
Guardemos comida para a �:Q:�rra!
BELÉM, 17 (MERIDIONAL) -- o BRASIL PREVINE-SE CONTRA A PENúRIA. O INTERVENTOR ENVIARÁ 1JM.fUROU8\R A TODOS

OS PREFEITOS, SOLICITANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA A GUERRA, CONVOCANDO TODOS OS AUXILIARES A M(JLTtQJlIfdlEM ENERGIAS�
OBJETIVANDO O AUMENTO DA PLANTAÇÃO DE TODOS OS GÊNEROS, AFIM DE QUE NÃO TENHAMOS FALTA DE j�llODbJiosnALIMENTtCIOS.
Elevadas as perdas chinesas

em (hangcha

Inoglukus
Conferência de Paz!
Rio, 17 (Meridional) - Um

vespertino, que se diz segura
mente informado, anuncia que
o México e a Colômbia propo
rão à Conferência dos Chance

leres, visando assegurar a paz
de todos os países americanos,
uma Conferênctia de Paz, quan
do terminar a guerra. Dos

itens dessa proposta constaria
a transformação da atual Co
missão de Neutralidade em Co
mitée de Cooperação.

«Nacões unidas»

Washington, 17 (United)
As autoridades manifestam

.confiança de que os Estados
'Unidos conseguirão, na confe
rência do Rio, a adesão das

repúblicas americanas para
uma declaração de "nações
unidas", afim de cooperarem
para a derrota do " eixo" .

Afirma-se que quase todas as

nações já se manifestaram fa
voráveis à declaração.

Di-lo a Slefani ...
Lisbôa, 17 (U. P.) - A

agência Stefani anuncia que o

primeiro ministro britânico, sr:
Winston Churchill, embarcou
em um submarino para re

gressar à Inglaterra.

A 120 milhas de
Singapura

Nova Iorque, (A. P.) - Um
rádio de Tóquio, já em data de
15, informou que os japoneses
chegaram a Tampím, a 120
milhas de Singapura.

o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: Altino Flores

Formada a tripulação, o co

mandante do "Montevidéu" ar
riou a bandeira alemã do mas
tro principal do navio, após o

que, o comandante Sostenes
Barbosa hasteava o pavilhão
brasileiro. Seguiu-se a entrega
do comando do navio ao co

mandante José Maria RipoU,
do Lloyd.

Os tripulantes alemães do
"Montevidéu" desembarcaram,
ficando, de ordein da polícia,
com a cidade por menagem.

GARCON CANTOR

Chunquim, 17 (R.) - Ofi

ciais estrangeiros, que regres

saram da frente de Changcha,
confirmam a notícia de que as

perdas japonesas sobem, pelo
menos, a 40.000 mortos e fe-

ridos.
Os campos tóra da capital e

da província de Hunan encon

tram-se literalmente juncados
de japoneses mortos. Aqueles
oficiais declaram, ainda, que ANO XXV II Ijamais testemunharam um • Florianópolis- Sábado, 17 ae Janeiro de 1942
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cia e tão encarniçado, por

quanto em certos pontos as

posições chinesas se encon

travanl SOlnente a três jardas
das posições inimigas.
Por sua vez, os missionários

estrangeiros em Changcha
afirmaram que as fôrças nipô
nicas jamais entraram na ci

dade, tendo os nipônicos atea

do fogo a um hospital de mis

sionáríos norte - americanos,
antes de bater em retirada.

o «Montevidéu» é do Bonitos, bons e baratos,
Brasil Primeiros entre os primeiros,

Rio Grande, 17 (D. N.) São os doces preparados,
No dia 15 às 15 horas, reali- Co'o bom Fermento Medeiros.

zou�se a ceri�ônia da_posse no ---O-Japáo-esua-
navio cargueiro alemao "Mon- -

h ttevídéu" pelo Lloyd Brasileiro, I
marln a mercan e

que o adqulriu por compra da .

Nova Iorque, 16 (R.) - A

companhia alemã proprietária. emissora de _Londre,s d�clara
Ao ato estavam presentes, que o. Ja�ao .

esta, evidente

entre outras autoridades, os n:ente_: rmpr essionado c�m a

srs. comandante Sostenes Bar- situação de s:_m na:egaç�o. O Arrolhandobosa, comandante do pôrto; chefe do .govern.o japones, ge:
José Luiz Bragança de Azeve- neral To�_o, pediu a. PAro�ml
do, inspetor da Alfândega; Jo- nente� fl�lancIstas lllpO_lllCOS
sé Tavares, diretor do Llovd que .dIscutIssem a exp�nsao da

Brasileiro; major Isidoro Fon- m�rll1ha merc��1te Ja�onesa,
seca, delegado de polícia, côn- pOIS, s�g.undo afumou,

_

a res

sul alemão, representantes da pon�abIlIdad� da. extens�o , d�
imprensa e outras pessoas ara- gueua. torna ímprescíndíve ..

das.
'"

que sejam conservadas abertas
as rótas marítimas e que haja
navios suficientes para trans
portes" .

Rio, 17 (Meridional) - O
Centro Lírico, tentando sanar

a decadência do teatro lírico,
devido à escassez de cantores,
acaba de descobrir um simples
garçon de hotel, que é um te
nor de futuro. Trata-se de Jú
lio Andermann, que possue
uma bela voz.

Hitler ainda possue a maior I Homenagem aos Estados Unidos
máquina militar do mvndo I

Na próxima semana (dia 23), será oferecido um

�

jantar ao sr. Reginald Cazanjian, digno cônsul dos Esta-

_

WASHINGTON, 17 (U. P.) - DURANTE UMA CONFE- dos Unidos, nesta capital, em regozijo pelo seu regresso

RENC�A COM OS REPRESENTANTES DA IMPRENSA, O SE- e em homenagem ao grande país amigo, de que é de
CRETARIO DO DEPARTAMENTO DA MARINHA, CORONEL dicado representante.
FRANK KNOX, EXPRESSOU QUE HITLER TEM AINDA A ° ágape se realizará no salão do «Lira Tênis Clu
MAIOR MÁQUINA MILITAR DE TODO O MUNDO E;\1 SEU be». Haverá uma única lista de adesões, a qual ficará

P\)DER, E ADVERTIU QUE AS INFORMAÇÕES SOBRE DIS- na redação do ESTADO, à disposição de quem quiser
TURBIOS INTERNOS NA ALEMANHA, INSPIRADOS PELOS inscrever-se, até às 16 horas de 22 do corrente.
PRÓPRIOS NACIONAL-SOCIALISTAS, TÊM APARENTE-

. MENTE POR OBJETIVO ROMPER A UNIDADE DO ESFôl{
ÇO BÉLICO DOS ESTADOS UNIDOS. ACRESCENTOU QUE,
NÃO OBSTANTE, É IMPROVÁVEL QUE O RESULTADO DA
GUERRA SEJA AFETADA PELA J;>OSSIBILIDADE DE AL

TERAÇÃO NO ALTO COMANDO GERMÁNICO.

