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WASHINGTON, 21 (R.) QUALQUER QUE SEJA O DESFECHO DAS TENTATIVAS DO RIO DE JANEIRO PARA CONSEGUIR A R URfMi,"U.ET9 OS OS

PAíSES AMERICANOS COM O "EIXO'" - E DE ACÔRDO COM AS NOTÍCIAS QUE ESTÃO CHEGANDO AQUí, WASHINGTON TEM ESPERA �... '.' E CHE-

GUE, UNANIMEMENTE, A ÊSSE RESULTADO - HA POUCAS DÚVIDAS DE QUE MEDIDAS FIRMES SEJAM TOMADAS PELAS 21 NAÇÕES'AME AS, AFIM
DE IMPEDIR SERIAMENTE, SENÃO TERMINAR DE VEZ, A PROPAGANDA DO "EIXO" NAS AMÉRICAS. ÊSSE PONTO-DE-VISTA ESTA REFLETINDO NUMA

CRíTICA ILUSTRADA, PUBLICADA NA PÁGINA EDITORIAL DO "WASHINGTON POST", QUE REPRESENTA DUAS MÃOS FORTES MANEJANDO UMA VASSOU

RA (ONDE ESTÃO IMPRESSAS AS PALAVRAS "CONFERÊNCIA PANAMERICANA"), QUE ESTÁ VARRENDO OS TRÊS SÓCIOS DO "EIXO" - HITLER, HIROITO
E MUSSOLINI - pARA FÕRA DO HEMISFÉRIO OCIDENTAL PARA O INTERIo.R DE UMA LATA DE LIXO, JUNTAMENTE COM PANFLETOS DE PROPAGANDA,

APARELHOS DE RÁDIO E OUTROS ACESSÓRIOS DO MINISTÉRIO DO DR. GOEBBELS.

Regimen�o aéreo
soviético

Moscou, 21 (R.) _:_ o pri
meiro regimento aéreo de por
ta-minas e torpedos - que Itrabalha em estreita coopera

ção con1 a esquadra russa -

conta-se entre as inúmeras

unidades promovidas ao "sta

tus" de guarda do país, segun
do anunciou a emissora sovié
tica.
Em quatro meses e meio,

tal regimento abateu 37 aviões

inimigos, em combates aéreos,
destruiu 12 aparelhos no solo,
efetuou 93 incursões sobre vas

tas concentrações do "eixo",
lançou 13 mil bombas, pôs a

pique 18 transportes e avariou

133 tanques, 93 caminhões e

11 canhões inimigos.
Está sob o comando do coro

nel Preobrajhenski, herói da
União Soviética.

Inoglukus
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Detidos os membros
da legacão japonesa
Singapura, 21 (R.) - O sr.

Kyuma Suzuki, ministro nipô
nico no Egito, bem como os

demais membros do corpo di

plomático japonês, se acham

presos na legação japonesa, no
Cairo, não lhes sendo permiti
do receber visitas, exceto sob
as vistas da políria egípria.

Sabe-se que o sr. Suzuki a·

'presentou enérgico protesto
às autoridades egípcias, que,

.,,1no· entanto, o rejeitaram.

�. Diplomatas do «eixo»
deixam a Bolívia
Bogotá, 21 (R.) - Os repre

sentantes diplomáticos italia-
nos, alemães e japoneses, que
deixaram o país, seguirão para
Lisboa, via Estados-Unidos,
onde se efetuará a troca com

os diplomatas colombianos nos

países do "eixo".
Cerca de 100 cidadãos do

"eixo" deixarão também a Co
lômbia, inclusive dois agentes
da "Transocean".

o MAIS ANTIGO DIÀRIO 'DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: Altino Flores
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Seria bom
em

vernos de Londres e VVashin
ton silenciaram. Não deram a

mínima atenção a essas notí
cias, pois sabiam que desmen
tidos poderiam fornecer indí
cios pelos quais Berlim espe
rava" .

a ruptura
massa PARA MATAR OU RAPTAR O SR. CHURCHILL

o Rádio australiano e as nações
americanas

Nova Iorque, 21 (R.) - O
rádio australiano anunciou o

seguinte: "Os jornais austra
lianos elogiam a formação de
um bloco anti-"eixo" pelas na

ções americanas".
A irradiação continuou ci

tando palavras do "Melbourne
Sun", afirmando que "esta
união traz animação e segu
rança para a Austrália" e que
"a Austrália necessita de uni
dade mais eficiente com as ou

tras democracias do Pacífico,
contra o inimigo comum - o

Japão".

