
Cresce na Itália o ódio aos ale
:Jf� LONDRES, 19 (A. P.) -- UM RÁDIO CAPTADO NESTA CAPITAL DISSE o SEGUINTE: "A POPULAÇÃO DA ITÁLIA A A DIA

DEIXANDO-SE TOMAR DE óDIO CONTRA OS ALEMÃES, QUE PROCURAM AGIR ALi COMO SE ESTIVESSEM EM TERRI DO. NA
CIDADE DE MODICA, NO DIA II, GRANADAS DE MÃO FORAM ATIRADAS CONTRA ALOJAMENTOS DE SOLDADOS M�ESSETE
NAZISTAS MORRERAM, EM CONSEQUÊNCIA DA EXPLOSÃO QUE ENTÃO SE VERIFICOU. JÁ ANTES, NO DIA 9, NAS IN�nA MES-
MA CIDADE, UMA CASA, NA QUAL AVIADORES ALEMÃES TINHAM ESTABELECIDO SEU QUARTEL� FOI TOMADA DE INCÊNDIO� E UM "HAN-

GAR" EM QUE HAVIA DIVERSOS APARELHOS AÉREOS ALEMÃES, FOI DESTRUIDO".

Expulsão de alemães
do México

Cidade do México, 19 (R)
_ Partiram hoje para os Es

tados Unidos os alemães ex

pulsos do país e q_:Ie serão in

ternados pelo governo norte

americano, até que possa ha

ver a permuta com prisionei
ro na Alemanha.

O grupo é de 41 pessôa e in

clue, além dos representantes
diplomáticos, todos os mem

bros da agência noticiosa

Transocean, que foi techada

no México, como nociva ao i';

interêsses nacionais.

Dificuldades de reabastecimento
das tropas teu tas

Londres, 19 (R) - Os in

gleses e os russos paralisaram
quase inteiramente a navega

ção alemã ao longo da costa

da Noruega, rota usada pelo
inimigo para o abastecimen

to no setor norte da frente

oriental, segundo informou a

agência telegráfica noruegue
sa.

As dificuldades de reabaste

cimento das fôrças germâni
cas foram ainda aumentadas

pelo fato das estradas da No

ruega se tornarem imprestá
veis, em razão do acumulo de

espessas camadas de neve.

Os alemães haviam se gaba
do anteriormente, de que po
deriam construir uma bôa es

trada até Quirquenes, porém,
êsses projetos jatanciosos ja
mais foram concretizados, a

despeito de uma conscrição
para êsse- trabalho.
Êsses fatos têm ocasionado

grande escassez de matérias

primas no norte da Noruega,
estando, por isso, suspensas
numerosas construções alemãs

naquela região.

A posslbllldade do romplmento
diplomático com o «eixo»
Washington, 19 (U. P.)

Nos círculos diplomáticos desta

capital existe tranco otimismo
no que se refere à Conferên
cia do Rio de Janeiro e se dis

se que existem possibilidades
para que se chegue a uma for

mula na base da qual as 21 na

ções diplomáticas com o

"eixo". A posição especial da
Argentina está sendo devida
mente interpretada, porém
acredita-se que prevalecerá a

opinião de que no período de

guerra se torna impossível
adotar meias medidas para li
vrar o hemisfério dos agentes
nazistas.
Toda a imprensa elogia os

discursos pronunciados pelos
srs, Vargas, Welles, Aranha,
Padilha, Rosseti e Guani, bem
como os esforços dos colom
bianos, mexicanos e venezue

lanos para que a "declaração
do Rio de Janeiro" se torne
satisfatória para todos os paí
ses.
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«A Inglaterra,
Rio (V. A.) - Os diretores

e principais redatores dos
grandes jornais cariocas ofere
ceram na sexta-feira, ao em

baixador Sir Noel Charles, um
almôço de camaradagem no

Jockey-CIube.
Sentaram-se à mesa, além

do embaixador britânico, os

srs. Costa Rego, redator-che
fe do "Correio da Manhã";
Ozéas Mata, diretor da "Van
guarda"; Mário Magalhães, di
retor do "Correio da Noíte "

Assiz Chateaubriand, presiden�
te da cadeia dos "Diários As
saciados" ; Austregésilo de
Ataíde, diretor do '<Diário da

. �9jte"; Elmano Cardim, di-
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Prisões de dirigentes de uma
entidade alemã

Florianõpolis- Segunda-feira, 19 ae Janeiro de 1942 I
Editorial do «Times»

de Londres NOTAS
Festa

Tratamento ao prlsíonelres
americanos no Japão

Singapura, 19 (R) - Se
gundo informa a emissora de

Tóquio, o major-general You
sige, comandante dos prisio
neiros no acampamento da ilha
de Chicocu, avisou aos 442 pri
sioneiros americanos que êles
deveriam "portar-se de acôrdo
com o código militar japonês,
sem manifestarem nenhum
senso de superioridade sôbre
os asiáticos tradicional nos

anglo-americanos" .

Ao fornecer essa notícia, a

crescenta que o general pro
meteu-lhes "tratamento justo
e o devido respeito, como sol
dados que são".
Esses prisioneiros são to

dos da ilha de Guam, encon

trando-se entre êles o capitão
George Mac Millan, governa
dor e comandante naval.

RELIGIOSAS
de S. Sebastião

Com o brilhantismo dos anos

anteriores realiza-se, hoje, às
20,30 horas, a solene tralada
ção da imagem de S. Sebas
tião, de sua capela, à Praia
de Fóra, para a Catedral Me
tropolitana, obedecendo ao se

guinte itinerário: Rua Bocaiú
va, Avenida Trompowski, r. Al
mirante Alvim, Visconde de
Ouro Preto, Praça Pereira e

Oliveira e r. Padre Miguelinho.
Amanhã, às 17 horas, a ima
gem do glorioso Santo retor
nará à sua igreja, obedecendo
a imponente translação ao .se

guinte itinerário: Praça 15 de
Novembro (lado do Palácio),
Felipe Schmidt, Deodoro, Te
nente Silveira, Alvaro de Car
valho e Esteves Júnior.
Dia 20, pela manhã, haverá

missa solene na Catedral Me
tropolitana, em homenagem
ao venerando mártir.

A festa sebastianina foi,
sempre, entre nós, uma opor
tunidade para o nosso povo
manifestar o elevado gráu da
sua fé católica.
A tradição revestiu essa so

lenidade do mais respeitoso
encanto, desde que chegou a

imagem à antiga Desterro,
.

mandada vir pela família Luz.
Hoje e amanhã, pois, a gen

te florianopolitana darâ pú
blica prova da sua religiosida
de, tanto mais que S. Sebas
tião é o ·santo que o espírito
católico invoca nas quadras
de guerra e de flagelos na

turais� coisas que em nossos

os corações bem-formados,

Machado & eia.
Agências e

Representações
(.ix. po,tal - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-agente, no, princip.is
muncípio. do E.t.do.

17P.
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Londres, 19 (R.) - O "Ti
mes", em editorial, afirma que
o Brasil está demonstrando
claramente, por meio de medi
das energtcas, que não mais
tolera os designios da Alema
nha, de tentar estabelecer no
Rio Grande do Sul um grande
partido sob a orientação de Ber
lim.
O jornal cita, em seguida,

trechos de recente informacão
oficial do govêrno brasileiro,
sôbre a atuação dos alemães
naquele Estado, onde estão
muito disseminados, como na

Argentina e no Chile.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre 08 primeiros,
São os doces preparadcs,
Co'o bom Fermento Medeiros. Morte de um «ás»

da «Luftwalfe»

Estocolmo, 19 (R.) - Se
gundo despacho da agência
alemã de notícias, foi divulga
da em Berlim a morte do "as"
dos aviadores de caça alemães,
o piloto-tenente conde Krage
neck. Sua morte deu-se no dia
12, em consequência de feri
mentos recebidos no mês pas
sado.
Como comandante de uma

esquadrilha de caça o extinto
havia abatido um total de 67
aviões.

Abrigos anti-aéreos
no Chile

Santiago, 19 (U. P.) -- Os
vereadores se reuniram para
conferenciar sôore a rápida
construção de abrigos anti-aé
reos.