Notas· Religiosas
D. Joaquim Domingues de Oliveira
Ocorre hoje mais um ano da

elevação de s. excia. revma, d.
Joaquim Domingues de Oliveira
à dignidade de arcebispo de
Florianópolis. Estimado e traba
lhador pela causa cristã, nesta
data, por certo, o ilustre antís
tite receberá inequívocas de

I monstrações de respeito e ami
I zade, por parte da família ca

tólica de nosso Estado.
*

Nossa Senhora dos Navegantes e
S. Sebastião

Realizar-se-ão, hoje e amanhã,
as imponentes festividades de
Nossa Senhora dos Navegantes
e de S. Sebastião. na localida
de de Itaguassú] Coqueiros).
Hoje, à noite, haverá a tras

ladação da imagem de S. Sebas-

Morte de um Istambul, 17 (A. P.) - Informações de natureza semi-di- 40O tião, excélso patrono do Exêrci-

Compositor popular plomática aquí chegadas, declararam que o marechal de carn-
to brasileiro, para a capela dos

N Coqueiros; amanhã, às 9 horas,
ova Iorque, 16 (R.) -Fred po Sígmund Wilhelm von Líst, conquistador dos Balcãs, desa- R E I 5

F�. h
será oficiada missa solene, na

lSC er, o editor e compositor pareceu de maneira inexplicável, e que os seus amigos em Ber-
d igreja da localidade de Itaguas-e mais de 1.000 canções, in- lim temem pela sua segurança. Há meses, o marechal von
I I

.

f' I d sú, sendo que, às J,.5 horas, ele-
C usíve a gumas popularmente LISt 01 assina a o no comando das tropas nazistas da Europa

, tuar-se-á solene procissão de'
vencedoras no ano passado, sul-oriental, com sede em Atenas. Depois, ninguém mais o viu.
f

.

d (R
Nossa Senhora dos Navegantes,01 encontra o morto no dia Londres, 17 euters) - O general von Bock, que coman-

14, no quarto da pensão onde dou a ofensiva alemã contra Moscou, encontra-se detido sob
padroeira dos marítimos, par-

idí
tindo de Itaguassú para a loca-

resi la. palavra, em sua residência de Berlim, segundo informa o cor-
Fischer já contava 65 anos respondente do "Daily Express" em Estocolmo. Na ocasião em

lidade de Coqueiros. retornando

de idade e há muitos anos se I B hít 1 f
.

d
logo após a Itaguassú. Essas

que o genera von rauc 1 se 1 OI emitido, o general Bock festividades serão abrilhantadasachava atacado de moléstia in- foi dado oficialmente como "doente", e nada mais se soube so- pela banda musical "União doscurável. bre êsse militar germânico desde então.
____________._

Artistas", desta capital.

AOU$an.4,o um o�lmo japOAÔ$
CHUNG·KING, 17 (UNITED) .. AS AUTORIDADES CHINESAS ACUSARAM�OFICIALMENTE, OS AVIA

DORES JAPONESES DE TEREM LANÇADO GERMES' DA PESTE BUBôNICA EM eHANGSHA, NA PROVIN�
elA DE HUNAN OCIDENTAL.

A Imprensa na Inglaterra
Londres, 17 (R.) - O presidente do "Times", sr. As

tor, presidindo a conferência anual, realizada, nesta ea

pital, da União da Imprensa Imperial, disse, com referên
cia ao estabelecimento da censura que "sustentemos o

ponto de vista de que nada deverá ser vedado à impren
sa, salvo o que possa ser útil ao inimigo ou concorra para
pôr em perigo a segurança nacional", A crítica e o comen
tário sôbre a política oficial deverão ser não sómente per
mitidos. mas desejados e necessários, não havendo, por
tanto, de depender de pontos de vista individuais dos cen
sores, - acentúa o orador.

Onde estão Von Lisf e Von Bock?

N. 84345

Alemães ao ·.Iado dos
japoneses!

REPRESÁLIA VENEZUELANA

EstAI!! tri8te, me. am&r?
Tena bronquite? El!!tAa eom to••eT
1b lei de N01!!1!!0 Senhor,
86 te AlTa o CONTBAT088.11.

Caracas, 17 (United)
Os representantes diplomáticos
alemão e japonês receberam
ordem de pernlanecer reclusos
em seus domicílios. Ambos os

diplomatas estão incomunicá
veis, sob vigilância. Acredita
se que essa medida foi adota
da em virtude de uma atitude
similar adotada pelo Japão e

Alemanha, em relação aos di
plomatas venezuelanos.

Singapura, 17 (United)
As tropas indús divulgam que
existem soldados alemães com

batendo ao lado dos japoneses,
mas não adiantam, entretanto,
a quanto monta seu número.

os órgãos do «eixo»
Rio, 17 (Meridional) __:.._ Circularam rumores de que o nri

meiro ponto de importância a ser tratado pela Conferência dos
Chanceleres, seriam as medidas a serem tomadas por toda a

América, no sentido de reprimir a campanha totalitária.
Acrescentava-se que todos os órgãos de propaganda do

"eixo" seriam fechados imediatamente. A reportagem procu
rou ouvir os porta-vozes dos chanceleres, os quais não quise
ram adiantar nada, afirmando, porém, que certamente o assun

to será tratado com urgência.
Nessa ocasião o ministro de Haití, interpelado, afirmou

não existir "quinta-coluna" em seu país, porquanto o govêrno
já tomára, há muito, as providências necessárias.

NOVA MARCA
.fpo<"

Ecos e Notícias I
Hoje. às 20 horas, haverá

sessão doutrinária no Centro Es
pírita "Amor e Humildade do

Apóstolo» e amanhã, à mesma

hora, no Centro Espírita «José
de Nazaré».

Estará amanhã de plantão a

"Farmácia de Santo Agostinho",
à rua Conselheiro Mafra.

A pena de morte em
Manilha

Washington,17 (A. P.) - O
Departamento da Guerra in
formou que os japoneses lan
çaram uma proclamação em

Manilha, impondo a pena de
morte a toda e qualquer pes
sôa que injuriar qualquer sol
dado ou civíl japonês, seja de
que maneira fôr. Determina
ram, ao mesmo tempo, a de
tenção de 10 pessôas, como re

féns, toda vez que houver qual
quer ato hostil contra os japo
neses não sendo descoberto o

responsável.

30 mil contos
em moedas

Rio, 17 (Meridional) - Foi
baixado decreto, mandando
cunhar 30 mil contos de réis
em moédas, para facilitar o

trôco.

Machado & Cia.
Agências e

Representações
(.ixa pOlt.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-Isente, no. principII.
muncípiot do E.tldo.

17P.

Não haverá carnaval para os

barbados em Portugal
Lisbôa, 17 (Reuters) - As

autoridades proibiram as fes
tividades públicas de Carna
val, em vista da situação in
ternacional.
A proibição não atinge as

crianças, que poderão apre
sentar-se mascaradas.

;
-;

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A ftova oleRelva � e�lA.ft'Ca
LONDRES, 16 (R.) -- CONTINUAM A CIRCULAR INSISTENTES NOTtCIAS, PROCEDENTES DE VÁRIAS FONTES9 SEGUNDO AS QUAIS O

CHANCELER HITLER FAZ PREPARATIVOS PARA OFENSIVA MILITAR DE GRANDE ENVERGADURA NA RúSSIA. ALGUMAS DESSAS NOTíCIAS
}'.�LAM DE GRANDES CONCENTRAÇÕES DE TROPAS EM DIVERSAS FRENTES, PARA POSSíVEL NOVO ATAQUE A ÊSSE PAíS; OUTRAS, DE IMI

NENTE ASSALTO A MALTA; E AINDA OUTRAS, DE UMA REUNIÃO DE TROPAS PARA ATACAR A TURQUIA. NADA SE SABE EM LONDRES� PO

RÉM, AO CERTO. TODAVIA, DIZ O "DAILY TELEGRAPH", UM GRANDE AVANÇO ALEMÃO, EM QUALQUER DIREÇÃO, PARECE QUE ESTÁ SENu
DO PREPARADO.

Indicador
I Dr.I Dr, Antônio Moniz

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.

CONSULTÚRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Hercilio Luz, 189

Telefone n. 751.