Washington, 21 (U. P.)
O senador Conally declarou
aos jornalistas que no caso de

romper em massa as relações
com os países do "eixo", as

nações latino-americanas fa
rão importante contribuição
ao esforço, bélico dos Estados
Unidos. O sr. Conally afirmou

que aguardava como certo a

ruptura das relações dos paí
ses americanos CaIU o "eixo",
o que constituiria fautor de
muita importância na guerra,
porque impediria que o "eixo"
lograsse informações vitais e

eliminaria a propaganda tota
litária no continente.

Londres, 21 (R.) - "A che-I aproximaram até muito pró-] tativa fantástica, com a circu

gada do sr. Churchill a salvo

I
ximo da costa americana, co- lação de notícias falsas para

à Inglaterra torna possível re- mo o indica o afundamento de apanhar o govêrno brttânrco
velar-se uma das maiores cons- dois navios ao largo de Long desprevenido, fazendo-o decla

pirações de guerra alemã. Uma Island, na última semana. Bom rar o lugar onde o primeiro
conspiração para mata-lo ou bardeadores "Focke VVulff" e ministro se encontrava, e co':
raptá-lo na sua viagem de re- "Nypkin", de grande raio de mo e quando voltaria. Os go-

gresso dos Estados Unidos" - ação, cooperaram com êles,
declara um correspondente na- com ordens para pocurar e des

vaI, que acrescenta. "Acredí- truir quaisquer unidades na

tarido que êle voltasse por vais que pudessem estar esdol

mar, os alemães mandaram tando o sr. Churchill. Simulta

grande número de submarinos neamente, as estações de rádio

para o Atlântico, os quais se, inimigas deram início a ten-

Londres, 21 (U. P.) - Os

mis-I
Zurique, 21 (R.) - O marechal

teriosos falecimentos ocoridos re- Brauchitsch foi submetido a deli
centementes no "Heich" faz ascen- cada intervenção cirúrgica, cujos
der a mais de 20 o número de ",c- resultados foram muito satisfató
nerais na listas elirninados de seus rios, segundo informam telegramas
cargos, por falccuu-ntos ou por recebidos de Berlim.
haverem caído em (:e�'graça dcst'c O marechal von Brauchitsch en-

o CO':Il'.:, da �lIerr:l. contra-se agora em vias de resta-
A morte do general Walter von belecimento, mas terá de passar

Reichenau foi seguida pelo rumor por longo período de convales
Trem alemão repleto de que o marechal Von Listz se cença.

de tanques enc�ntr� cm um campo t!e con- Lon(�res, 21 (D. P.) - Círculos
centração c por outras ver-soes, se- bem mformados declaram que

Moscou, 21 (R.) - Telegra- zundo as quais estão sendo feitas "caiu enfermo" o marechal de
mas da agência "Tass" infor-I �lOdificações s�cretas no Alto Co- campo Wilhelm von Keitel, chefe
mam que um destacamento de I mando Alemão. Desde que começa- do alto comando alemão.

zuerrtlheíros operando em raI�l .as vitórias rl!ssas contra os

0/. 1'. exércitos do "RRelch", os mar-e

Melíupol, c estruiu um trem chais Von Brauchitsch e Von Bock
alemao carregado de tanques, foram destituidos dos seus cargos e,
caminhões e bombas. Diver- sem confirmação, se anunciou que

sos tanques e caminhões fo- o marechal Von Keitel se encontra
. . _ enfermo, ao mesmo tempo que se

ram destruídos. Cinco vagoes soube ter renunciado o general
carregados de bombas voaram Halder, conselheiro pessoal de

pelos ares. Hitler.
De um modo ou de outro, o

� mes�o desta?ament.o d:s- chanceler alemão perdeu já mais
truíu, ainda, seis carntnhões de 20 generais. Alguns dêsses tom
e 27 carros de abastecimentos baram em ações de guerra, ao pas

so que outros desapareceram mis ..