Congratulações de Wavell
a Chan·l(ai·(hek

Chunquim, 19 (R.) - o ge
neral Wavell telegrafou ao ge-
neralissimo Chan-Kai-Chek Icongratulando-se com o mesmo

pelo "brilhante êxito das vossas

fôrças em Changcha o que é
um bom augurio para o novo

ano". Acentua o despacho: "Es
tou certo de que nossa íntima !
colaboração assegurará a der- ;
rota final dos agressores [a- I

poneses e a vitória da causa co

mum".
Em resposta disse o genera

lissimo Chinês: "Aprecio pro
fundamente vossa mensagem
de congratulações pelo recente
êxito das tropas chinesas con

tra o inimigo comum. Estou
certo de que a vitória não foi
mais do que o prelúdio de um dias se patenteiam cruelmente, enchendo de espanto e mágua
êxito maior, que assegura o I
triunfo final da causa por que I

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

combatemos com crescente

Iconfiança". S·CO general Marshall, chefe I
do estado maior americano, Itambén:- s� congratu�0';l.com o

. LONDRES, 19 (R.) - PELA PRIMEIRA VEZ, A
generalíssimo _pela vitória ao ALEMANHA NÃO COMEMORARÁ COM FESTAS O
norte de Huna.

ANIVERSÁRIO DA ASCENÇÃO DO CHANCELER HI-
TLER AO PODER, SEGUNDO ANUNCIOU O MINIS
TRO DA PROPAGANDA DO "REICH" SR. GOEBBELS.

PRISIONEIROS JAPONESES
.HA bmlA

Calcutá, 19 (R) - Grande
número de prtsíoneiros de
guerra japoneses foi trazido
para esta cidade, tendo sido
embarcado em Singapura.Acre-
dita-se que seja a primeira tur
ma de prisioneiros trazida pa
ra a Índia. Esses homens, após
o desembarque, foram despa
chados para diferentes acam

pamentos, no interior do país.

trenstt gloria . mundí ..• Buenos Aires, 19 (U. P.) - O
juiz de instrução, dr. Vasquez
que tem a seu cargo a direção
das investigações sumárias re
lacionadas com as atividades
da "Federação dos Círculos A
lemães de beneficiência e cul-
tura", e�pediu ordem de prisão
preventiva contra os dirigentes
da citada entidade pelo crime
de "malversação de dinheiro
pertencente a sociedade de be.
neficiência" •

Inogluk.us O ANIVERSÁRIO OCORRE ESTE MÊS E NEM
MESMO AS RUAS DAS CIDADES ALEMÃS SERÃO
EMBANDEIRADAS.

••••••••••••0••••••••••••

i FILHA I MÃE ! AVÓ! :
: Todas devem usar a :

i lim.'mi'·Liilât!\ :
: (OU REGULADOR VIEIRA; :
•

A MULHER EVITARÁ DORES •

• Alivia as Cólicas Uterinas :
• <� Emprega-se com vantagem pa- •
• ra combater as irregularidades
•

das funções periódicas das se- •

•
nhoras. É calmante e regulador •
dessas funções. •

• FLUXO-SEDATINA, pela 8U8 •
• comprovada eficácia, é muito re-

• ceitada. Deve ser usada com •

• confiança. ••FLUXO·SEDATINA encontra-se

: ,"" .�
em toda parte. •

••••••••••••••••••••••••:

matriz e escudo mundo»líberdades dodas
mação para o mês de março,
lembrando porém que o próxi
mo mês ficasse reservado para
Sir Noel Charles, aclamando
se o embaixador da Inglaterra
presidente de honra do nóvel
clube.
Êsses episódios de um al

môço de camaradagem são
tanto mais expressivos quan
to totalmente inéditos no

nosso meio jornalístico.Devem
ser levados à conta do dever de
verdade perante a opinião bra
sileira que os jornalistas com

maiores xesponsabilidades no

país cumprem lembrando a In

glaterra, matriz e escudo das
liberdades do mundo.

retor do "Jornal do Comércio"
J. E. de Macedo Soares, reda
tor do "Diário Carioca"; Her
bert Moses, presidente da A.

B. I.; Dário de Almeida Ma

galhães, diretor do "O Jor

nal"; Georgina Avelino, reda
tor do "Diário Carioca"; Ho

rácio de Carvalho Júnior, di
retor do "Diário Carioca"; e

Roberto Marinho, diretor do
"O Globo". Foram também
convidados de honra o conse

lheiro da embaixada da In

glaterra e o adido de imprensa
e o sr. Edilberto Ribeiro de

Castro.
No decurso do almôço, sur-

giu a idéia da formação do
"Clube dos Diretores e Princi

pais Redatores dos Jornais Ca
riocas". Sugeriu-se que tal
clube adotasse a formula da

"Academia Goncourt", isto é,
prescindisse de séde e de orga-·
nização burocrática, consistin
do num laço espiritual de ca

maradagem e aliança profis
sional apertado mensalmente
no convívio de um almôço.

O sr. Horácio de Carvalho
Júnior, que propôs que o anfi
trião de fevereiro fosse o sr.

Assiz Chauteaubriand, que a

ceitou tal investidura por acla-

lOAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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icador 'deme ·ICO
�r. Ant Dr. ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ, GARGANTAde Aragão ,

IMÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
lorax. Partos e doenças

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diari8.m�t�o d:S 15 às

I
DR. ALB,ERTO M. GUEDES PINTO

I RESIDÊ�JiA:
AV ..Hercílío Luz, 189 CLINICA GERAL

::-..--Te_lefo_neD_.75_1.-.: DOENCAS NERVOSAS
Consultório: Rua Vilor MareIes, 28 - Das 1ft às 11 horas

Residência: Rua Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589

Especialista; assistente do Professor Sanson
•

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
.on�u ti)" = A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

PI M"'··f?W'QPWI '* __CE

Dlt RICARDO
GUTSMANN

Dr. MADE;RA NEVES - médico especisliste

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

Consultas diariamente pe!ata�d��h:�sd�� \� 1� l�or�o:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.
Ex-chefe de cll

nica do

Hospital de
Nuernberg

(Prors. L. Burkbardt
e E. Kreuter)

Especialista em

�i'I'lU'gÜl Geral �

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente' do prof. ôanson)
ACOMOD1\ÇOES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS

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

I Alta cirurgia, gyne

I
eologla (doenças de
senhoras) e partos. ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíca. �

IG,JD!3IJItor!o ii rue Trela
�QI 18 (Q!l5 t o ti" 12, e

doIS 15 dI!! 16�50) Tele
phone - 1 .285

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas 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 Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.I

Resídencia ti rus Es
teves Junior I 20. _••

Tel(�phone l.1jl
*ti 'eM-limam

Navegação entre Inglaterra I fRO:;;::;;;d:;;ria �
e América do Sul I

e sra. Olivia de Faria par- �
ticipam a seus parentes e �

..
. .

_
pessoas amigas ó contrato �Londres, 17 (R.) � Os ne- pIe reconheCIda, espeCialmente

I
de casamento de sua tilha

Igócios das companhias de na- em tempo de paz. ELVIRA com o sr. Acácio
vegação comercial entre a In- As grandes companhias sul- Zelnio da Silva.
glaterra e a América do Sul, americanas, que auxili�,ram Biguasssú, 3-1.1942 �
notadamente a "Royal Mail êste país na última guerrs" ti- , �
Line", "Lamport Holt" e Ar- veram, em seguida, longo pc- 8 OCOIX>OXlIXXXXXlOtoCOOOOOOCCiCOOaocoCXXXXXXXI

;gentina Navigation Company" ríodo de infortúnios dos quais � ACÁCIO e ELVIRAas quais se deve acrescentar a seus dirigentes tiraram, ce,'ta- �

i
apresentam· se noivos

!"Pacific Steam Navigation mente, tais .lições e experiên- Biguassú, 3-1-1942Company", são estudados em cia,que hoje controlam com a

editaria!", pelo "South Ameri- maior atenção possível seus in- COOOOOOO"""""""'OOOOOOOClOOOOOCOOlXXXlOOOCoooocooa

cam Journal", que observa: terêsses e suas possibilidade" 3v-3

"Naturalmente, a guerra futuras. PUDIM MEDEIROS, 8 so=
acentuou numerosas diflculda- E' evidente que todos os no- bremesa ineguaJável, gostosa,
des que tiveram de enfrentar vos barcos que venham ? ser fácil de preparar e que to
a navegação mercante latino- postos em serviço no futuro dos apreciam.
americana durante os últimos imediato ou depois do fim da -----------
anos, mas parece que as con- guerra deverão beneficiar·se
dicões se modificaram gra- com as mais recentes e melho
dualmente,de sorte que em res experiências, se levarem em

1942, quando os relatórios das conta a história do passado.
diferentes companhias forem Isso será necessário para en

publicados, poder-se-á observar frentar a concorrência dos na

melhora sôbre o ano anterior. vias mais rápidos.
Uma das dificuldades futu- No momento, os países ame-

ras será a construção de novos ricanos poderão tirar proveito
navios e seu custo por tonelada, dos barcos imobilizados em

de maneira que grandes reser- seus portos, mas, no futuro,
vas líquidas são necessárias. A qU8ndo a guerra acabar, tais
importância da navegação mer- unidades estarão, provavelmen
cante na manutenção do abas- te, longe de representar uma

tecimento dos países, quer em força econômica, pelo fato de
material de toda a natureza, se .iá se terem tornado demasiado
torna evidente, se bem que sem- velhos".