OH. RICARDO
GITTSMANI

Ex-chefe de c/l
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burknardt
e E .. Kreuter)

Especialista em

("i'ruraü� Geral»
v

'médico

Especialista: assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

·e I Pela manhã, das 10 às 12
onjU tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

ImSTITUTO DE DiAGNOSTICO
CLINmo

Dr. Djalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prática nos hospitais europeus
Clinlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urlnarto do homem
.

e da mulber
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Otínica com o

DR ALBERTO M GUEDES PINTO dr. Manocl de Abreu Cam oanarlo
•• São Paulo). Especializado êm Hi-

gIene e Saúde Pública, pela Uníver-

CLINICA GERAL midade do Rio de Janeiro.
Gabinete de Raio X

I)OENCAIf'" NERVOSAS
Aparêlho moderno SIEMENS pars

� diagnósticos das dorncas Internas
._ . Coração. pulmões, vesícula biliar.

I Consultório: Rua Vitor MereIes, 28 - Das 1ft às 1'1 horas estômagos, etc.

______ 1IIll � Radiografias ósseas e radlogratlas I

Residência: Rua Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589 dentárIas' ==========�=======�===
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacaa por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determinação dos dltúrblos dali
glândulas de secreção Interna),

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílla).
.

Gabinete de fisioteraoia
Ondas curtas, ralos ultra-vlotetas,
-aíos íntra-. ermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
exames de sangue parti diagnóstleo
da sífilis díagnõstíco do Impaludís
mo, dosagem da uréa no sangue.
etc, Exame de urina, [reação de
Aseheín Zondeck, para dtagnôstlcc
precoce de gravidez). Exame de
(lUZ, escarros, líquido raquíaao f

iuaíquer pesquíza para elueldaçãr
de díagnóstíco.

Rua Fernando Machado. (I
Tslerone 1.195

FIORIANOPOLIç:

I Alta CIrurgia, gyne

I
cología (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systems
nervoso e op�raoõB8

de plastíca,
ICcneulrorlo 6 rua Trele

uo, 18 (des 10 lÍs 12, ti

dM 1 Ó és t 6,ÔO) Te.e
phone - 1.�85

ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

I Dr. Remigio
CLlNICA ·MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt+-Edifl
cio Amélia Neto-vFone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: t 392 -

Attende a chamados
(4I

Res'dencíe ã rua Es·
teves Juníor, 20. _.

Teíephone -�. 1.1j ,.

........ _Bm!la:·.'........am••

Dr. MADEIRA NEVES - médico especieliste em

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

Consultas diariamente pela ta�dae�h:�sd�� \� 1� l�orhao:as
Consultório: Rua João Pinto n, 7, sobrado - Fono: 1467

Resídêneia: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNlCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARj�íNIO TAVARES

_(Assistente do prof. ôansou)
ACOMODAÇOES PARA DE.SCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João PInto, 7 -Te). 1461.-Residência 145à

Dr. SAVAS LACERDA

Assodacão Cultural
«Luiz Delfino»

Prêmio "Cultura"

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) "JOSÉ 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
pelo Secretário.

5vs·4

Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade
Bx-Internn do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dns
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes. (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Metr e les, 28 -Dtls 16 às 18 noras.
Res.: Conselheiro Me íra , 77-FLORIANÚPOLlS.

Centro Social' dos Re
i formados e aposen

tados
2' convocação

São convidados todos os

srs. sócios dêste centro pa·
ra a sessão de assemhléi8
geral, afim de se proceder
à eleição da nova diretoria,
cujo mandato vai de 1942·
! 943. A reunião será em nossa

séde social provisória, à rua

Pecro Ivo, às J 6 horas de
21 do corrente (4a·feira).
Fpolis .. 8·1 1942.

O secretário
BOAVENTURA ALVES DA

SILVA
8vs.-9

1 D _

·1I.f•••• 1 ..

.... ·e .c.-__-c:.&..IID.....

I I

.

Agua
Seota (atarina
N"clnte dí águas quentes

com 40, 5 gráu.

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

Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO

Rua Trajano, 33

IFLORIANÓPOLIS

OFICIl\TA FORD
(Provisória)

o "ganso melálicoArJ�

TUFFI AMIN & IRMAO. Concessionários da
FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
torts'tos 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 ,v 32. esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a

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

çÃO e PRESTEZA.
--

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIN & IRMÃO

Nova Iorque, 16 (Por Ed- tina, que nada mais são do
ward Wallace, da Associated que campos adaptados, em

Press) - Neste .mornento se uma selva imensa. O mesmo

está procedendo, nas fábricas sucede com os territórios afri
de Detroit, à construção de canos, controlados pelo gene
um novo avião de transporte, ral de Gaulle, como também

que será designado pelo nome com a região da China próxi
de "Ganso Metálico" e será mo à róta da Birmânia.
destinado ao serviço de trans- Todos .êsses terrenos neces

porte entre os Estados-Unidos sitam urgentemente de aviões
e a América Latina, a China de transporte, porém os aviões
e os territórios africanos con- americanos atuais tem de
trolados pela Franç.a Livre. j11l0nstrado não ser o ideal pa-

O nome de "Ganso Metáli- l'a tais sítios.
co" foi dado pela primeira vez Por isso as autoridades ame

a um avião construido por ricanas autorizaram a fabrica
�""ord, há cerca de dez anos e, ção dêste novo tipo, especial
tanto aquele, como o que ago·· mente indicado para os sítios
ra se constróe, são trabalha- pouco planos, que ofereçam
dos em aço puro. O engenhei- más condições de aterrissa
ra de Detroit, 'William B. Stout, gemo
idealizou o antigo modelo es- A América Latina receberá
tá encarregado dos planos dês-l

em suas linhas os primeiros
te novo modelo, que será cons- aviões qlLe se fabricarem.
tl'uido de aço fino, para evitar Transportes c1êste modelo
os inconvenientes da escassez também serão remetidos às
do alumínio. fôrças da França Livre, na

O primeiro Objetivo dêstes África Equatorial Francesa,
novos "Gansos Metálicos" é que já mantém um serviço

1'e-1casar a simplicidade de fabri- guIar com o Cairo e deseja
cação com a possibilidade de ampliar sua rêde de linhas aé-
transportar grandes cargas, reas. Iespecialmente a locais onde
não existam aeroportos em O prazer da petizada, I

perfeitas condições, como a- E orgulho dos confeiteIros,
contece em muitos campos de São os doces trabalhados.
aterrissagem da América La- Co'o bom Fermento Medeiros.

Fanfarronada
Os entusiasmos do priméiro momento,. depois da traição de

Pearl Harbour, levaram um porta voz japonês ao microfone,
para fazer aquilo que já hoje, nas esferas dos outros países do
Eixo, a prudência e o temor do ridículo, em seguida aos insu
cessos militares dos últimos tempos, tornaram desaconselhá
vel: o blasonar,

'I'al como os alemães e italianos, nos dias em que a guerra
lhes dava motivos para sorrir e o "bluff" aos respectivos po
vos era facilmente dístarçavel, o "speaker" oficial ou oficioso
nípôuíco referiu-se a um poder invencível que fará sentir a

sua ação onde quer que os dírtgentes da "formidanda máqui
na" decidam exercê-la.

No auge do entusiasmo, assegurou que se rôr preciso e se
a audácia Inglesa de resistir não se contiver, as hostes do l\'H
Irado, se assím o Mikaflo determinar, irão estabelecer as con-

dições de paz dentro {lIl orgulhosa Londres.
,

. Parece que também há em Tóquio uma ativa missão Itnlo
germânica da parlapatice guerreira, Roma e Berlim, começa
ram do mesmo modo, e nem; sabe por que - Deus e o mun

do - de certo t.empo em diante todos os seus arroubos como
por encanto silenciaram.