teriosamente, ou encontraram a
morte em circunstâncias bastante
singulares. Alguns se renderem e
muitos foram eliminados pelo
"Fuehrer".
Berna, 21 (R.) - "A morte do

marechal von Reichenau constituiu
completa surpresa para os que o

conheciam de perto, pois os que
o viram há bem pouco tempo, fica
ram profundamente impressionados
com a sua robustez físira e mental,
escreve o ccrrespondente do "Neue
Zuercher Zeitung", em Berlim.
Genebra, 21 (R.) - De acôrdo

com informações oficiais, divulga
das em Berlim, o enterramento do
marechal de campo von Reichenau
realizar-se-á na próxima sexta-fei
ra, no arsenal de Unter den Lin
den, na capital alemã.

o os generais

Três das maiores
batalhas da guerra

Moscou, 21 (U. P.) - Três
das mais renhidas batalhas da
guerra russo-alemã' estão sen..

do travadas presentemente nos

setores de Mojaisque, Orel e

Kharkov. Todos os esforços
russos foram intensificados,
afim de afastar os alemães
dessas posições.
Segundo informações proce

dentes da frente, unidades mo
torizadas russas chegaram a.

OreI, protegidas por tanques,
e tomaram de assalto, uma
após outra, grandes fábricas
situadas na parte léste da cí
dade, que os alemães haviam
convertido em poderosas forta
lezas.

Comprai na cr SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Reforcos alemães
para Esmolensco

Moscou, 21 (R.) -'A emis
sora local informa que as tro
pas germânicas, transferidas
da França ou enviadas em
aviões de Esmolensco, foram
jogadas na batalha da linha de
frente, num supremo esforço
para deter a ofensiva soviéti
ca, mas foram compelidas a
bater em retirada, sofrendo
tremendas baixas.
Em consequência do desba

rato de suas forças, o Estado
Maior alemão enviou para Es
molensco, com a maior rapi
dez, por meio de transportes,
um regimento de veteranos
que se encontrava na França.

ACão americana
Washington, 21 (R.) - Foi

confirmada oficialmente a no
tícia veiculada sábado último
de que submarinos norte-ame
ricanos lograram pôr a pique
três navios mercantes inimi
gos, ao largo da baía de Tó
quio. Ontem foram atingidos
por aviões de bombardeio ame

ricano e afundados um cruza
dor e um petroleiro.

Com. viGt_$ • '�,u!n.ta.c'oIUfta�t
.

RIO, 20 (ESP.) -- A DELEGAÇÃO NORTE-AMERICANA AO CONGRESSO INTER-AM ERI.•
CANOJ APRESENTOU NOVO PROJÉTO TRATANDO DAS ATIVIDADES SUBVERSIVAS QUE
E?<ERCEM NAS TER�AS AMERICANAS ELEMENTOS LIGADOS A ORGANIZAÇÕES PO
LITICAS DOS ESTADOS TOTALITÁRIOS E AVENTOU A IDÉIA DE UMA COMPLETA REVISÃO

DOS DIREITOS DE CIDADANIA.

O uso diario de Kolynos preservará
sua saúde, pois evitamuitas infec

ções que se originam na bocca. Kolynos
é um creme dental antíseptíco que não
só limpa melhor os dentes, mas des
tróe muitos perigosos germes.
As crianças, especialmente, preci

sam de Kolynos para proteger-lhes a

saúde. Ellas todas apreciam o seu gosto
agradável. Eis a razão por que é facil
habitual-as ao uso do Kolynos, desde
a mais tenra idade.

KOLYNOS
Custa menos porque se usa pouç_o

••• é concentrado!

