE N�6llEIRA"
o DEPURATIVO QUE

NOSSOS AVÔS JÁ
USAVAM. 65 ANOS
DE EXISTÊNCIA

VENDE-SE EM TODA PARTE.

�----------------�

aoooccoccxx::x:xxx:xJDDIDDI:XOQDDOCJO[XX CJiJiXXJCkXIObL

I Francisco Romão de Faria �

I
e sra. Olivia de Faria par- i
ticipam a seus parentes e B
pessoas amigas o contrato I

� de casamento de sua tilha

I� ELVIRA com o sr. Acácio

I Zelnio da Silva.

eij Biguasssú, 3-1-1942 �
DIDDDCDOQaaoaoaot.CXlOCXXlOOOOOOOOOoDaXJDOOQ I

I ACÁCIO e ELVIRA I� apr.esenta,m-se noivos

B
Blguassu,3-1-1942

i:XJDCIOtICODQDQlQQDtlcxxxx::QX)ca::Jal:XXlaCODQDDQCIIXIXXXIOQ
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I
têm o prazer d� comunicar a
seus parentes e pessoas ami
gas o noivado de sua filha
MARIA DE LOURDES com o sr.
ARMANDO VIEIRA GEVAERD.

José Ventura Silveira e
Senhora

Armando eMaria de Lourdes

Iapresentam-se noivos.
Fpolis.. 10-1-19(12.

I 3 v.• 3

Ameaca de peste
Berna, 15 (Reutes) - Cen

tenas de médicos e enfermeiras
alemães, especialmente instrui
dos, têm sido recentemente en
viados à frente russa, afim de
combater o perigo da peste bu
bônica, que está ameaçando os
exércitos germânicos.
O correspondente do jornal

suiço "National Zeitung", em
Berlim, noticiando êsse fáto
faz descrição detalhada das di�
fic�l�ades imen�as com que os
exercitas germanicos se estão
defrontando, devido ao inverno
russo.

Prédio
Vende-se um, à rua Bo

caiúva, 30.
Tratar à rua' Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas.

lSvs,-2

Aritmética
Progressiva

Compra-se uma «Arithmé
fica Progressiva», Curso Su
perior, de Antônio Trajano,
edição anterior a 19:10. Vis
conde de Ouro Preto, 4.

3v 3
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A Afric8J continente essencialmente estraté�ico
Washington, janeiro de 1942

- (Serviço especial da Inter
Americana para "O Estado")
- Ao contrário do que geral
mente se pensa, o continente
africano tem nesta guerra uma

importância meramente estra

tégica. Não é um. continente
rico em matérias naturais, e

nunca houve poeta de imagi
nação tão ousada que lá fosse
situar o "EI Dorado". A sua

produção em matérias primas
representa apenas três por
cento da produção manual.
Mas é um continente domina
do pelas potências européias
beligerantes e pode chegar a

ser, em prazo breve, um cená
rio interessante desta guerra.
A posição da Espanha e da

França tem, para o caso, uma

importância fundamental. Se
essas duas nações se conserva

rem neutrais - e nem tudo de

pende da sua exclusiva vonta
de - a Alemanha ver-se-á res

tringida ao continente europeu
e terá vedados os caminhos d60
aceso aos grandes oceanos. Co
mo ponto de partida para uma

futura ação ofensiva aliada -

'de "poderosas orensívas ", pa
ra o ano de 1942, falou o sr

Roosevelt no seu último dis
curso no Congreso - também

pode vir a ter, num futuro
mais ou menos próximo, vi
brante atualidade. Pelas costas
do sul africano passa a produ ..