PO;t' uma coíncídêncía Mg'lIfi de nota, a fúria de Iínguagem
dos axiais europeus teve cobro quando Hitler nuuncíon que ou

os Ingleses nceltarlam a paz que lhes oferecia de Berlim, 011 na

capital brítânícn ela seria dítudn aos destroços de um povo,
logo que as ilhas (lo Iteíno Uu írlo estivessem arrasadas, Hitler

I
tentou êsse arrasamento e parou ao Ter flue li "('aminllatla" era

Os [aponeses, nsshn, Indo mais longe no vozelrnr, deeídl
impratkável" •

ram começar por onde o Fuehrer muito tristemente acabou.
Querem ir à velha metrôpnle do Tamisa sem nmís aquela. Se-
ria horn, porém, que antes (1f' ceder aos Impetos (lo almirante
Yamamoto, o primeiro ministro Tojo fizesse lima consulta ao

seu assocíado do Reich. }j êsse lhe diria qual a dimensão de
uma "milIla guerreira" em relação à "milha marttímn.' na

quele simples pedaço da l\'[llncha, que vai de Calais a Dover •••
Bem que o Fuehrer esteve fi meditar na helrn do Passo,

enquanto acumulava as fôrças destínadas à invasão. Pensou
três vezes. Pensou mais de três vezes. :E, afina], não saíu de
todo perdendo, porque aprendeu o que síg-nífíca a palavra -
fanfarronada.

("Correio da Manhã")

M(U AM\úO, PRR� TOS5t:5 co

50' �CONS(lHO UM l\tMEOlo,

O

�

EXCELENTE TONI(O DO� PUL�10E�
i '.!" a*MIHe_mI

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

12 mezes de e",tudos. Mensalidade mínima. t>reci�o de sgentes e re·

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

...""'tr -- �.....
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,Derrota esmagamento
MOSCOU, 16 (Rs) .... REPRODUZINDO INFORMAÇÕES DOS CíRCULOS OFICIAIS, A

EMISSôRA SOVIÉTICA DECLAROU QUE o ANO EM CURSO TRARÁ A DERROTA DOS EXÉR
CITOS GERMÂNICOS NA FRENTE RUSSA, IMPLICANDO ÊSSE FATO NO ESMAGAMENTO

COMPLETO DO NAZISMO.

.y ,

e

estão desanimados? A senhora

precisa limpar-lhes o sistema

intestinal. Mas use um laxante

suave e seguro como o ENO.

Mas não confunda: -

o «Lehensraum» Livros à vendachecoeslovaco

• Poro suavizar e rejuve
nescer a pele, há um pro
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO. Aveluda o pele,
combate espinhas, Cravos e

manchas SABÃO RUSSO
sólido Ou líquido.

I
ElllpreSa Ribeiro
Transportes de Cargas e Encomendas entre Porto Alegre

-- Tubarão a_ Florianópolis e vice-versa
DOMiCILIO A DOMICILIO

Agência ern 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 paro.: Tubarão, Gravatá, Braço do Norte, São
Ludgero, Orleans, Urussanga, Cocal, Cresciuma, Mãe Luzia, Nova Veneza,
Forquilhinha, Marretes, Araranguá, Torres, Capão da Can8a, Tramanday,

Osório, Santo Ant8nio, Gravataí, Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo.
Florianópolis, 5 de novembro de 1941.

GUILHERME GONCALVES D'AVILA -- Agente.

aD Araranguá

(�I/v\, MADAME/ { o REMEDIO ]�AIS PROCURADO PARA
.

o FIQADO E

0/INTESTiNOS

do

PERGUNTE AO SEU FARMACEUTICO...

. , . e êle lhe dirá que ha muitos anos o re

médio mais procurado para o Fígado oe a

Prisão de Ventre são as Pilulas de Vida do
Dr, Ross. Pela sua comprovada eficácia elas
são conhecidas como"renovadoras do Fígado" �

Valem muito e custam pouco!

PILUUIS DE VIDa DO DR. ROSS

TRONCOS

.

o DIREITO (obra complé-
A guerra ainda não terminou e os alemães já estão ta, encadernada, em 121 vo

tratando de desnacionalizar isto é de germanizar a Ii lumes, com Indice Geral em

B hemí M'
.

"
2 volumes)

o em�a e a oravla... CODIGO CIVIL comenta-
o Jornal Nase Novmy, que se edita, por enquanto, do por Ferreira Coêlho) 26

na Inglaterra, noticia a fundação, numa daquelas re- volumes encadernados.)
giões da República da Checoslováquia, de uma cidade ,ENCiCLOPEDIA e OICIO

que já conta com uma população de 75.000 almas. Além NARiO INTERNACIONAL, (20
di t it ldeí h das

í

di
�

f
. volumes encadernados.)

_Is o, mm as. a eias c ecas as ime I�çoes ora� nazi-
HISTORIA DO BRASIL, de

ficadas, depois de expulsos os seus habitantes nao ale- Rocha Pombo (to volumes

mães, que o eram quase todos. Hoje, lá se acham coloni- encadernados.)
zadores teutos mandados do Reich e que se apossaram das InSTORIA DA COLONIZA-
moradias e -dos bens territoriais dos verdadeiros donos. ÇAO PORTUGUrSA NO BRA-

E assim, no belo país visitado pela desgraça, estão
8IL (3 volumes encaderna-

.

d "t lturai " d ti I'
dos.)

surgin o os cen ros cu urais que se es inam a so 1- EU SEI TUDO (obra com-

dificar as conquistas do Reich. pléta, encadernada.l
É esta a fórma clássica dos nazis de criar e solucio- iLUSTRAÇÃO BRASILEIRA

nar depois o problema das minorias, tornando-as maio- (la. e 2a. íase, obra com ple

rias nos momentos próprios, que .são os de maior descui- �e:.)c. em 33 grandes volu

do dos povos por natureza descmdosos. E outros muitos
.

livros de
A Alemanha, desde o Kaiser até Hitler, não traçou Direito, encadernados, de

à tôa os planos do enquistamento da sua raça no meio grande utilidade.
,

de outras raças. Fê-lo para mais tarde reclamar os "di- Vende-s.e, tambem, exce-

it "d
.

d d
. .

'f t t lente arq UI vo de aço, comple-
�eI os e comum � es insigrn lcaI_; es l?as a;r?gan es, tamente novo e alguns Dícío-
msufladas e defendidas pelos agentes diplomáticos que nárlos, novos, encadernados.
são os executores autorizados da invasão branca. Informações na Redação do

O qu eestá ocorrendo na Checoslováquia é um pa- ESTADO.
.

110 de amostra do que seria o resultado de uma vitória
-

-� """""""'_OOOOOOOQOOOOCXXXJocooooco�alemã, com a vitória indisfarçável da política usurpado- Olímpio Laurentino
Acácio Moreira S d' M' d

ra do "espaço vital". I
an im e ana a

Há ainda muitos punhados de terra sobre a exten- ADVOGADO Silveira Sandím comun�- �
cam a parentes e conheci- �são do planeta, onde os "operosos colônos" se instalaram Consultas e pareceres � dos que seu filho JAIME �

a "trabalhar desinteressadamente pela pátria de ado- Ações cíveis, comerciais

I
� contratou casamento com a �

ção". Acompanham-nos sempre os "centros culturais'' as I
VISCONDE DE OURO � srita. HILDA KOERICH

�
"organizações esportivas" e outras especialidades do ex- PRETO, 70

� """"'_DOOOCCOO""""""",DCOCODDOOOOOOOOO �
pansionismo sorrateiro, manobrados muito de perto por Fone 1.277 I Viuva Catarina Koerich Iindivíduos que se excedem nas imunidades extraterrito- �-���������=�� I participa a seus parentes e I
riais. Suprimentos alimentares para

B· pessoas de suas relações que �Êsse, pois, O exemplo da Checoslováquia aos países a Grécia ocupada � sua filha HILDA contra-
�

de imigração, cuja necessidade de braços criou explica- ,� tau casamento com o sr.