. ,

Livros à 'venda I
o DIREITO (obra complé

ta, encadernada, em 121 vo

lumes, com IDdice Geral em

2 volumes.)
CODIGO CIVIL comenta·

do por Ferreira Coêlho) 26
volumes encadernado",.)

ENCICLOPEDIA e OICIO
NÁRIO INTERNACIONAL, (20
volumes encadernados.)
HISTORIA DO BR.\SIL, de

Rocha Pombo (lo volumes
encadernados.)

.

HISTORIA DA COLONIZA
çÃO PORTUGUr:SA NO BRA
�IL (3 volumes encaderna
dos.)
EU SEI TUDO (obra com

p�éta, encadernada.)
ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA

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

Direito, encadernados, . de

grande utilidade.
Vende-se, também, exce·

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

Empr€slS Jaegef & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre psra Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em FlorianoDolis: MÁRIO MOURA

.PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

Associacão Cultural
«Luiz· Delfino»

Prêmio "Cultura"
-

AVI·SO AO POVO (ATARIHENSE'De ordem do sr. Presidente,
tórno público:

1) Que se acha aberto, até
31 do corrente, o praio 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

�orrer os membros da A.C,L.D.
ORLY ANDREZZO

pelo Secretário.
�vs·S

linha direta Porto Alegre-Florianópolis

I
.**....aR... � ..
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118TITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO Londres, (B. N. S.) - Um despacho da fronteira alemã

Dr. Djalma Moellmann para o "Times" diz que a alocução irradiada do marechal Pé-
Formado pela Universidade de tain, no Ano Bom, causou muito aborrecimento em Berlim.

Genebra (Suíça) Nem os jornais alemães, nem a imprensa controlada pelos
Com prática nos hospitais europeus .

t
.

d bli t t dClínica médica em geral, pediatria,
naZIS as nos países ocupa os, pu icaram o exto a mensagem

doenças d» alstema nervoso, apare- do marechal, explicando os motivos da sua orientação pol ítí-
lho geníto-urínarío do homem ca, mas Wilhelmstrasse, cujos porta-vozes inspiram a ímpren-

e da mulher sa germânica, não hesitou em dizer francamente que o govêr-
Assistente Técnico no de Vichí tinha sabotado o acôrdo franco-alemão e que abso-

Dr. Paulo Tavares lutamente nada havia sido feito por Vichí depois da demissão
Curso de Radiologia Clínica com o do sr. Laval,
dr. Manoel de Abreu Oamoanarlo
São Paulo). Especializado êm Ri. Todos os porta-vozes repetem agourentamente a formula

glene e Saúde Pública, pela Univer- familiar: "A nossa paciência está quase exausta" .

lidade do Rio de Janeiro. O ressentimento sentido em Berlim pelas queixas do mare-

Gabinete de Raio X chal Pétain intensificaram-se com a mensagem do almirante
Aparêlho moderno 8IEMENS para Darlan, por ocasião do Ano Bom, mensagem essa dirigida ao
díagnõsncoa das dorncas

internasl
,. , .

h 'f'
,

di I "T 1
'

Coração pulmões vesícula biliar. exército, a marrn a e as orças aereas, izenr o: 0(, os nos
,

e8tômag�8, etc. não conhecemos senão um chefe - o marechal Pétain, que é
Radiografias ósse!l� e radlogratlae para nós o símbolo da honra" .

de?tarlal!. .. I A própria irradiação, dizem os correspondentes, suscitou p1'O-
Electrocardiografia clínica funda repercussão nas partes ocupada e não ocupada da

Díagnóstíco preciso das moléstias .

eardtaoas por melo de traçados

I
França. t

.
elétricos.) Dá a impressão de ter sido interpretado lá como uma con-

Metabolismo basal fissão do malogro da política de Monto ire, porquanto Hitler
(Determinação dos dltúrblos das recusou-se a libertar os prisioneiros de guerra franceses que

glânsdUlads de secrenQãorllntelrna). eram indispensáveis para o aumento da producão ele gêneros
on agem uonena

li tí
.

tIl' f d >. dor das des
Exame químico e microscópico do a imen IClOS e l1::an ·enc o, ao uemais, o a o esmaga 01' c -

suco duodenal e da bílís), pesas de ocupaçao.
Gabinete de fisioteraoia 1.-=:-==-::-:;-::-�;�=m-=-::I-�-�:-::-=:-==-�=-:=-�fl-51-=R-�=-::-:=-z�-!:V:-��-�:-:=-=;-;;-:.-.=-=:--.:-=;-i1i-:-il-;:-==-=:-=:-::-;;-;1"";:--::1_:===Ondas curtas, ralos ultra-vloíetas, 1Ii�"I!iIEI'l"'.".�ali.lI.'lIa••JI ••Q1.$II1I1.n ��-l1!1.DIIIII.alll!oll�!l•• !iY!!' •••lIta••••••3IDsI.d·-=:=:::=:::===:..:.1 =-= 1==

-atos íníra-vermelho e eletricidade ::iS·2Ualll.••u.•• lum 51U11Ql1••II;1 IUiltla•• a!f..3tUISQ••••_ 1I •

• SEiE
édl =::: ••••

Laboratório�e �icroscoPla e �5!;
I

T r H,': J U·· I ZO iLii
I análise clínica !i!!! I.; I =�==
Exames de sangue para diagnóstico &:11'1 Em
da S'flris diagnóstico do Impaludís- ��=: ::::1 � _

mo, dosagem da uréa no sangue, ::5; =e=
etc. Exame de urina, [reação de ;;;= GR fJlN DE CR I M E mi
A.scheln Zondeck, para diagnóstico �:5� CASAR DOENTE :::;
precoce de gravidez). Exame de ii!! 555=
puz, escarros, líquido raquíano e .•••• ma

=;=:=;1; F.AÇA EXAME ME"DICa =,==.=!.=ajuatquer pesqulza para elucidação C\
�

de diagnóstico. === •••

R\lt.I Fernando Machado, II ;;;i ANTES DE CASAR-SE E iã§;Telefone 1.195 •••• ••••
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em A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO !!!!:�;i O F C
-

E tô •••

5m . igado, o Baço. o oraçao, o ti omago, os a....

==1 Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres iiii

I S:5: nos Ossos Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- iiiii; belo Ane�iB Abôrtos e faz os Indtvíduos idiotas. Eirim: 'Incfensi�o ao organísmo. A agradável :::.
1111

l-
A =.=.=.!:m como um icor I

-

NSP �
Eile! O ELIXlR 914 està aprovado pelo D.... como IUI

iiia auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo iSEI
I::: da mesma origem .

I:::
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. - ==:1
:::. Fl\.LI\M CELEBRiDADES MEDICAS ==[1••••

b .111..

:::: 80bre o preparado ELIXIR A composição e o sa or a- ::::
Im .914. devo dizer-lhe!'; sempre gradavel do ELIXIR «!JI4> r,e- :m

;�;= que o tenho empregado, em c'lmendam ....Do como an;_ta ,oe iii;
:m os casos de indicação apre- íacll manejo para.o prub�lCo ==.

iln priada (sUIHs em varias de no combate á. 8lfllll', quarída- mi
m: suas mauifestaçõel') os remI de· que frequentpIDent.e a- ::::
11:= tados têm sido sathsfatorfos orovelto no .\mbulatorlo da ====

Em pois são rapidos e duraveis: Maternidade de Santa Maria. II-
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I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORtO:

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

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

AUende a chamados
14

Comprador de Cabelo de animal

Desejamos nomear compra:ior 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 l.Ie Indústria
B Comércio, à Rua Bôa Vista, 15-7· f.ndar Caixa Postal
4526 S. Paulo.

verdadeiros
. -

IrmaosUnidos como

Rio, 17 (Meridional) - Solicitado pelos jornalistas
acreditados junto à Conferência dos Chanceleres, o mi
nistro Osvaldo Aranha escreveu textualmente a seguin
te declaração: "Na hora dos riscos e dos perigos é que os

indivíduos e os povos podem saber quais são os seus ver

dadeiros amigos. Estou certo de que a América agredida

I
mostrará ao mundo que os seus povos não são sómente
solidãrios e amigos, mas verdadeiros irmãos".