ção bélica dos Estados Unidos
e da Inglaterra destinada ao

aliado do leste europeu, e, gra
ças ao contrôle da parte cen

tral do continente pelos ingle
ses, fazem os aviões a traves
sia da costa ocidental para os

grandes domínios britânicos
do Oriente.
A Itália está praticamente

expulsa da África. O acesso do
contínente à Alemanha só po
deria fazer-se por uma expe
dição através da Espau ha, ou

então por uma gigantesca ma

nobra de pinças que abranges
se os dois ataques, a 1. ste e a

oeste, manobra que, �e algum
dia foi viável, hoje se torna

em mobiliários de Imbúia

"A MODELAR"

ATLANrtCO
00

NORTE

VENDA DE BARRACõES DE MADEIRA
VILA OPERARIA DO SACO DOS LIMõES

Em virtude de estarem em vias de conclusão as obras da Vila Ope
rária do Saco dos Limões, serão vendidos, inicialmente, mediante con

currência, os seguintes barracões ele madeira alí existentes:

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

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

8 x 20 m's. x 4 mts.' de pé direito. Está coberto' com 3.360 telhas "tipo
Marselha", de Tijucas. Construido há 1 1/2 ano, custou, naquela épo
ca, sómente de material, 4:825$000.

B) DEPóSITO DE CÁL: Idem, idem, méde 8 mts. x 4 mts. Está

coberto com 800 telhas "tipo Marselha" de Joinvile. Está assoalhado.

Pé direito 2mts. Construido há um ano, custou, naquela época, sórnen
te de material, 835$000.

Os srs. interessados poderão obter maiores detalhes, diariamente .

na obra, ou no IAPI., rua Felipe Schmidt, n. 5, das 2 às 4 horas.

Fica estabelecido um prazo de uma semana para a entrega das

ofertas, que serão encaminhadas ao Eng. Chefe do Distrito de Obras,
até às dezoito horas do dia 19 de janeiro de 1942.

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

ser retirados da Vila Operária até o fim do 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-

I
rá quem oferecer o maior lanço.

A báse de depreciação máxima será estabelecida em 60%.
Edmundo GardoIinski

Eng. Chefe do Distrito de Obras
�----_....

é um ponto de maior impor
tância. Porto natural, formida
velmente defendido e artilha
do pelos franceses, é o mais

próximo da costa americana a

base de ligação aérea da Áfri
ca com a costa do Brasil. Co
mo centro de operações, têm
os ingleses nessa, mesma zona

a base de Freetown.
Três grupos de ilhas situa

das cêrca da costa ocidental
constituem, também, uma par
te essencial do dispositivo es

tratégico da África: Cabo Ver
de, Açores, Madeira e Caná
rias, que pertencem a Portu
gal e Espanha.
Como se verifica .por êste

sucinto resumo das posições
africanas, a evolução dos Es
tados que, na Europa, ainda
conservam a sua neutralidade
ou não-beligerançia e que exer

cem, ao mesmo tempo, a sua

soberania sobre algumas pos
sessões africanas, deve ter, pa
ra o curso da guerra, reflexos
cuja importância não pode ser

subestimada.

A TLANTlCO
DO SUL

extremamente difícil, mercê tuem a União Sul-Africana é
das medidas de precaução ado- também um forte baluarte das
tadas pelos aliados e elo des- Democracias no Continente
prestígio que tem so.r+do as Negro. A adesão do Congo Bel
fôrças do Reich, desprestígio ga e da Etiópia

à

causa aliada
que está exercendo notável in- é igualmente firme. A autorí
fluência nos países até há pou- dade do general de Gaulle, co
co vacilantes que poderiam ta- mo Chefe Provisório dos Fran
vorecer, por via da cumplící- ceses Livres, é acatada na

dade, essa manobra. África, que não controlam, de
É evidente que a rendição momento os aliados, há uma

da França e a ocupação dos parte de grande importância,
países balcânicos pelos ale- sobretudo para a França, que
mães debilitaram considera- dela exporta cereais, frutas.
velmente as posições inglesas vinhos e vegetais. Contudo, a