Ições para a surdez aos clamores da realidade. Londres, 16 (A.. P.) O JAIME SILVEIRA

Ministério da Guerra Econô- SANDIM
.

("Correio da Manhã") mica declarou que a Grã Bre- � �
tanha está considerando a �

DOOOODOCOOOOODOODOOOOOOOOCOOODOC...........,.,

�
possibilidade de enviar supri- HILDA e JAIME

Imento alimentares para a Gré- � apresentam-se noivos
cia ocupada. Essa 'suspensão �

oaoaoooaOCUCCXlUUiJClXXXJOJCXX'IOOOOOCCXXXXXXlcc:::aooooa

do bloqueio, segundo observou Sv-5
o Ministério, não estabelecerh
precedente, pois os alemães,
fazendo morrer à míngua os

gregos, estariam reallzand»
uma espécie de "chantage ",
num esfôrço para obrigar a

Grã-Bretanha a abastecer, não
só aquele país, como tarn

bém, outras nações européias
ocupadas.

I
A imprensa norueguesa dominada EDITAL DE CONCURRÊNCIA
pelos alemães critica a Suécia VENDA DE BARRACÕES DE ll'IADEIRA

VILA OPERARIA DO SACO DOS LIMõES

Londres, 16 (R.) _ A de-
Em virtude de estarem em vias de conclusão as obras da Vila Ope

rária do Saco dos Limões, serão vendidos, inicialmente, mediante con
cisão do govêrno suéco, de

currência, os seguintes barracões de madeira alí existentes:
impedir as exportações de al'-

A) DEP' SITO DE MADEIRA- T d d del d
.

h 2a A
tigos de lã reunidos pelos ale-·

o
_.

o � e ma �Ira e pm:>, " s

-

d t
.. colunas, barrotes, tesouras sao de madeira de lei, O barracao mede

maes esper ou os malS VlO- , .. ,

1 tos tá da I .
8 x 20 ms. x 4 mts. de pe direito, Esta coberto com 3.360 telhas "tipo

en os comen anos a impren- M Ih" d T" C t id há /2
'

" .

Ii "d
A

d
arse a, e ijucas. ons rUI o la 1 1 ano, custou, naquela epo-

sa quis mg.' e acor o com
ca sómente de material 4:825$000.

o que anuncla para esta ea-' '. '. ., ,

it 1 a aêncí tele .ráf'íca no-' B) DEPoSITO DE CAL: Idem, Idem, mede 8 mts. x 4 mts. Esta
PI a ao la g coberto com 800 telhas "tipo Marselha" de Joinvile. Está assoalhado.
rueguesa. P' di it 2 t C t id h'

, ,

"T d
.

lt
r e irei oms. ons rUI o a um ano, custou, naquela epoca, sornen-

o os os msu os q�e nos, te de material 835$000.
noruegueses temos sofrido dos '

suécos, diz o "Aftaipost", de
Os srs. interessados poderão obter maiores detalhes, diariamente

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

diante dêsse último desafio
Fica estabelecido um prazo de uma semana para a entrega (ias

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

se esqueceram de que fazem
parte da Europa e de que é a

Para cada barracão será feita proposta em separado.

muralha do Exército Ale-
Os barracões serão desmontados pelos interessados, recebendo en-

mão, erguida nos campos da tretanto, da Administração, todo o auxílio que fôr possível. Deverão

frente oriental" que decidirá, a
ser retirados da Vila Operária até o fim do corrente mês. As impor

sorte futura da Europa".
tâncias correspondentes à aquisição serão recolhidas pela 20a Delega-
cia neste Estado. No dia 20 as propostas serão examinadas, e vence

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

Edmundo Gardolinski

Eng. Chefe do Distrito de Obras

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

o NUTRION é poro o

c e r po h u m c n o o que a

seiva 4 para as arvores.

Os "troncos fortes" tento
na vida vegetal como na

vida human-a sóo os mais
aproveitaveis: na primeiro.
elles nos dào as madeires
de lei com que se fazem as

variadas construccões. ne

cessarias ao conforto. da
existencia; na segunda.
elles constituem a huma
nidade util que uabalha e

que produz,
Para que as arvores se

jam fortes. quando a natu
reza nôo basta, recorre-se

go ",p.d@o'·.

Pma que os homens se

tornem VigOIOSOS. quanrlo
tombem com elles o ncnu

reza é insu lficiente. ore·
curso é semelhante: "crdu
bam-se os seus rnusculos".
dá-se-Ihes NUTRION

O NUTRION é o verda
deiro "od u b o chimico do
orqonisrno": o ferro. o phos
phoro e o arsenico coo tidos
em sua fórmula vôo leva!
o vigor que falta aos mus

cuias debilitados. ao ser

gue empobrecido. aos ner

vos abalados, a reclama
rem. todos. esses elementos
nutritivos ind ispe n so v sis
ao equilibrio do orçonísrno.

Senhora ! Para as suas so

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

�q,.'" "f�'_ ,,,* ..

_." .. )

1'11=====_=1
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Comprador de Cabelo de animal
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: Cia Brasileira de Indústria

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

QuAsi meio século de�exi.
têncla é o melhor reclame
da prefêreocia • JUYENTUDE
I1W.ORE para limpar, for
tificar e rejuvenescer os

cabelos. Elimina a caspa,
faz cessar !t. quéda dos
cabelos e voltar a oor

p r rtn r i t v a os cabelos

brancos, sem OP tingir;
d' -lhes vigor f' mocidade.
Nilo con tem sais de prata-.
uaa-Ile como loção.

ORATas
Peça-no8 Impresso••01),.. OI cal
dado8 doa cebeJoa 8 O lIIelbor UIO
da AI••••' .

V'1dro pet, GOPNIo QSOOO .. '
vale óu vaíor decluacia

LII. 'UmNDe IWlnnllJILl
'RIIII dlllictnr••, tÍl -> it II ",iE.·

I

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL
.

II_ rebel s,
h

.......
..... shn��grlppea. ,...........-.; na ta.::;;:;:ecc....... saogUonvOS, do _ ..... • .

• IIrlMluez. ser'" talla appe'" o :=.t: ."

6 • ro abaol..... be� .... .. ,.. EC Tr
.. ' e do. tuben:tdeaea '••A. II. • II A AI" t.,
�TRATOssa .. recebe 2IttOOO ........___

. ........ T...... ouIdadoJ�"" E.... :"J •
... .. • COIITRATOSSE. qUA de "'" FI •
M., d".o;U $1. T."_", ..• ;$._..

- I
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Ultimos estilos

recebeu

em

"A
mobiliários de

MODELAR"
Imbúia

Clube FlorianópolisLira Tênis
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-Durcinte 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.
Florianópolis, Secretaria, 13-1-42.

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

---------

As noticias de intranquilidade
"'-

na Alemanha I
Washington, 16 (R). - O I

secretário da Marinha, coronel IKnox, declarou, na entrevista,
, • I
a Imprensa, que os rumores

sôbre intranquilidade interna I
na Alemanha são falsos e deli-I
beradamente espalhados para I
diminuir o rítmo dos esfôrços
de guerra norte-americanos.