O IRMÃO SOFRE ?

o Ambul/l.tCrio Médico Popu·
lar, Rua Maia Lac(>rda 66 --

Roio de .laneiro, sob a dh'€çâo
de méd cos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalment-,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o nom€', Ha
de, residência e slntolJlus, as

sim como envelops sel>.1do e

subscrito para resposta.•

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

12 mezes de ef'tudos. Mensalióade mínimll. l:'recillo de ageotes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caix:i Posta!, 3717 -S.Paulo

I Empresa Ribeiro
I Transportes de C.rga. e E..".:omend.s entre Porto Alegre -- Araranguá

�� Tubarão a_ Floria nópolis e vice�versa
DOMICILIO A DOMICILIO

Agência em Porto Alegre - Rua Ramiro Barcelos, 219 - Fone 5934
Agênciá no Tubarão - Rua Marecha.l Deodoro - Fone 24

Agência em Florianópolis .......c Ruo: 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, Marretes, Araranguá, Torres, Capão da Canôa, Tramanday,

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

GUILHERME GONCALVES D·A_V_IL_A_.-_A_g.....e_nt..e_.__I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Desaparecimentos
misteriosos em Vichi

Zurique, 17 (Reuters) - Se
gundo informa um telegrama
de Abbeville à agência de Vi
chi, continuam os desapareci
mentos misteriosos naquela cí
dade. Sexta-feira passada, à
tarde, desapareceram dois ho
mens, um dos quais era poli
cial, tendo sido até agora bal
dados todos os esforços para
encontrá-los. Durante o ano

passado, registraram-se 14 ca

sos de desaparecimentos seme

lhantes. ,., 'i?
Os corpos de alguns dos de

saparecidos foram encontrados
no Somme, mas nada há que
indique de que maneira êles
encontraram a morte. Em Ab
beville e em todo o distrito pai
ra um sentimento geral de in

quietação.
- -.

Ir
f

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações cíveis, comerciais

I
VISCONDE DE OURo

PRETO, 70

-"""'""

FO n e 1. 2 77

A mais jovem
aviadora gaúcha

Porto Alegre, 17 - Notícias
procedentes de Santa Maria,
informam que a sta. Conceição
GastaI, a mais jovem aluna do
Aéro Clube dalí e também do
nosso Estado, pois conta só
mente 17 anos de idade, reali
zou os primeiros vôos sem ins
trutor. Em regozijo por êsse
fato, a novel aviadora santa
mariense, após sofrer os clássi
cos "trotes" aeronáuticos, ofe
receu, no Restaurante Pezzi, o

seu jantar de "laché" aos com

panheiros aviadores.

Chácara

Ultimos ·estilos

recebeu

em

"A
mobiliários de

MODELAR"

Vendas em ótimas condi�ões de

. �.
- .- �._-- -

.JClZO DE DIlmITO DA PHIMEIRA
\'AHA 1)A COMAHCA DE

YLOHIAN6POLlS s
das crianças
* Quandoseusfiihinhos

tiverem e6licas, evite

purgantes violentos e noci

vos. Dê-lhes o Leite deMag
nesia de Phillips, de efei to

suave. É um laxativo brando

mas ef'icien te , que neutra

liza os ácidos do estômago,
estimula a digestão e auxilia

a descarga do organic-mo. O
Lei t e deMagne •. ia Jel'hil!ips
é indicado para os dclícados

ôrgâos infantis.

Morrem mil por dia !
Istambul, 17 (A. P.) - In

formes procedentes da Grécia
ocupada anunciaram que há
cêrca de 70 mil soldados ale-

Rádios especiais.
mães estacionados naquele

a remessa.

país, juntamente com cente-
-------.--------------------

nas de milhares de italianos. _ ••--_..

Os círculos militares britâni-

P d CA ALcos �onsideraran? essas infOJ;'- ro utos TEDR
maçoes como dignas de cre-

dito.
. �

á venda na FARMACIA ESPERANÇA
As mesmas íntormaçôes IanUI�ciar�� que, as mortes, Rua ConselhJ"'I"� Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6"2

por mamçao, na area de Ate- ,.' A�.a.'.tv..\(' .

nas, ascendem agora ao total (Defronte'fl casa Hoepcke)
de cêrca de mil por dia.

•....
",,' -_-...,---""..� IT ..

pagamentos

I A Turquia resistirá

Istambul, 17 (Reuters)
"A Turquia resistirá a qual
quer ataque ou pressão" - é
o que se assegura nos círculos
autorizados turcos. O fracasso
alemão na frente oriental e as

seguranças amistosas dadas

pela Rússia e pela Inglaterra
à Turquia, reforçaram a atitu
de dos dirigentes turcos, prin
cipalmente depois da viagem
do major Eden a Moscou.

Imbúia

�� ..��

Cólic

Proibidos os banhos
à nQile

Porto Alegre, 17 - Atenden
do a pedidos de prejudicados
pelos tumultos e algazarras ve

rificados, o dr. Valentin Ara
gon, delegado de polícia da 6a

delegacia, determinou aos seus

Vende-se uma" ótimo, dcte- auxiliares que fôsse proibido o

da, de bôa casa e em lugar banho nas praias da Tristeza,
aprazível. Km, 8, da estrada Ipanema, Espirito Santo, Cris
para Sto. Antônio, fronteira' tal, Belém Velho, etc., depois
ao armazem do sr. João das 20 horas, a-fim-de evitar a
Pdulo. Preço; 5 :000$. Infor- repetição dêsses fatos desagra
wa�õe$ ne'$to. reda,çQo. Sv·S dáveis,

Edital de Leilâo

o Doutor Alvaro de Abreu Rego,
J lUZ Substituto da la Circunscri
çao, em exercrcio do cargo de Juiz
uc Direito <la P Vara LIa Comarca
ue Flortanópolís, Estado de Santa
Catarina, na fórma da lei, etc.
FAZ saber aos que o presente cdi

lal virem, ou dele conhecimento
(l verem, que, no dia :3" de Fevereiro Ipróximo vindouro, às 14 horas, à
frente do Edifício do Palácio da
Justiça, à Praça Pereira e Ol iveira,
o porteiro dos auditórios dêste Jui
zo, trará a público pregão de venda
c arrematação (leilão) o seguinte:
N. 1 - Um terreno sito nesta ca

pital à rua Ruy Barbosa, com cineo
casinhas de frente para a chamada
servidão Raffs, sob os ns. 25, 27,
29, 31 e 33, construídas partes de
tijólos e partes de madeira, em uma

rua transversal ii dita rua Ruy Bar
bosa, confrontando, ü ter-reno, com
propriedade de Manoel de Oliveir.i
Passos seus herdeiros ou sucessores

c pelo sul, com que de direito;
sudoeste com Firmino João Haffs
ou com quem de direito fôr e pelo
norte com propriedade de Alfredo
Hichter, medindo o terreno 33in.5
de frente por 20m. ditos de fundos,
avaliado por cinco contos de réis
(5: 000$000). Esse imovel que per-

I tence ao espólio de João Pedro CaI'-

I
reirào é levado a leilão em virtude
de um despacho do M. M . Dr. Juiz
de Direito da la Vara, em data de
7 de janeiro corrente. E. para que
chegue ao conhecimento de todos
mandou expedi r o presente edi tal

que será afixado no lugar do cos

lume e publicado na fórma da lei.
Dado e passado nesta cirladc Je

Florianópolis, os oito dias do mês
ele janeiro do ano ele mil novecentos
e quarenta e dois. Eu, Hygmo Luiz

Gonzaga, Escrivão, o subscrevi.
(Ass.) Alvaro de Abreu Rego, Juiz
Substituto, em exercício do '�argo
de Jhiz de Direito ela la Vara.

Está conforme
O Escrivão

Hygino Luiz Gonzaga

I Dr. ALDO-DA LUZ IADVOGADO

I Rua Trajano, 33

IFLORIANÓPOLIS

Engrossando a «lista»

Washington, 17 (A. P.) - O

Departamento de Estado acres

centou 1.800 nomes à Lista Ne-

I gra de firmas e indivíduos que

negociam em favor das potên
cias do "Eixo".
Esta Lista Negra estende,

pela primeira vez, a guerra
econômica, movida pelos Es
tados Unidos, a regiões situa
das fóra do Hemisfério Oci

dental, pois estão incluidas
firmas e indivíduos residentes
ou comerciando em Portugal
e colônias espanholas, na Sué
cia, na Suiça e na Turquia.
Portugal, Espanha e suas

possessões contribuem com

mais da metade dos mil e oito
centos nomes que constituem
a Lista.

19u 4UfI
pWlpud

ENFERMEIRA

Centro Social dos Re·
formados e aposen ...

lados
2' convocação

São convidados todos 08

srs. sócios déste centro pa
ra a sessão de assembléia

geral, afim de se proceder
à eleição da nova diretoria,
cujo mandato vai de 19-12

1943. A reunião será em nossa

séde social provisória, à rua

Pedro Ivo, às 16 horas de

ii do corrente (4a-feira).
Fpolis .. 8-1 1942.