no Mediterrâneo, as quais fica- sua grande riqueza são os tos
ram limitadas às duas bases fatos naturais. A sua posse,
extremas do Oriente e Ociden- portanto, pelos alemães seria
te; Gibraltar e Suez. No en- muito beneficiosa para suprir
tanto, devido ao redobrado es- a sua falta de matérias primas
forço da Esquadra Britânica el e de produtos de primeira ne

da R. A. F., o domínio dos ale- cessidade. Para os aliados, po
mães no centro dêsse mar não rém, sob o aspecto econômico,
constituiu um obstáculo in- seria de escassa importância.
franqueável para os ingleses, Os objetivos das democra
que têm evitado até aquí en- cias no continente africano,
vios de reforços em quantída- sob o ponto de vista estratégi
de suficiente para lhes arran- co, são três - conservar

pro-Ical' o d�cisivo triunfo da Líbia. teg�das as linhas d,e comuni- I

A Gra-Bretanha e os seus I caçao com os Domínios Britâ
aliados controlam o vasto ter- nicas, impedir aos alemães a

ritório que vai desde o Cabo posse dos elementos de que
da Bôa Esperança até ao Oes- necessitam e resguardar as li
te Africano no Saara, e a lés- nhas defensivas do Hemisfé
te até ao Mediterrâneo. O con- rio Ocidental. Sob êste aspe
junto de Estados que constí- cto, Dacar, no oeste africano,

Centro Social dos Re·
formados' e aposen

tados
2' convocação

São convidados todos os
srs. sócios dêste centro pa
ra a sessão de assembléia
geral, alirn de se proceder
à eleição da nova diretoria,
cujo mandato vai de 1942-
! 943. A reunião será em nossa

séde social provisória. à rua

Pe dro Ivo, às 16 horas de
ii do corrente (4a.teira).
Fpolis .. 8-1 1942.

O secretário
BOAVENTURA ALVES DA

SILVA
8vs . .:_8

Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33

FLORIANÓPOLlS

II

Ultimos estllos

recebeu

OFICINA FORD
(Provisória)

TUFFI AMIN & IRMAO, Concessionários da

FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
toristas e aos snrs. proprietários das linhas de

Transporte, de Carga e Passageiros, que acabam
de instalar a OFICINA FORD (PROVISÓRIA) à
Rua Visconde de Ouro Preto n.O 32, esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a

atenção dos interessados. A ofici:na está apa
relhada com bons profissionais e executará todos
os consertos e montagem C01Ll a máxima PERFEI

çÃO e PRESTEZA.

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIN & IRMÃO

........................................1..---

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6'-2

(Defronte à casa Hcepckel
EDITAL DE CONCURRÊNCIA

Vendas em ótimas condicões de pagamentos
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ASSIN_ \ TURAS

Na Cal):tal:
Ano .......•... 50$000
Semestre . . . . . . 25$000,
Trimestre .....• 15$000
Mês............ 5$000

No Interior:
Ano ".......... 5.'>$000
Semestre .....•. 30$000
Trimestre ....•• 20$000

Anúncios mediante contrato

� «>0 ESTADO�
DIARIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

J'l.\
nos artigos assinados

'''fI @

,i4! .

. I
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. Arí Santos Pereira
que SE acha encarregado da
venda dos lotes.

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas 88

e zonas do País. Negócio sé
rio e lucrativo. Ótírnas cou

ções, Cartas à FÁBRICA Oh
FOLHINHAS Ref. 601, Caixa
3.097 -

DEs'PERTE A OW
I DO SEU FIGADO

I'
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo .

Sec figado deve derramar, diariamente ..

110 estomago, um litro de bilis. Se a bílis não
.eorre livremente, os alimentos não são
digeridbs e apodrecem. Os gazes incham o

6'i,tomago. Sobrevém a prisão de ventre...

� :.você sen'ce-se abatido e como que envene

I nado. Tudo é amargo e a vida é um mar-tvrto ...