HUMBERTO e

NOEMÍ COSTA SOUSA
participam o noivado de=sue
filha IfELIANE com o sr.

VINICIUS GONZAGA.

VINICIUS e HELIANE
noivos.

Fpolis., 7-1-19�2.

"Qua,se todas as notícias sô
bre a situação terrível na Ale
manha têm origem em terri
tórios ocupados pelos ale
mães" - acrescentou o coro

nel Knox: dizendo em seguida:
"Êste simples fato deveria
despertar suspeitas. Ora, pre
sumindo-se que o facam deli

beradamente, a inten�ão é di
minuir o significado

�

da idéia
de emergência e da unidade de
propósito com que êste país es

tá desenvolvendo seus esfôrços
de guerra".

PUDIM MEDEIROS, fi so

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

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$. Irifor
mações nesta redação. 6v-S

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

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos

LACJante em

F.
lorianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 15 !JE NOVEMBRO

..
z::�m:.......". 1

�.
t!J

Vendas em ótimas condicões de pagamentos

IFarmácia ((Esperança"
do

Farmacêutico NILO LAUS

Pena de Talião

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

Perfumaries.--Artigcs de borrache.
Garante·se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado. frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Londres, 16 (Reuters) - A 1 tal' contas pelo processo de re

conferência aliada sôbre a tribuição severa e inexoravel, Iopressão e as atrocidades ger- que deve estar completo antes
mânicas realizada nesta capí- que o trabalho construtivo de
tal mereceu do "Times", em conclusão da paz possa ser efe

artigo de fundo, o seguinte co-I tivamente iniciado. Em qual
mentário: ( quer lugar deve ser traçada
"Representantes das nações I uma linha entre a guerra e a

aliadas da Europa, incluindo a
I paz

- entre as medidas neces

França Livre, reuniram-se on-,I sárias para liquidar a guerra e

tem em conferência - a Grã- para acalmar as paixões gera
Bretanha e os domínios, os Es-

' das por ela e as medidas neces

tados Unidos, a Rússia Soviéti- sárias à criação de um mundo
ca e a China, sendo represen- novo e pacífico. A guerra traz

tados, por observadores, para consigo as suas próprias nena-

registrar formalmente o pro- lidades. Aqueles que apelaram
testo da humanidade civilizada ou que apoiaram o apelo para
contra as barbaridades pratica- a guerra e exploram seus hor- ,

das nos seus respectivos países rores, devem êles próprios co

sob a ocupação alemã. A de- frer e aprender com a guerra
claração propondo distinguir antes que ela termine. A corr

individualmente a punir os pensação pertence aos Iabores

culpados das piores barbarida- da guerra não aos trabalhos da
des da tirania nazista, rejeita- paz, pois 3. n8Z deve ser basea-
da a odiosa doutrina da respon- da não na perpetuação da
sabilidade coletiva que o nazis- crueldade, mas numa resolu

mo, tanto antes, como desde ção nova amparada pelos re

que começou a guerra. tem cursos do poder vigilante pare
procurado propagar. Não faz que as esperanças do futuro

parte do programa dos aliados 'não sejam destruidas pelas
fazer sofrer raças ou comuní-

.

más tradições do passado.
dades inteiras, como Hitler tem 'O general De Gaulle falou avi
rerto contínundamente, por' sadamente ontem da necessída ..

alguns dos seus membros Mas [de não sómente de punir os cri-
J que quer qu � <eja ou não mes cometidos, mas de toma

seja dito em Londres os acon- rem-se "medidas essenciais de
tecimentos seguirão o seu cur- modo que a renovação de tais
soo Os horrores praticados na crimes se torne impossível". O

Europa ocupada pelo nazis- verdadeiro propósito da retri
mo podem muito bem ser elí- buíção - a única qualidade
minados - possivelmente an- que a distingue da vingança
tes da guerra terminar e cer- bruta e da vindita - é introdu-
tamente muito antes oue ,t zír firmemente e de maneira

I conferência da paz possa realí- inextirpavel esta resolução na

zar-se pela invocação rápida e conciência comum da espécie
espontanea daquela espécie de humana".
"justiça selvagem", que se cha-
ma comumente vingança. SP
ria hipótese esperar que ela
se sujeite às formas e proces
sos legais que se vão buscar nas
leis sociais. �Se uma lição da
experiência é a dificuldade de
assimilar tais com os processos
regulares da Lei, outra é o efei
to fatal de confundir o castigo
com a conclusão da paz. Qual
quer que seja o modo, os res

ponsáveis pelas atrocidades e

horrores pendentes da presente
guerra serão chamadas a pres-

Sv.-5

15vs.-!l

r

,.e�ui�� � •
A falta de vivacidade, a tristeza eu so

bretudo a indolencía que torna o trabalhadar
" . incapaz de produzir o que se espera delle -

* e que elle. de resto, póde dar - nào é aPre·
guiça -Vicío. é peor: é a Preguiça - Doença, a caracteris
tica da "Opllcrçdo", da qual é um dos symptomos mais
expressivos.
.o Para combater essa preguiça doentia, basla tomm
a "Neo - Necatorina", que restitue ao enfermo a scucia e

a disposicóo para o trabalho.
A Neo - Necctorinc é um vermifugo poderoso, czcon

dicionado em ccpsulcs roS9US contendo tetrcchlorsto de
carbono em soluto solido e optimamente tolercdo pelo
organismo humano.

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

Prédio
Vende-se um, à rua Bo

cuí úvc , 30.
. Tratar à rua Arcipreste
Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DllRIO VESPERTINO

Redação e Oficin as à Rua

João Pinto n, 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSIN ,\TURAS

Na Cap;1.1I:
Ano 50$000
Semestre 25$000

'ITrimestre 15$000
Mês......... 5$000

No Interior:
Ano............ 55$000
Semestre .....•. 30$000
Trimestre ... �.. 20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí-

lliza
pelos conceitos emitidos

nos artigos assinados
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. Ar! Santos Pereira
que SE acha encarregado da
venda dos lotes.

Representantes e

viajantes
Precisemos para, todas as

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

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

-
__o _ ...... ______... ---..":-"'"

-

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

Disposto Para Tudo
! Seu figado deve derramar, diariamente"
no estomago, um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não são
digeridos e a podrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevém a pj-isâo de ventre.
Você sen'ce-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é ummar tyr-ío,
Uma simples evacuação não tocará a

cansa. Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para O F'Igado, para uma acção
certa, Fazem correr livremente esse litro
de biila, e você sente-se disposto para tudo.
Não 'causam damno ; são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bílis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para O Fígado. Não acceíte imitacóefi•.
l',fiOÇO 3$000

TINHA TONTURAS
Quase nao 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 1 ua, de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, 80 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 arteríosclerose, pro
longa a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE a tomar BU·
COlODINA e viverá muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODlNA na sua

farmácia e se não encontrá
la escreva 80 Laboratórto
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2: 02.

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALClO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. DePlJuperados,
Esgotados, Anêmicos, Mã ..
que criem Magros, Criençu
raquíticlII, receberão I toni·
ficação ger.1 do orgenÍlmo

Sa nU·Ue n 01
Llc. D N S.P. rr 199, da 1921

Econom.ize para seu Lar
Circunscricão de Santa Catarina

,

Dístribuicão de 2_o de Dezembro de 1941
,

5
di sr.

Sociedade Comercial Lívonius Ltda .. , Correspondentes

(--C-ollp-anh-ia---Ali-anç-a-�a-oia-_-
Fundad8 em 1810 Séde: BAIAAuxiliadora Predial S. A.