O secretário
BOAVENTURA ALVES DA

'SILVA
8vs.- lo

O prazer da petizada,
E orgulho dos coníeítetros,
São 08 doces trabalhados.
co-c bom Fermento Medeiros.

A aproximação do perle
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saudei
um tormento e um pesadelo.
A Simples tembrance dos so

Irimentns que se avizinham

perturba-lhes a tranquilida
de e as põe em sobressalto.

No fim de um ano, euan
to 'somarão êsses dias de do·

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
Afaste de si os padeci

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - .regulador, tôo

nico, ann-dclorose - é o reme

dio que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

A SArnE DA MULHER

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

Todos 08 rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.
AVA - Gladiator 5 val v. 530$ - 6 valv-
551 $, 7 valv. ,59il$, para pilhas 500$,
para acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em eelos para

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Diminuivão do poderio �o;�re!'l�!�n�I�lema�a�M co�e!!q�t�!�pas de�ã�!!!�!��
aóreo germa"nle"o ��;l:�i�i;�����âl!�� :��;;�:�;;;��;;;:; �:�f:�rª�i�f�!��(J li que a Alemanha - InClUSIVe ao seu propno povo todas as tuto efetIvo para a la.

Londres, (E. N. S.) - A ram estão, segundo se sabe, contra um sobre a Luftwaffe, os territórios ocupados - so-
.

Luftwaffe de Goering está com a sua fôrça bem abaixo do cujas perdas, de conformidade fre atualmente de uma escas

com o potencial minguando. nível estabelecido. Não menos com os dados mais moderados, sez desesperada de lã, produto
As suas perdas, de acôrdo com de um terço do total das fôr- não subiram amerios de seis e que significa uniformes para os

cálculos autorizados, foram ças aéreas germânicas está de oito mil aéroplanos nos últi- soldados e roupas para a popu-
em escala tão grande que a volta ao Reich, onde são en- mos seis meses.' lação civil.

,indústria germâni�a,. mesmo vidados todos os esfôrços para Do remanescente, provavel- O bl_?que�o br�tânico que 0-

auxiliada pelas fabncas dos reformar os esquadrões redu- mente um quinto acha-se dis- pera tao sílencíosamente que

países ocupados, não conse- zidos e reparar os danos cau- perso ao longo do litoral oci- nos dias presentes é pouco 011

guiu tapar os claros. Já há sados aos aparelhos. dental da Europa, desde a No- nunca mencionado,' está

con-Ialgum tempo que a produção Um outro terço continua ruega até o norte da França, e correndo com uma contribui

alemã vem sendo insuficiente ainda empenhado na frente essa fôrça inclue de quatrocen- ção efeti�a para _a derrota mili
para manter as reservas e su- russa. Calcula-se que as fôrças tos a quinhentos caças, acban- �ar de HItler. T�o desesperada
bstituir o desgaste. aéreas soviéticas estabelece- do-se aSSIm espalhada por e a escassez de la na Alemanha

Esquadrões que ainda ope- ram a superioridade de dois aquele litoral num esfôrço pa- que a política detem agora os

ra contrabalançar a escala transeuntes, em certos países
crescente dos ataques que o co- ocupados, arrancando-lhes ca

mando de bombardeiros pode potes, chales e luvas.
concentrar contra a Alemanha
e os objetivos estratégicos n-. 3

Goebbels está empregando
países ocupados.

todos os recursos da propagan-

O resto da Luftwaffe, _
da para forçar uma coleta de'

aproximadamente um sétimo roupas quentes de inverno des-
tinadas ao exército germânico

- está empenhado na zona>

do Mediterrâneo esforçando-se que combate na Rússia. Apre-
por auxiliar o general Rom- goando que a campanha tem

mel e assolar a marinha mer-
tido um grande êxito, declara

cante aliada. que mais de trinta milhões de

As evidências mostram que peças de roupa foram reunidas,
o exército alemão foi criado e

na média de uma peça para

treinado na suposição de que
tres pessoas, na grande Alema-

deri t
nha.

sempre po ena con ar com um

apôio esmagador da fôrça aé-
rea. Torna-se consequentemen
te claro que as condições
atuais da Luftwaffe devem, em
si, influência a capacidade da
Alemanha em reiniciar a ofen-
siva na Europa. Não somente
a Alemanha está passando por
grandes dificuldades em mobi
lizar potencial humano habili
tado para as fábricas afim de
manter o poderio da fôrça aé
rea na linha de frente, como o

demonstram os sempre mais
numerosos anúncios pedindo
operários especializados na

construção de aviões, inseri
dos na imprensa 'alemã, como

há evidências de que os novos

tipos que deveriam estar en-

trando atualmente em serviço
ainda não estão sendo produ
zidos em quantidade apreciá
vel.
A Alemanha iniciou a guer

ra na suposição de que a va

riedade limitada de modêlos que
estão em produção, com as mo

dificações e melhorias intro
duzidas, seria adequada para I
vencer a guerra. Não houve
dispersão de esforços para a

obtenção de grande variedade
ele tipos especialmente, desti

nados, a tarifas diferentes.
Não parece que haja sido

tomada nenhuma disposição
como, por exemplo, para os

grandes bombardeiros de qua-
A «Luz Negra)) trb motores como os '''Stir-

Londres, 17 (R.) - A "luz Iíngs
"

e "Halitaxes" que as

negra", o mais recente auxílio indústrias aeronáuticas conce-

Otava, 17 (R.) - Foi anun- em pleno "black-out", poderá beram e produziram plena
ciado, oficialmente, que os ja- estender-se a todas as grandes! mente desde a guerra e o

ponese� e o�tr.os. estrangeiros cidades inglAes�s, caso sejam. :0-,
atual poder ofensivo das fôr

dos pa�ses immigos, de q�a�-I r?adas de êxito as �xpenen- ças �e bombardeiros germâni
quer origem, terao que ser aras-I nas que agora se realizam em

I
cos e provavelmente menor do

tados das áreas de defesa da l Londres. que o da RAF.
Colúmbia Britânica, salvo a- Objetos tais como placas de Não há motivos Vara se

queles que forem portadores de nomes e ruas e estradas e vias

I
acreditar que a Alemanha ta

licenças expedidas pel� P?líCia, de direção, sã� revesti?as com ça desaparecer essa desvanta
facultando-lhes o direito de uma preparaçao especial e en-I gem porquanto existem i.odas
permanecer nas referidas á- tão "ativados" pelos raios 111- as indicacões de que o poder

,-

reas. tra-víoletas. Quando atíngídos produtivo da indústria alemã,
, As autoridades locais dizem por êsses raios, a tinta químí- no conjunto, já atingiu o seu

jque 23.428 japoneses serão ca da placa se torna fosfore- ponto culminante e está azo

atingidos pela decisão Serão

l�ente,
dando brilho azu,� ao 01,- ra declinando lenta, mas fir

proibidas as atividades de pes- jeto e tornando-o perfeítamen- memente.
ca ao largo da costa do Pacífi- I te visível, em meio das trevas. Êsse declínio muito embo
co e uma frota de 1.100 embar- Várias estações em torno da ra não tenha ainda resultado
cações ficará imobilizada até capi.tal brit�n!ca já foram s�.b- numa verdadeira diminuição
que os pescadores Canadenses r.ietídas a mumeras experren- da produção aeronáutica pro
tomem conta delas. r ías, nesse terreno. vavelmente chegará a acarre-

tá-la visto como está se acelo
rando e a escassez de metais
vitais produzida pelo bloqueio
torna-se sempre mais aguda.

1.,.\..-"-
, I

Lavolho refresca, cla

reia, alivia os olhos.
Torne seu olhar lím
pido e atraente, fa
zendo uso diário de

-

Crédito Mútuo Predial

Proprietários: J. MOl'eír3 &. (ia.

7 DE JANEIRO
Foi entregue à prestamista Luiz.a L. Lu chi,
residente em Palhoça. possuidora da caderneta

n. 14257, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

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

19 DE JANEIRO
Mútuo Predial,
prêmios em

Mais um formidável sorteio f;l Crédito
.

realizará no difl 19 de Janeiro com

mer cador ie s. no valor de

6:250$000
rs.

Não v(1c�le, adquira
caderneta

Crédito Mútuo

. ..

Ja, uma

na

Predial
"

a4........�*& 9-�.? iMii5A?