... Uma simples evacuação não tocará a.

eausa. Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bi1is.� você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno : são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para O F'igado, Não acceite imitaçõcw.
J>XilÇO 3$000

TINHA TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma I ua, de to
mar o ônibus ou o bonde, O
coração cansava, ao subir u
ma escada.
Começou a tomar as gotas

de BUCOIODINA a conselho
médico e tornou-se outro:

lépido, jovem. cabeça, leve,
sempre bem disposto.
BUCOIODINA, com base de

iodopeptona, impede e com

bate a artertosclerose, pro
longa a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE a tomar BU
COlODINA e viver:i muito

-("Imais do que iria viver.
.Peça BUCOIODlNA na sua

farmácia e se não encontrá
la escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa PORtll1 2:02.

-----II!

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperados,
ESljotadOI, Anêmicos, Mã.1
que criam MagroJ, Criança.
raquíticlII, receberão e toni-
ficação ger.1 do organilmo

S8 ng·üe n 01
Llc. D N S.P. n: 199, da 1921

NOVAMENTE À VENDA I
MAQUINAS DE EsêiiÊVER «CONTINENTAL)) -�IM�PO�R!!T��D!!O!!R�A�,��V�A�-�R�AD�I�OS�-

s. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063
Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia'
de 2 anos.

AVA - Gladiator 5 valv. 530$ - 6 valv.
551$, 7 valv. ssss, para pilhas 500$,
para acumulador 700$.

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

Auxiliadora Predial S. A.
Economíze para seu Lar

Circunscrição de Santa Catarina

Dístríbuícãn de 20 de Dezembro de 1941
,

_------------------------------------------------

Companhia c Aliança �a Haia»
Fundad.el em 1870 Side: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
� 54.700:000$0(')0
,. 3.929.719:000$000
,. 28.358:717$970
» 85.964:965$032
It 7.323:826$800

e terrenos)>> 22 354:000$000

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios

I

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

APROVADO PELO Sr. FISCAL FEDERAL· EM PORTO ALEGRE

PLANO 16A/I - \36 Distribuição:
6:000$000
8:500$000
5:000$000
15'000$000
15:000$000
26:000$000
30;000$000
6:912$300

r

51-Roberto Baier Blumenau (parte)
125-Vva. Ana Toenjes Blumenau (saldo)
619-Contrato de empréstimo Blumenau
908-Contrato de emprestimo Blumenau
282-Contrato de emprestimo Blumenau
520-Luiz de Oliveira Carvalho Fpolis. (saldo)
171-Carlos Leyendecker Fpolis.
Rescisão

Antiguidade
Sem juros
Sem juros

»

»

Com juros
»

prefcia.
16977
16611,9
16492,3

prefcia·1
11071

PLANO 118" - 29 Dhtribuição:
4:042-Carlos Bessa Laguna (saldo) 3:500$000 Antiguidade prefcia,
4.007-Contrato de emprestimo Blumenau (parte) 8:500$000 :J>

5.803 - Jorge Greuel Blumenau (saldo) 12:000$000 Sorteio prefcia.
4.227-Rodolto Leder Blumenau 20:000$000 »

5.644-Rodolfo Karider Blumenau (parte) 4:000$000 »

4.156-Eug. A. Boehm, Joinville (parte) 60:000$000 Serie I pretcia.
5.080-Herbert Brattig Rio do Sul ,(saldo) 7:500$000 Serie II »

j5,032-paulo Siegle Hamonia (parte) 1:500$090 » 5424

I5.585-Carlos Th, Behnke U. da Vitoria (saldo) 15:500$000 Serie III prefcia.
5.519-Erriilio Stoepcke Blumenau 5:000$'000 » 5715
5.738-Vicente Mue ller JoinvilIe (parte) 4:500$000 » 5717,6
Rescisões: 5.743, 4.398, 5.503, 4.353, 4.176, (parte)

Total distribuido até
hoje neste Estado: 8.419:500$000 a 566 prestamistas.