Seguros Terrestres e Marítimo9

29 Distribuição:

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$.000
.. 3.929.719:000$000
.. 28.358:717$970
.. 85.964:965$032
» 7.323:826$800

e terrenos). 22 354:000$000

I

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

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

APROVADO PELO Sr. FISCAL FEDERAL EM PORTO ALEGRE

PLANO I�AIl - 36 Distribuição:
51-Roberto Baier Blumenau (parte)
125-Vva. Ana Toenjes Blumenau (saldo)
619-Contrato de emprestimo Blumenau
908-Contrato de emprestimo Blumenau
282-Contrato de emprestirno Blumenau
520-Luiz de Oliveira Carvalho Fpolis. (saldo)
171-Carlos Leyendecker Fpolis.
Rescisão

6:000$000
8:500$000
5:000$000
15'000$000
15:000$000
26:000$000
30;000$000
6:912$300

Antiguidade
Sem juros
Sem juros

prefcia.
16977
16611,9
16492,3
prefcia.
11071

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.

»

»

Com juros
»

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catx« postal 19- TeleohoIU'1083-I!.nd. Tei. cALLlANÇA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. ltajaí, IBlumenau e Laqes.
,

Crédito Mútuo Predial

PLANO
4.042-Carlos Bessa Laguna (saldo) 3:500$000 Antiguidade prefcia.
4.007-Contmto de emprestimo Blumenau (parte) 8:500$000 "

5,803-Jorge Greuel Blumenau (saldo) 12:000$000 Sorteio prefcia.
4.227-Rodolto Leder Blumenau 20:000$000 »

5.644-Rodolfo Kander 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 »

15.032-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-Emilio Stoepcke Blumenau 5:000$000 » 5715
5.738-Vicente Mueller Joinville (parte) 4:500$000 » 5717,6
Rescisões: 5.743, 4.398, 5.503,

.

4.353, 4.176, (parte)

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

Proprietários: J. Moreira & Cia.

I
7 DE JANEIRO

Foi entregue à prestamista Lutza L. Luchi,
residente em Palhoça, possuidora da caderneta

D. l-t.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 B Crédito Mútuo Predial,
realizará no dia 19 de Janeiro com prêmios em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000 I
-----------------------------------------

IMPORTADORA AVA - RADIOS
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 .remes sa.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

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

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertíücado
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 Economíca Federal para a venda

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

Paga todos os coupons 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 AYiso Prévio 6%
C/C PraEo Fixo 70�

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais, Estaduais e Municipais_

A����ã� !
Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita
boa instalação de luz OU obter materiais elétricos, em seu

interesse, visite sem compromisso a

INSTAtADORA DE FlORIANOPOLlS

-.�®1i�ã� 2
de uma

próprio

pois .. seus artrg os para presentes e materiais elétricos, seus preços
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, 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
RU.A. TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, 11- Fone 1674

Não vacile, �dquira já, uma

caderneta na

I
Crédito Mútuo Predial

���--����������������

"

NOVAMENTE A VENDA
as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
Máquinas portáteis Màquinas para Escritõrios

Produtos da

WllNDERER
WERKE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

� com carros de 3t1. 28, lJ6. 51.
65 e 95 cm úteis

com teclado «universal» de lJ car
reiras de téclas

Representantes exclusivos em Santa Catar ina:

CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

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

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tuffi Amin &: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 117

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1.300 quílômetros j,
À MA/lENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL, f-S. PAULO 4- o
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* Distancia igual a

Rio-Sra. Catarina (di
visa com o Paraná.).

SANTA CATARINA

Peço enviar-me, gratis, o "Meu Livro de Receitas"

Nome . �__ .. __ .. ..

"liiropor

Oscar

RIO DE JANEIRO Vida Social

fOI O CONSUMO DÊSTE NOVO ÓLEO'
Fazem anos hoje:
O sr. comissário

reira;
-o sr. Aldemiro Neves

f

Depois de correrem um total de L600_000

Kms_, em Flórida, EE. UU_, 9 carros de
série - lubrificados com o novo e robusto
Atlantic Motor Oil - consumiram apenas
um litro de óleo por L300 Kms, Nessa árdua

prova, os 9 carros demonstraram que o Novo
Atlantic Motor Oil- além de possuir maior

duração � também reduz muito abaixo do
normal o desgaste nos pistões, cilindros e a

abertura dos aneis, Foi provado ainda q ue o

Novo Atlantic Motor Oil possue uma película
lubrificante 4 vezes mais resistente. A sua

maior estabilidade química impede a forma

ção de resíduos no cartel'. Gaste menos com

reparos, servindo-se do novo e robusto
Atlantic Motor Oil! Use-o durante 3 meses

para consagrá-lo depois como o lubrificante
do seu carro!

Eazem anos amanhã:
O sr. dr. Paulo Fontes, con-

ceituado clínico nesta capital;
-o sr. Artur Lemos;
-a sta, Jurací de Sousa;
-a exrna. sra. d. Maria Go-

mes;
-a exma, sra. d. Nair Baz

zadona Pena;
-a exma. sra. d. Alvina Sil-

Reis;
--a galante menina Lúcia Vi ..

lela;
-o sr. tenente, reformado, Al

bano de Sousa Lúcio, figura
destacada no teatro-de-amador
catarinense.
-o sr. Antônio Apostolo,

proprietário do conhecido Café
«Java» e figura de grande pres
tígio no esporte catarinense.

NOVO r:

R08US70
va;
-a sta. Vanda Goulart;
-a exma, sra. sra. d_ Etelvina

Peixoto de Andrade, esposa do
sr, tenente, reformado, Higino
de Andrade;
-o dr. Aderbal Ramos da

Silva, ilustre causídico nesta

capital e figura de remarcado
relevo no esporte de nossa terra;
-a sta. Maria Leite;
- o menino Mauro Oliveira;
-o sr. Aldo Linhares Sobri-

motor oil
GAZOLlNA E LUBRIFICAÇÃO

I�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
----

-----�I
Patriotas chineses

O ESTAr O Chung-King, 17 (Reuters),

) esportíVO - Duas unidades das tropas
______,;:;;;., do govêrno de Nanking, ser-

vindo sob as ordens dos japo
-------

neses, desertaram e juntaram-
Brasil x Argentina fautores que proporcionam aos se às fôrças chinesas livres.

O selecionado brasileiro; hoje rubros o merecido prestígio que Trata-se de contingentes que
à noite, solverá o seu compro- os cerca, no ambiente esportivo totalizam mil homens, trazen
misso mais sério, da presente do Estado. do consigo todo o seu equi-
temporada futebolística sul-ame- Contando com elevado número pamento militar.
ricana, enfrentando o scratch de jogadores categorizados, o

argentino. "Iris" tem levado o pânico aos
Tendo em vista o valor técni- mais fortes conjuntos estaduais,

co dos integrantes do conjunto j conseguindo triunfos

verdadeira-Iportenho, tão visivelm.e·ote de- mente surpreendentes.
monstrado pelos êxitos ultima- "O Estado Esportivo" almeja,
mente conquistados, cc.mo, tam- muitas felicidades, ao" esquadrão
bêm, a excelência do tearn na- da bôa vontade", no decorrer
eional, há motivo ir.controver- da vindoira temporada.
tivel para acreditarraos que a

partida da noite de hoje ultra
passe todas as expetiativas.

O quadro, argentino será o

mesmo que, abateu o conjunto
paraguaio. e é assim comstituido:
Gualco; Salomon e Alberto;
Bloto, Peruca e Ramos; Tossoni,
Sandoval, Masantonio, Moreno
e Garcia.
A seleção brasileàra estrelará

os backs efetivos, e, salvo modi
ficações ulteriores, será assim
constituida: Cajú ; Domingos e

Begliomine; Afonsira'hn, .Brandão
e Dino; Pateako; Tim, Pirilo,
Servílio e Cláudio,

•

I
"Irig, F - ·C."