Situacão dos japone
ses no Canadá

•

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

......... r.beldes. tn6çe....... aas lN'oacIdIes ......
ídea. o......pte... grippea. ......Iados, reaqald6es. _
�a GaDgulneos, donas _ peno o DaS co.I laso.......
.......ez. geraa. 'alta de appome • f� o CONTRATGSSa
... "'.edio abao'uto. herelco� tIIIUtfl Dão t.1ha. ERIca......
.. '.as. dos tuberculesoa tomancto-o con"...OlI.......... •
CONTRATOSSE .. recebeu ma••0 2ACOO alIoslado....
........... Tenha.. cuidadoJ,�Ná. _ " �.aatr.�

� CONTRATOSSE. que. bar ta ,........
,.. "" .. T..""...... �lna Cons. h,_,

Os "artigos" pódem ser qual-'
quer cousa, desde um tapete
roido pelas traças até meio par
de luvas. Essa coleta que devia
originalmente durar uma se

mana depois do Ano Bom, foi
prolongada durante uma outra
semana e talvez continue as
sim indefinidamente.
Tudo isso nada mais é senão

uma fenda na armadura da
autarquia germânica. O consu

mo do Reich, antes da guerra,
de lã bruta, era de cerca de du
zentas mil toneladas ,das quaís
produzia menis de dez por cen
to. Quase todo o resto era im
portado do Império Britânico e

da América do Sul.

Imposto o bloqueio britânico,
a Alemanha viu-se com um de
ficit anual de aproximadamen
te noventa por cento do seu
consumo de lã. A despeito de
todos os seus esforços no ano

passado --,- inclusive as requi
sições de artigos de lã em todos
os territórios ocupados - a A-

TUBO 3$000
no Rio e S. Poulo

Conserve a sua

BELEZA,

seus denles!

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 oficina está apa
relhada com bons profissionais e executará todos
os consertos e montagem com a máxima PERFEI

ç_!O e PRESTEZA.
Florianópolis, 14 de Novembro de 1341.

TUFFI AMIN Ir IRMÃO

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

Senhora ! Para as suas so

breme sas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

I
JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA

VARA DA COMARCA DE
FLORIANóPOLIS

Edital de Leilão
O Doutor Alvaro de Abreu Rego

JUIZ Substituto, "em exercicio d�
cargo de Juiz de Direito da P' Vara
ua comarca de Florianópolis, Es
tado de Santa Catarina, na forma
ua lei, etc.

FA:t.: saber aos que o presente
edrtal virem, ou dêle conhecimento
tiverem que, no dia 4- de Fevereiro
próximo vindouro, as 14 horas, à
frente do Edifício do Palácio da
J ustiça, á Praça Pereira e Oliveira,
o porteiro aos auditórios deste
Juizo, trará a público pregão de
venda e arrematação (Ieuão) , o se

guinte: N. 1 - Uma casa sita nesta
capital, no distrito da trindade, no
lugar Córrego Grande, construida
de tijolos, coberta de telhas, assoa
lhada, com diversos compartimen
tos internos e seu respectivo ter
reno, com a área de cento e treze
mil quinhentos e quarenta e sete
(113.547) metros quadrados fa
zendo frente à estrada gera'l do
Córrego Gran?e, _fundos com pro
pnedade das rrmas da Divina Pro
vidência, extremando por um lado
com propriedade de Pedro Vieira
Vidal, José Gouvêa e terras do Es
tado, e pelo outro com ditas de
Max Kirnel ou com quem de direito
fôr, avaliada por doze contos de
réis (12 :000$000). Este ímovel foi
penhorado a Salomé Gl'egório Viei
ra na açao ex�cutiva cambial que
lhe move Felzpe Boabaid. E, para
que chegue ao conhecimento de
to�os, mandou expedir o presente
edital, que será afixado no lugar
do costume e publicado na fórma
da lei. Dado e passado nesta cida
de de Florianópolis, aos oito dias
do mês de janeiro do ano de mil
novecentos e quarenta e dois. Eu
Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão, �
subscrevi. (Ass.) Alvaro de Abreu
Rego, Juiz Substituto, em exercício
do cargo 'de Juiz de Direito da la
Vara.

.

o

,

Agua
Santa Catarina
N.scente d. águas qUlntl'

com 40, 5 gráu.
Peça pelo telefone 37,
conforme desejar:
Bt'ID gaseificada;
Com pouco gás;
Quase sem gás;
Sem gás artificial.

Farmácia ccEsperança:l
do

farmacêutico NILO LAUSI
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borrachd.

Garante· se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

Está conforme
O Escrivão

Hygino Luiz Gonzaga

Prédio
Vende-se um,

caiúva, 30.
Tratar à rua

Paiva, 5, com o

Simas.

à rua Do e

Arcipreste
sr, Orlando

16vIII·-i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

<PO ESTADO�
DIÁRIO ,VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto fi. 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

". :A.SSIN. \ TURAS

Na CapUal:
Alno .... __ ._ 50�OOO
Semestre 25S000
Trim cstr-e ....•• 15$000
Mês............ 5$000

No Interior:
Ano.. ......••.. 55$000
Semestre 30$000
Trimest.re ..•••. 20$000

Anúncios mediante contrato

A direção não se responsabí
(-:

lliza
pelos conceitos emitidos

nos artigos assinados
@ �

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

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

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

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

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

----'..--� -.._-

DESPERTE A B�lBS
i DO SEU F�GADO
I
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
[ Se" tigado deve derramar, diariamente.
110 estornago, um litro de bílis. Se a bilís não
corre livremente. 03 alimentos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevem a prisão de ventre.
Você sen'ce-ee abatido e como que envene

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

eausa. Nada ha como as famosas Pillulaa
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílía, e você sente-se disposto para tudo ..

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

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Fígado. Não acceite imitaçõw.
l',reço 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 lia, de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansa va, 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 artertosclerose, pro
longa a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE fi tomar BU·
COlODINA e viverá muito
mais do que iria viver.

\� Peça BUCOIODINA na sua

farmácia e se não encontrá,
la escreva ao Lar-iratórto
Margel do Rio de Janeiro.
Caixa Postll.l 2: 02.

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. j)eplluper�dol,
ES'3otados, Anêmicos, Mãe.
que criem MagroJ, Criençel
raquíticas, receberão _ toni-
ficação ger.1 do organilmo

San uOu e n o I
Llc. D N S.P. rr 199, da 1921

Eccnomíze para seu Lar
Circunscricão de Santa Catarina

�

Dislribuicão de 20 de Dezembro de 1941
,

5

Auxiliadora Predial S. A.

APROVADO PELO Sr. FISCAL FEDERAL EM PORTO ALEGRE

PLANO 16A/I - 36 D'istribuição:

Bd .

51-Roberto Baier Blumenau (parte)
125-Vva. Ana Toenjes Blumenau (saldo)
619-Contrato de emprestimo Blumenau
908-Contrato de emprestimo 'Blumenau
282-Contrato de emprestimo Blumenau
520-Luiz de Oliveira Carvalho Fpolis. (saldo)
17l-Carlos Leyendecker Fpolis.
Rescisão li

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
] 6492,3

prefcia·111071

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

»

»

Com juros
»

Companhia c Aliança Haia-

PLANO 29 Distribuição:

Fundadil em 1810 Séde: BAIA

4.042-Carlos Bessa Laguna (saldo) 3:500$000 Antiguidade prefcia ,

4.007-Contrato de emprestimo Blumenau (parte) 8:500$000 ,.

15.803-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. Boehrn, 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-Vicen te Mueller Joinville (parte) 4:500$000 » 5717,6
Rescisões: 5.743, 4.398, 5.503, 4.353, 4.176, (parte)

'I'otal distribuído até
hoje neste Estado: 8.419:500$000 a 566 prestamistas.

Seguros Terrestres e Marítim09

Sociedade Comercial Livoníus Lida .. , Correspondentes

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

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.

&��1i�i� 2
de uma

próprio

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catxe postal 19- TeleDIwMIOB3-End. ta. cALLlANÇA.

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

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

IN5TALADORA DE FLO'RIANOPOLIS
pois, seus artigos 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
RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, ll-Fone 1674

NOVAME�s!fa�ad! VENDA I
MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»

Máquinas portáteis Màquinas para Escritórios

Produtos da

WANDERER
WERKE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

6J

I

com carros de 32, 28. 46, 51.
65 e 95 em úteis

I
Sangue

com teclado «uníversal» de 4 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

•

I

m

p
U

e finalmente todos
os acidentes de Sí
fi.is ADQUIRIDA
ou HER f<,D : TÁRIA
combatem-se eficaz
mente com o uso do
poderoso e pcpular
remédio brasil eiro

Peças �enuinas FORD

r

lo
I

Elixi"r de
«'I

oqueira

..