Sociedade Comercial Livoníus Lida .. , Correspondentes

ii�®��ã� ! ;i..;.,�®1i�i� 2
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

INSTALAD RA DE FlO'RIANOPOLIS
pois .. 38US 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

Máquinas portáteis Màquinas para Escritórios

Produtos da

WANDERER
IERRE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

�com teclado «universal» de ft car
reiras de téclas

com carros de 32. 28. ft6. 51.
65 e 95 em úteis

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

Filiais em Blumenáu, Cruzeiro, JoinvilIe, Laguna, Lajes e São 'Francisco
-

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

!llL._ .

,

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tufli Amin «: Irmão
Rn� Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 117

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Cia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

CatJca postal lf) .. - TeleJJhoneI083--1!.nd. Tel. cALL/ANCA ..

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí, I�==����B�l�u�r.n�e�n�a�u��e�La�q�e�.�s�.�����
Molestias da Bexiga

Cada dia de descuido

augmenta os padecimentos.

A irritação intolerável,
os ardores produzidos pe
los disturbios da bexiga,
devem ser combatidos
desde o seu inicio.
A bexiga é a porta de

sahida das substancias
toxicas e impurezas, que
os rins separam do san-

_,..

gue. Quando esse delicado orgão está inflammado,
soffre devido ao contacto com essas substancias
toxicas. O exaggerado desejo de alliviar a bexiga,
os ardores e as irritações das vias urinarias devem
ser combatidos pelo emprego das Pilulas De Witt
para os Rins e a Bexiga.
Sua acção calmante e antiseptica faz-se sentir na

bexiga, nos rins e em todas as vias urinarias.
As Pilulas DeWitt para os Rins e a Bexiga gozam

de reputação universal. São realmente merecedoras
de sua confiança, pois não contêm drogas que possam
prejudicar o organismo.

PILULAS DE WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA·

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

produzidas por excesso de acido urico.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

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

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos � Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado.
Representante da Caixa Economiea Federal para a venda

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

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

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

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A'fiso Prévio 6%
C/C PtaEO Fixo 7%

Acelta proeuraeão para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.
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Só êle não tinha bandeira L. PODE ESCOLHER... ATÉ O MOTOR I
RIO, 15 (R.T.) Toda a cidade se embandeirou hoie pa

ra solenizar a instalação da grande e histórica conferência Inter
Americana. Só um edifício, situado à esquina da rua da Qui
tanda com a rua da Alfândega,' ostentava o mastro da tachada
sem bandeira alguma: era o Banco Alemão Transatlântico.

Um grupo do populares entrou no estabelecimento e pa
rece que não foi atendido. Havendo ameaça de apedrejamento,
compareceu a autoridade policial. Por fim, a bandeira brasileira
foi hasteada.

NO SELO PARA 1942

o V-R MAIS ECONOMICO
ATE HOJE CONSTRUIDO

Vida Esportiva I
Milhões de possuidores ates
tam sua extraordinária eco

nomia. Ainda melhor este

ano, em potência, desem

penho e rendimento IInoglukuso AMÉRICA CONTHATOU VÁRIOS
JOGADOHES

Porto Alegre, 16 (C. M.) - Os
jornais confirmam as notícias en
viadas de que Casação, Badanha,
Geraldo e Brandão foram contra-
tados pelo América do Hio. Fer- O Concerto da cantonando Giudicelli foi o intermediá-

-

rio na aquisição dos referidos [o-
ra Cac.-Ida Ort.-ga-ogadores, gastando cerca de 25 con-

tos pela compra dos passes. Dá-se
também como contratado pelo Vas- Vai, hoje, a final, o nosso po
co o jagador Noronha, sendo que vo ouvir a voz admirável de
a�nda Ca rIitos e Sampaio inlegra- Cacilda Ortigão, a festejada can-