O simpatico "'!h';;s F. C�" arre
girnenta-se para as prc )X1maS
competições oficsa'is, organi zando
o seu esquadrão, pautado em

sua clássica divisa: forca de
vontade ..

A principiar pe la efetivação de
sua novel direto ria a cuja pre
sidência se encoxrtra o abnegado
esportista sr. JO:ão Gomes, como,
também, pelos inúmeros ama
liares e associados, tudo são

Se tem zumbidos nos
ouvidos

Se tem V. S. surdez catar
ralou zumbidos nos ouvidos,
compre na Farmácia mais pró
xima um frasco de PARMINT
e tome uma colher das de sopa

Gentilezas:
Esteve em nossa redação o

quatro vezes ao dia.
nosso prezado e ilustrado con-

Este eficaz remédio, agradá- terrâneo dr. Luiz Gallotti, que

I
vel de tomar, póde aliviar-lhe

nos veio agradecer a nota com
prontamente os zumbidos dos

respeito a sua chegada a esta
ouvidos, que tanto lhe aborre-
cem. A mucosidade, acumulada capital e trazer-nos o seu cordial

abraço.
i no nariz se desgarra e é expe-
lida facilmente, a respiração se

Clubes:
faz mais fácil e o humor nasal
deixa de cair na parte poste
rior da garganta. Todos os que
tenham surdez catarralou zum

bidos nos ouvidos devem provar
êste remédio.

Pe-

I
fará sua estréia em magnifico
«Shaw», com início às 22,30.
Continúa causando grande

sensação o original concurso da
marcha "Léro-Iéro". Ao folião
que melhor cantar a popular
marcha carnavalesca, a Casa
<Perrone» oferece moderníssimo
par de sapatos. Á Srta. vence

dora, a Casa "Oxford" oferece
lindo chapéu a escolher. O rít
mo da nova orquestra e a bela
ornamentação. do Clube concor

rerão para maior brilhantismo
de «Uma Noite no 'I'irol=.

nho;
-o sr. general Joaquim Ca

valcanti de Albuquerque Belo,
brioso oficial do Exército bra
sileiro, onde goza de inúmeras

simpatias.

dos

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Raimundo Bessa e a

sta. Valkiria Mariense de Gus
mão.

Falecimentos:
Em sua residência, à rua Cam

pos Novos, 7, faleceu o sr, Be
Jarmino da Costa Dutra. O se

pultamento de seu cadáver efe
tuou-se ontem, às 17_30 horas,
no Cemitério Público.

Nova marca de cigarros
Foi ontem lançada com gran

de êxito, nesta praça, a nova

marca de cigarros-CLARIM -,
da conceituada Companhia Sou
sa Cruz, a maior manufatura de
cigarros da América do Sul.
"Clarim» é fabricado com ex

celente turno caporal, de elabo
ração perfeita, e acondicionado
em elegantes carteirinhas, para
ser vendido ao preço surpre
endente de 400 rs.

Nessas condições, "Clarim" fi
ca sendo o cigarro da época_

ÚLTIMA HORA
Primeiros enconti'OS
Londres, 17 (U.P) Foi revelado

nesta capital que fôrças britâ
nicas estão travando combate
com forças japonesas na fron
teira da Birmânia com a Tai
lândia,
Quer dizer que nova "frente"

foi aberta no Oriente.

\

,

Rompimento de
relacões

Rio, 17 (R.T_) - Os vesper
tinos desta cidade publicaram
ontem sensacional "turo" jorna
lístico: 20 das 21 nações ame

ricanas em conclave eram

tavoráveis ao rompimento de te

lações com os países do "eixo",
adiantando que a nação que não

apresentou seu parecer está de
pleno acôrdo como que fôr pro
posto na presente conferência
dos Chanceleres.

Cartazes do
onoatQXJ'KX""""""ifÕJ"ÊJ<XmJ<><m>OOO�"""""'*"'''''''''''UUSAiiDo�'''"''"''''''-�HõliOCD<XXX>O'1DCXXXD!

_""""_"�aooooaao<XXlCClODD"""""""'1""XX>CDODa"""""'YY'�"'"'OO'Y'Oornnnnnn"""""""'l""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�nrxqy>nn0CWlQ!XlQCl
CINE REX CINE ODEON IMPERIAL

- FONE 1581 - - FONE 1602 - - FONE 1581 -

dia ./
)'

A's 7,30 horas:

Joias fatais
com Ralph Belamy

Complemento nacional D.F.B.
Viajando de carona

(Desenho)

Preços: 1 $500 e 1$100
Imp. até 14 anos.

Inoglukus

Lira Tênis Clube--Sábado, dia 17
"UMA NOITE NO .TIBOL"

com a apre.entseio do ,conJunto .Serestelros do lu.r•• -:' Interessante concurso da marcha (CLéro·léroB• com prê�los aos vencedores
�

O Lira Tênis Clube oferece,
hoje,

-

aos seus associados, uma

das festas mais interessantes, do
Carnaval dêste ano. «Uma Noi
te no Tirol» é a maravilha, co

lorida e musicada, com que o

encantado Clube da Colina pres
tará sua homenagem a Rei Mo
mo. O harmonioso conjunto re

gional «Seresteiros do Luar»

de presenciarmos à exibição do

Recife F. C. x Coritiba F. C� quadro local, formado pela élite
O quadro campeão paranà-I

futebolística (do ponto de vista

ense, não se conformando com a técnico) o qual s7 propõe corre�
espetacular derrota que lhe foi ponder aos desejos de seus afi

infligida relo "Recife F. C.", cionados.
ora naquela capital, solicitou �a_turalmente � inclusão de
terceiro encontro com o team Felipinho e Saulzinho, em am

visitante.' bas, as pontas, é de suma im-

Por êste motivo, o conjunto portâI_1cia para o _acrescimo da
nortista não poderá exibir-se capacidade produtiva, \

amanhã em Joinville, o que fará Segundo info�mações,? qua-
no dia 2 S. dro avaiano tera a seguinte es

calação: Adolfinho; Pinheiro e

Diamantino; Fateco, Beck e

Verzola; Felipinho, Nizeta, Loló,
Bráulio e Saulzinho.

o prazer da petizada,
E orgulho dos coníeítejros,
São os doces trabalhados.
Coo bom Fermento Medeiros.

Blumenauense X Avai
Os meios esportivos locais

aguardam c.om desusada ansie
dade o desenrolar da pugna de
amanhã, entre o forte selecionado
da "Liga Blumenauense de Fu
teból" e o valoroso "Avaí F,
C,", desta capital.
Como argumento que possa

influir ou justificar o apreciável
cartaz desfrutado pelo conjunto
visitante, basta, unicamente, men
cionar o feito esplêndido, alcan
çado, domingo findo, sobre a

seleção da ASVI, pelo impres
sionante score de 6 a 2.
Acresce, ainda, a circunstância

A's 7,30 horas A's 5, 7 e 9 horasPalestra X Campinas
No gramado do Campinas F.

C., do município de S_ José,
realizar-se-á, amanhã um en

contro entre as equipes princi
pais dêsse e do Palestra F. C.
Essa partida, que se iniciará

às 14 horas, e que está desper
tando nos circulos futebolísticos
varzeanos grande interesse, terá
como preliminar um encontro
entre as equipes secundárias dos
mesmos clubes.

Seu último réfúgio
com Humphrey Bogart e

Ida Lupino

10 O CÓdigO da bala
com George o'Brien
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