Procure os novos concessionários"

Tulfi Amin «: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 117

* I Fórlllula do Farmacêutico - Qnimico João da Silva Silveira 1*
Milhares de atestados médicos e de pessoss cu

radas, exibidos, diariamente, pela imprensa, há
mais de meio século, consagram o seu incompara
vel valor terapêutico. O "Elixir de Nogueira" tem
a sua fórmula aprovada em todos os departamen
tos de Saúde Pública - SUL-AMERICANOS! ! !

rem o S�U at�sta�o m�XimD Cd voz �O �oYO

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito PopUlar e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Tralano n.O 16 - Séde próprIa

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certllícado
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 Economica Federal para 8 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 Al'iso Prévio

. 6%
C/C PtaEO Fixo 70/0

Aceita procuração para receber vencimentos em to ..

das a8 Repartições Federais. Estaduais e Municipais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 19 de Janeiro de 1942

APERFEiÇOADA
TAMBEM A

....

FORD 1942
maior estabilidade. A carrosseria,Se o senhor já deu um passeio

no Ford 194], terá suposto que
seria impossivel obter marcha

por dentro, tem aproximadamen
te três metros dc comprimento,
e os assentos cerca de melromais silenciosa e arranque mais

suave. Entretanto, isso foi obtido
pelo FORD 1942!

e meio de largura I

A direção, o câmbio e os freios
foram lambem aperfeiçoados. E.O chassis do novo Ford é mais

baixo e mais amplo. A carrosseria

mais baixa e mais rígida. As mo-

no que diz respeito à potência,
há, à sua escolha, o famoso motor
V-8 e o moderno "6". A nova car-las mais largas, mais suaves, con

troladas por amortecedores hi

dráulicos de ação dupla, e

ultra-sensiveis. Novos esta

bilizadores duplos asseguram

rosseria, com estribos ocultos, é
- dr um estilo inteiramente

novo. Verifique pessoalmente
estas 'Vantagens do novo Ford.

COi\1PARE, COMPROVE e COMPRARÁ

Fazem anos hoje:
O sr. Osmar Sebastião da

Sábado, à noite, no estádio "Centenário", em Montevidéo, Fonseca;
bateram-se os brasileiros contra os argentinos, diante de 40.000 -o sr. José Faustino de Sou-
espectadores, em disputa do título de campeão sul-americano de sa;
futeból, saldando o compromisso mais sério. -a exma. sra. d. Alaíde Bit-

O juiz da partida deveria ser o uruguaio Tejada. Êste, po- tencourt da Silveira Mira;
rém, foi afastado, quáse à última hora, a pedido da delegação -a sta. Joanina Barcelos;
esportiva do Brasil, visto que êsse árbitro fizera publicar, num -o sr. José Neponuceno da
dos jornais daquela cidade, que a Argentina obteria vitória fácil I Silva;sôbre o Brasil. Era evidente a suspeição do sr. Tejada, que, à -a galante menina Mariza,
vista disso, foi substituido pelo árbitro chileno Manuel Sotto. dileta filhinha do sr. Cleonildes

Os quadros de ambas as representações entraram em campo Ligocki.
com a constituição previamente anunciada.

O pelotaço inicial coube ao argentino Garcia que, 3 minutos Noivados:

após, conquistou o primeiro ponto da noite. Depois disso, a sele- Com a prendada senhorita Ilca

ção brasileira iogou sem sorte, perdendo oportunidades capazes de de Castro Antunes, filha do sr.

a fazerem vencer ou empatar a partida. Henrique Antunes, residente em

Os argentinos, mais felizes e senhores de uma" técnica" Curitiba, contratou casamento o

meio dedo acima ou abaixo da classe dos brasileiros, levam às sr. Pláuto de Abrêu, acadêmico

rêdes dêstes o 2.° ponto, por intermêdio de Massantônio, aos 21 de Direito.

minutos; isso, porque Cajú deixou o arco livre e procurou segurar Gentilezas:
. a pelota no âmbito da zaga. Cláudio, contundido, deixa, no carn- Do "Serviço Nacional de Re
po , em seu lagar, Pedro Amorim, 9 minutos depois. censeamento", sediado no Rio de

Pretendendo uma desfôrra, os brasileiros reagem e Tim fura
as rêdes de Gualco com um tiro violentissimo, aos 39 minutos. Janeiro, recebemos atencioso car

Daí por diante, perdem os brasileiros meia dúzia de oportuni-
tão desejando-nos prosperidades

d d
no decorrer do ano em curso e

a es. Lutam contra a adversidade, mas não a vencem, mal
sabendo que, a cada um dêsses instantes favoráveis lhes fugia a

agradecendo o acolhimento que

vitória, certa e justa. sempre dispensamos aos comu-

Esgota-se o tempo regulamentar e a partida, já na segunda
nicados daquela entidade censi-

fase, é reiniciada.
tária. Gratos.

Para que se avalie o que foi essa fase complementar, diga-se,
-Da acatada companhia se-

d guradora "Internacional", com
e passagem, que o cartaz permaneceu inalterado, para os argen -

séde no Rio de Janeiro, recebe
tinos, durante 59 minutos, isto é, até o fim do jôgo: - 2 x 1.

mos artística folhinha para o
Foi uma luta titânica contra o adversário, que possuia u'a

máquina trabalhando em toda a plenitude da sua fôrça. Não
corrente ano. Gratos.

obstante isso, os brasileiros dominaram, mas, não sem perder, Falecimentos:
como na fase primeira, situações oportunas. Em sua residência, à rua Ma-

Os argentinos temem o empate e praticam (com o intuito, ior Costa, faleceu 'o sr. Domin
talvez, de afastar elementos que se destacaram) uma série de gos Joaquim Martins, sargento
"foul's", que redundaram nas substituições de Patesco por Pipí, da Fôrça Policial do Estado.
aos 20 minutos; e, aos 34, Servílio por Zizinho. Ambos deixam o I

campo, mancando.
O quadro argentino, também, por motivos de ordem -técnica,

é modificado, entrando em campo Herédia e Montafiês.] Todavia
dá a impressão de estar descontrolado. Dessa situação se apro
veitam os brasileiros, que, mais insistentemente, incursionam na

área adversária. Brandão, bem colocado, com a bola aos pés, é

agredido por Pedernera, que se irrita com a possibilidade de vêr
vasada a sua cidadela. Pirílo, antes, jazia caído dentro da área

perigosa argentina, sem ser visto pelo juiz. O conflito parecia
generalizar-se. A polícia penetra no campo e serena os ânimos

Iexaltados dos argentinos, os quais, infelizmente, em Buenos Aires 15 1 1 E Njá fizeram idêntica demonstração contra os seus leais adversá-
v-a t.-

cos e otícias
rios, num dos últimos campeonatos. Jantar -aa. sr co'"usulMerece destacar a atuação magnifica do "onze" brasileiro ur IJ Nova Iorque, 18 (U. P.) - Divulgou-se nesta cidade que \
nesse encontro, não só pela segurança de movimentos e pelo Kazan]IJ.IJan

----

uu; avião comercial, trazendo em seu bordo 19 passageiros,
entusiasmo patriótico, como também pela irrepreensível conduta Por necessidade de serviço fo- alem dos membros da tripulação, precipitou-se, em chamas, ao

Portaram-se dignamente, apesar de feridos pelo adversário, que Reina sincera animação para ram classificado no 32' B. C., sólo, nas proximidades da localidade de Las Vegas. As causas

não soube apresentar a calma e a ética esportivas dos chilenos o iantar que, na próxima 6a-fei- de Blumenau, o maior Cláudio do sinistro não foram apuradas.
Ao contrário, venceu por méra questão de sorte. O cartaz 2 xIra, no "Lira Tênis Clube", da Silva Costa e o tenente-co- Vários destacamentos da polícia civíl seguiram para o 10-

não foi justo nem tão pouco evidencia a supramacia dêste ou será oferecido ao cônsul norte- ronel João Reif de Paula. cal, em ambulâncias, para atender aos possíveis sobreviventes.

daquele conjunto. americano sr. Reginald Kazan- O coronel Olímpio Falconiére Hollywood, 19 (U. P.) - Carole Lornbard, a famosa atriz

Os brasileiros, é certo, lutaram bravamente, esportivamente iian, em regozijo pelo seu re- da Cunha foi transferido do 7' do cinema americano, pereceu no desastre do avião comercial
Os argentinos só dificilmente puderam vencer a êsses leais e gresso ao nosso meio e em home- para o 10. Regimento de Infan- que tombou em chamas ao sólo, perto de Las Vegas, sábado

tradicionais adversários, cuia bandeira esportiva foi, é e será nagem ao seu grande país, neste taria.

I
último. Essa atriz era casada com o ator Clark Gable. A notí-

sempre - a DISCIPLINA. momento, cercado de geral sim- O major Risoleto Barata de cia ca�sou pro�unda consternação em todos os círculos sociais

Foi o seguinte o movimento técnico da peleja: patia dos povos dêste hemisfério. Azevedo foi transferido do Qua- da capital do cinema.