. rao o clube vascaino. Acrescenta-
. tora portuguesa, que procurou ase que os Jogadores contratados

pe-,lo América deverão perceber um
nossa terra para nos trazer o

ordenado mensal de 800$000. encanto de sua arte magnífica
•

e nobre.
JOE LOUIS NO EXÉRCITO NOR- Cacilda Ortigão não é nomeTE-AMERICANO
Nova Iorque, 16 (H. T. M.) _

vulgar. De refinado tempera-
O campeão mundial de todos os menta artísticos-que ela soube
pesos, Joe Louis, foi incorporado polir segundo as regras mais se
finalmcnte ao Exércilo, passando veras do "bel-canto", cujo. cura servir como soldado em Camp
Upton. Joe Louis foi alistado com

so venceu gloriosamente no

seu nome verdadeiro, que é Louis Conservatório de Música de sua
Ita rrow. pá tria, - já recebeu as palmas e
Cerca de 400 jovens foram tam- os louros de outras platéias.bém alistados na mesma ocasião.
O comandante de Camn Upton Jornalistas e homens de-letras

declarou que Louis seria submeti- da Europa e América emitiram
do a um período de treinamento a seu respeito os conceitos mais
de 13 semanas, n,? posto. calorosos, que a crítica ratificou

«in totum".
Certamente, o nosso povo

tambem lhe levará hoje muitos
aplausos, tanto mais que se tra
ta de uma artista famosa, que
tantas atinidades tem com a

-

O DESFILE DO CAMPEONATO,
PAHA SABADO

Montevidéu, 16 (D. P.) O
desfile elo 14° campeonato sul
amcricano de futeból, que estava
marcado, como espetáculo prelimi
nar do jogo entre o Chile e o Bra
sil, foi transferido para sábado
às 20 horas, quando os brasileiros
farão SU3. exibicão contra os ar

gentinos, como °s.eu segundo jogo.

O "6" MAIS MODERNO
DO MUNDO

ELEGANTE, de novo estilo... e marcha ainda mais suave:

.

estas são as razões que o farão desejar um Ford 1942.

Entre outros atrativos importantes, esse Ford oferece escolha de

motor, entre um V-8 aperfeiçoado e um moderno "6"! Verifique
pessoalmente estas vantagens, solicitando uma demonstração sem

compromisso ao mais próximo Revendedor Ford.

Um novíssimo mo

tor. Grande, robusto
e ailencioso l O mais

perfeito de sua classe
- um novo cam

peão de economia. Assim descobrirá outros valores: manejo e freios mais faceis ;

câmbio e direção mais seguros. E ainda: carrosserias mais amplas,
novo perfil e novo interior. Compare, comprove e comprará um Ford.

nossa raça.

O concerto de Cacilda Orti
gão é hoje às 20,30 horas no

Lira Tênis Clube, e obedecerá
ao seguinte e seleto programa:
I parte-c-eOú vais-je»? e

«Stãndchen »
, de Schubert; «Au

lain» e «Les rases, les lis le
soleil» , de Schumann; Árid de
Zerlina, da ópera. D. João.,
de Mozart; Aria da ópera «Os
Puritanos". de Bellini.
II parte - "Célêbre chanson

de la Provence», de Tiersot;
«The bJue eyes lairy». de Elgar;
"Cantares», de Manuel de Falla;
"Vilanelle,", de Dell'Acque.
III parte-"Canção da Feli

cidade", de Barroso Neto; "Ra
ssemblence", de Altredo Keil;
«Aquela moça», de Luiz e Frei
tas Branco; "Melodia de Amor"
e «Canção de Portugal" (da
Suite n. 1), de Rúi Coelho.

Fez anos ontem o sr. dr. Má
rio Wendhausen, .abaliaado clíni
co nesta capital e figura de re

levo em nossos meios sociais.

l\IORTE SúBITA
Santos, 15 (P_ C.) -- Nestor Fe

l 'j1e, conhecido esportista, que até
há pouco pertenceu ao Espauha
r. C. desta cidade e que llú dias
firmou contrato para defender as
cores do S. P. R, ela capital, on
tem ao anoitecer, quando toma
va banho na praia elo Gonzaga,
foi acometido de mal súbito, sendo
visto a debater-se em lugar onde
o mar não oferecia o menor pe
rigo.
Várias pessoas trataram de so

corre]' o malogrado esportista, in
clusive o prefeito da cidade, dr.
Gomide Ribeiro dos Santos, que
na ocasião passava pelo local. En
tretanto, Nestor Felipe, pouco de
pois, faleceu, antes mesmo que lhe
fossem ministrados qualquer me
dicamentos pelo Pronto Socorro.

.

ICOMPRARACOMPARE UMCOMPROVE e

�i�:�:·es�u:rs�eb�:f� aM::��;�;I""'V-I-da --Socl9aljno Ginásio Catarinense.
I

É pregador do Retiro o rev-

mo. pe. Frei Tomás Borgmeier, •

conhecido naturalista e grande
estudioso dos insectos do Brasil, Anive.rsários:
com cargo no Musêu Nacional,
no Rio de Janeiro. O retiro ter

minará na sexta-feira, pelo meio
dia.

tulo de seu jornal, êste dístico que
tanta honra faria a Voltaire:
"Se a crítica mordaz censura à

imprensa; quem não escreve,
então, que faz? que pensa ?"
Era essa a apresentação de

"O Catarinense".
Jerônimo Francisco Coelho, ou

melhor Jerônimo Coelho, como

é conhecido, morreu, pobre, em

Friburgo, aonde fôra em busca
de melhoras para o seu estado de
saúde.

IEcos e Notícias

Na data de hoje, há precisa
mente 82 anos, falecia, em Fri

burgo, no Estado do Rio, o ilus
tre catarinense Jerônimo Fran
cisco Coelho, pioneiro da impren
sa de nosso Estado.

B Nascido a 30 de setembro deraul encontre-••

11806, na Laguna, ocupou cargos

E U M I Ci R A ti de relêvo em seu Estado e na

I política geral do 2.° Império.
O medicamento Duas vezes ministro da Guerra,

preferido para: I presidente, sucessivamente, das

OO R províncias do Pará e Rio Gran-

RESFRIADOS
de do Sul, notabilizou-se pejo
zêlo ao trabalho e remarcada

GR I PES modéstia em sua vida social.

NEVRALGIAS Fundou, nesta capital, "O

Produto do Laboratoria Catarinense", o primeiro órgão
MARGEL de nossa imprensa. Versado nos

I clássicos, êle mêsmo não se des-
,_". ......_.,....._�. curou de estampar, como sub-ti-

O FLUMINENSE VENCEDOH
Rí o, 16 ("Estado") - A Federa

ção Metropolitana de Futeból pu
blicou a classificacão da taca "Efi
ciencia", concluindo com" a vitó
ria do Fluminense, seguido do
Flamengo.

O resultado final foi o seguinte:
1 o lugar, Fluminense com :J3'7

pon tos; 2° Flamengo, com 326; 3°
C. R Vasco da Gama, com 29S;
4° Botafogo, com 264; 5° América,
com 246; 60 Bangú, com 155; 7°
Madureira, com 149; 8° São Cris
tóvão, com 143; 9° Bonsucesso,
com 139; e 100 Canto do Rio, com
99 pontos.

Em Fazem anos hoje:
O nosso prezado conterrâneo

Vitor Martins, que exercia o Alença-O sr. Emanuel Fontes, alto-funcio-
cargo de porteiro da Prefeitura· nário do Banco do Brasil;
Municipal, íoi nomeado para Sementes novas de f1ôres -o inteligente menino Nei
exercer as funções de almoxarife e verduras, só na "A Flori- de Sousa Gonçalves.
da mesma. cultura", à rua Felipe Sch- - o sr. Indio Costa;
Foram, ainda, nomeados.Tosé midt, n. 52, (Edifício "Cru- - o sr. Trajano Margarida.