BRASIL ARGENTINA O jantar é promovido por dro Suplemento Geral para o -T:::::::::;;:----=-::-;:=-==-=���;;;;; =:::===:_.

Escanteios 5 5 amigos do sr. cônsul R. Kazan- Ordinário.
Trocando peixe por artigos IPenalties O O jian e membros do Instituto manufaturados Em todas a. Farmáciu do

Tentos 1 _ 2 Brasil-Estados Unidos, desta ca- Hoje, no horário de costume, Braail encontra-.e

Fouls 5 12 pital. haverá mais um sorteio da aca- Londres, 17 (A. P.) - A
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16 h d d
a qual a Itália e a Turquia as-

Impedimentos 2 3 ate as oras o ia 22 R' h
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ealiza-se oje ,

-

no Ira ê- sinaram um acôrdo comercial.
P. 8? F (quinta-feira. ms Clube, um jantar de con- relativo à aquisição .pela Itá-

AI
- fraternização, promovido pela lia, de peixe saugado no valor

'" ver castigado por várias vezes ençao "The Texas Company» (filial de 25.000.000 de libras turcas,
A vitória do AVAl as respectivas traves, Saul co-ri desta cidade) no qual tomarão em troca de artigos manura-

Como haviamos anunciado segue cabeceá-lo, consignando o Sementes novas de flôres parte todos os funcionários da turados.
em nossa edição última reali- 3' tento avaiano. e verduras, só na "A Flori aludida organização.
zou-se, ontem, no gramado da Ainda, pelo mesmo jogador cultura", à rua Felipe Sch *

F. c. D., a inter-municipal foi decretado o 4° dos locais ao midt, n. 52, (Edifício "Cru- Comunica-nos a Diretoria do

partida de futebol do «Selecio- renovar a velocidade da pelota zeiro».) 20vs.- 2 Ensino Naval que se acham a-

nado Blumenauense» com o enviada pelo centro-media Beck, , bertas, no Rio de Janeiro, pelo
«hvaí F. C.," desta capital. terminando em seguida a fáse prazo de 60 dias, das inscrições

Loló, Bráulio e Saulzinho;
Efetivamente o encontro em inicial de luta. para Concurso de Admissão ao

SELECIONADO: - Fanfa,
apreço não foi medíocre, mas, Com o início da peleja, obser- Corpo de Saúde da Armada.

d d Aécio, Artur (depois Fán); Piur-
os visitantes, da o o gran e car- va-se algumas modificações em A Capitania dos Portos deste

d
. ra, Doquinho e Generoso; Jan-

taz que ostentavam, po erram ambos os quadros e o jogo to- Estado, está habilitada a pres-
.. ., . ga, Hahn, (depois Edgas), Mei-

apresentar um association> mais ma aspecto equilibrado, pelo me- tar aos interessados todas as
. . reles, Augusto e Pie.

compativel com o JUIZO forma- nos passageiramente. \7AD informações necessárias, quanto
do, aqui na capital, a seu res- Os visitantes passam ao ata- - à inscrição, etc.

peito, em virtude de - haver in- que e martelam com mais fre- O PROGRAMA DO CAMPEONATO

f ligido duro revés ao combinado quência, conseguindo o seu IoDE FUTEBO'L
Montevidéu, 19 (D. P.) - De

da ASVI. goaI por intermédio de Meireles. acôrdo com a resolução adotada

Contudo não desagradou, ape- Em represália, os locais reor- sábado, pelo Congresso de Futeból,

rar, da grande diferença do ganizam ataques sobre ataques, o programa do atual torneio de fu

marcador, favorável ao bando pondo em cheque o retângulo teból, a partir de sábado, 17, ficou
assim organizado:

avaiano. contrário, havendo-se Loló apro- Janeiro, 17 - Sábado, - Brasil
Não mantemos dúvida, quan- veitado para assinalar o 5° goal. vs. Argentina.

to à excelência do quadro local; Daí por diante, o encontro, 18 - Domingo - Paraguái vs , """"""""_"""""""'__ """""""'�_"""""""''''''''''''''l'ODDD_''''''''''.....u'''''''_''''''''''''CODCDOOD'''''''''''''''DCDDDDaa'''''''''''''''

porisso desejamos (como todos deixa a impressão de equliibrio
Perú. HOJE 2a.·'elra HOJE
Drugu iii vs, Equado1'. DDDDDDOQ"""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ocaaoaaoocoaooaa''''''''''''''''''''''''''"'''DDDOC<IOCICJDOOODDD.........,..,...,.,.,._..,

desejam), um combate renhido, até que o meia Arí registra o 21 _ Quinta-feira _ Brasil vs ,

� -r-o-e- ----<i-"

afim de avaliarmos, com preci- 6° e 7° goaIs do quadro triun- Perú, CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
são, os característicos imprescin- tante,

'

22 - Quintu-í'cirn - Paraguái - FONE 1581 - - FONE 1602 - FONE 1581: -

díveis a um team de classe ca- Em sintese, no conjunto blu- vs. Chile. •

Argentina, vs. Equador.
tegorizada. ,

menaense há vários pontos fra- 24 _ Sábado - T'ruguúi vs, Bra-
Sob as ordens do juiz Carlos cos, razão por que, o seu con- sil.

de Campos Ramos, cuja atua- tendor de ontem soube, com rara 25 - Domtngo - Paraguai vs.

ção agradou, o couro é posto inteligência, aproveitar-se dessa Equador.
28 - Quarta-Ielrn - Uruguai vs.

em circulação pelo quadro VISI- excelente oportunidade, para con- Paraguái.
tante, indo, sómente, até a li- firmar, mais uma vez, o cartaz 31 - Sábado - Argentina vs , com

nha média contrária. que desfruta nos ambientes pe- .Chile.

Proveniente de contínuas in- balísticos do Estado. Fevereiro, 1° - Domingo -

Equador vs. Brasil.
vestidas, concretizou-se o 1 e 2 Os quadros estavam assim cons- Uruguái vs. Pcrú,
goals avaianos, graças a Loló e tituidos: 5 - Quinta-feira - Chile vs ,

Nizeta, respectivamente. AVAÍ - Adolfinho; Fatéco e Equador.
Resultante de uma inimagi- Diamantino, Minela, Beck e

Brasil vs. Paraguá i.
7 - Sábado - Chile vs. Perú,

navel confusão, [unto à meta Verzola; Felipinho (depois Saul 8 � Domingo _ Argentina vs.

plumena.1.lense, após g CQuro ha- Amorim), Njzeta (depois Ad), Uruguái,
_ ..

,}
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Vida Social

Aulas Particulares

Lídia Guimarães Al
cântara dá aulas parti
culares, em sua residên
cia, à rua Visconde de
Ouro Preto, 61.

UM FORD

A's 5, 7 e 930 horas

Preços: 2$500 1$500 e 1$000
Livre de Censura I

num:Morre Carole Lombard
desastre de avião

Cadernetas perdidas
Foram perüldas, pejo sr. I

sargento Manoel Amâ.nciQ.,
:------

Vleira, 2 cadernetas da Caixa _- ------------- -

Econômica; pertencentes a 55 kms. p'or dia
seus filhos João José Vieira Nova Iorque, 17 (Reuters)
e Luiz Carlos Vieira. � Despachos de Changai in

formam que desde a tomada de

Kuala-Lampur, os japoneses
estão avançando, em Malaca,
numa média de 55 quilômetros
diários .

nicando que a mesma repartição
arrecadou, no sábado último, a

vultosa importância de . . . . .

26.427:786$700. Foi essa a maior

importância até hoje arrecadada,
em um só dia, por uma repar- Comprai na CP. SA MISCE
tição federal. LÂNEA é saber economizar'

o medicamento
preferido para:
DOR
RESFRIADOS
GRIPES
NEVRALGIAS

Produto do Laboratoria
MARGEL

•

O diretor geral da Fazenda
recebeu telegrama do inspetor
da Alfândega de Santos comu-

Cartazes do

A's 7,30 horas

Os irmãos Marx
no circo

Complemento nactonal D F.S.
Manequins de Carne e Osso

Complemento nacional D.F.B (Sbort)
O Galgo e o Coelho (Desenho) Fox Movietone News (Jornal)
Atualidades Pathé (jornal)

Preço: único 1$500
Imp, até 14 anos

-4,

dia

com Carole Lombard e
Charles Laughton

Complemento nacional D.F.B.
Bons Vizinhos

(Desenho Colorido)

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

.r (
-

.�

A's 7,30 horas:

figuras do mesmo
naipe

Patricia Morison � Fred
Mao Murray

Não cubiçarás a
mulher alheia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