Arcanjo de Sousa, para o cargo \ zeiro».) 20vs.-I •

de porteiro, e Albertino Rodri- --------------1 Habilitações:
gues para o de jardineiro-chefe União entre a Cirécia e Estão-se habilitando para ca-

da mesma Prefeitura. Jugoslavia sar : o sr. Manuel Júlio Pereira
•

Londres, 15 (A.P.)--O "Daily e srita. Catarina Nunes da Sil-
Têve início, segunda-feira, dia

Mail" em sua edição de hoje va,
12, às 18 horas, o Retiro do
Clero, presidido pelo exmo. e

Nova diretoria do Figueiren
se F. C.

Está assim constituída a no

va diretoria do «Esquadrão de
Aço": Presidente de Honra, Os
ní Ortiga, presidente, Tomás
Chaves Cabral; l' presidente,
João Domingos da Silva; 2'

vice-dito, Carlos Edgard Moritz;
secretário-geral, Oscar Abraham;
r: secretário, Narbal .Vilela; 2'
dito, Mário Moura; tesoureiro
geral, Ubaldo Abraham, l' te

soureiro. Danúbio Melo; 2' dito
Isaac Rodrigues; orador, Emídio
Cardoso Junior; diretor-de-espor
tes, Raul Caldas; idem-social,
Ivo Reis Montenegro; idem do
patrimônio, Carlos Moritz, idem
de propaganda, Aldo Luz. Con
selho de Esportes: dr. José da
Rocha Ferreira Bastos, dr. Mil
ton Leite e iorn. Jau Guedes. Con
selho Fiscal: Serafim FornerolJi,
Manoel Melo e Walter Moritz.

Vad.

anuncia que os govêrnos grego
e jugoslavo no exílio assinaram
hoje um acôrdo, abrangendo um

movimento' de união dos dois
países, acôrdo êsse que lançará
as bases para a Federação das
Nações Européias no após guer-

Cartazes do dia Aulas Particulares

Lídia Guimarães Al
cântara dá aulas parti
culares, em sua residên
cia, à rua Visconde de
Ouro Preto, 61.
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
- FONE 1602 -

I
- FONE 1587 - FONE 1587, Negócio de ocas ião

Vendem-se 2 casas no Bal-! �-III!III�
neárío da Ponta do Leal, 15v-alt.-l

próprias para moradia, dota-
com R.alph. Belamy das de água, luz e esgoto Acões da «Copeba»

.
e situadas no ponto mais a-

Complemento uacloual D.F.B. prazível. Aceita-se, também,
I

Pôrto Alegre, 16 (C. M.) -
Viajando de carona a troca por uma propriedade Informam de Santa Maria ha-

(Desenho) I no valor de 12 contos, em ver grande número de pessoas

Florianópolis. Melhores in- que compraram ações da Co

formações com o sr. Manoel peba, recentemente fechada

Alfredo Barbosa, na «A Pre- pelo govêrno. Calcula-se os

ferida», no Estreito (João I prejuizos em 500 contos de

Pessoa). 10v-5 réis.

A's 7,30 horas: A's 7,30 horas A's 51/2 e 71/2 horas

Seu último refúgio
com Humphrey Bogart e

Ida Lupíno

Complemento nacional D.F.B
Sonho Invernal

(Desenho Colorido)
Preços: 2$000 1$500 e 1$000

Imp. até 14 anos

Não cubiçarás a
mulher alheia

com Carole Lombard e

Charles Laughton
Complemento nacional D.F.B.

Bons Visinhos
(Desenho Colorido)

A voz do mundo (Jornal)
Preços: 2$000 e 1 $5uo

Impr. até 14 anos

Jóias fatais

Preços: 1 $500 e 1$100
Imp. até ] 4 anos.

Comprai na Ct', SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

-_ . . - _ ..-

Lira Tênis Clube -- Sábado, dia 17
"VMA NOITE NO TIROL"

Com a apresentacão do con;unto «Seresteiros do luar.� - Inleressante concurso da marcha «Léro·léro», con1 prêmios aos 'vencedores
�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