Mais de 60. projetos
Rio, 21 (" Estado") - A se

cretaria geral da comissão ti
nha recebido até o meio dia de .

ontem mais de 60 projetos,
que estavam sendo devidamen
te protocolados e iam ter sua

,dístribuição imediatamente.

EstálS triste, me. Ilm6r 1
'fenl bl'onq1l1t�? EstA. com to••e'

fl.: 14')1 de N0"80 Senhorl

I'M te ••ln o CONTBAT08SIll.

1••"••"" -

''lia ••••1._ . 1t.<II.�

rodeiamistério

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre 08 primeiros,
São os doces preparados,
Co 'o bom Fermento Medelros.

..'1)

14 mil soldados do
«eixo» prisioneiros
Cairo, 21 (H. T. M.) - Um

comunicado oficial britânico
anuncia que cerca de 14 mil
soldados alemães e italianos
foram feitos prisioneiros em

Bardia, Solum e Alfaia.
As perdas britânicas nesses

três setores foram menos de
100 mortos e 400 feridos. do inimigo.

LEMBRE-SE-
UM CENTlMETRO

E BASTANTE

o sr 8 Churchill dirige
um «Clipper»)

Londres, 21 (R.) - O sr.

Churchill, que havia pilotado
um avião em 1913, assumiu. a
direção do hidro-avião em que
viajou das Bermudas até Ply
mouth, um "Berwick", de .:t
motores, considerado o "Queen
Mary" dos ares.

Depois de haver assentado
no banco do piloto e de haver
estudado durante alguns mo
mentos o mecanismo de dire
ção, o primeiro ministro sorriu
francamente quando se viu pi
lotando o luxuoso "clipper" de
90 toneladas.

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa inegualáveI, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Auxilio às forcas
alemãs

Cairo, 21 (U. P.) - Infor
ma-se autorizadamente que o
marechal de Aeronáutica da
Alemanha, Albert Kesserlin,
que comandou as forcas aéreas
alemãs na frente central da
Rússia, estabeleceu seu quar
tel general na Sicília. Trata-se,
evidentemente, de alguma im
portante manobra alemã para
auxiliar as forças de von Rom
mel, na Tripolitânia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LONDRES, 19 (A. P.) .. NOTICIOU·SE, NUM RÁDIO AQUí CAPTADO, QUE o rrRIBUNAL MILITAR

DE LEIPZIG CONDENOU À MORTE, POR FUZILAMENTO, OITO SOLDADOS ALEMÃES QUE SE RECUSA
RAM A SEGUIR PARA A FRENTE ORIENTAt.

Diga isto
a

arido
Rio, (Comentário da Inter- Hitler, dentro ainda dêste ano,

Americana) - O panorama da receba com juros o castigo de
guerra vai se modificando aos que se fez merecedor pela sua

poucos. O exército "invenci- desmedida ambição de escravi-
, vel" de Hitler está de joelhos zação do mundo. Todas as na

nas estepes russas, recebendo ções da América, congregadas
o castigo implacavel das divi- em torno da leaderança do pre
sões de Timoshenko que avan- sidente Roosevelt, mostram-se

çam, retomando pela aniquila- prontas a defender as frontei

ção, o que fora invadido, antes ras do Hemisfério, onde quer
sem declaração de guerra. Nos que se positive a existencia de

desertos da Líbia, as fôrças uma agressão externa.

britânicas acutilam os

rema-I
A Conferencia de Consulta

nescentes dos exércitos despe- dos Chanceleres americanos,
daçados de Von Rommel, des- reunida neste momento no Rio
fazendo os últimos redutos do irá definir as normas de con

melancolico império colonial duta dos govêrnos do Hemisfé
italiano. Nos outros setores, o rio Ocidental em relação ao

que se observa é a crescente imperialismo escravisante das
resistencia das democracias potencias do Eixo. As. Repúbli
contra a ambicão de dominio cas do Novo Mundo, fortale
das potencias totalitárias, com cendo o principio contido na

um vertiginoso e ímpressío- doutrina de Monroe, cerraram

nante aumento da produçdo fileiras em torno do chefe da
armamentista das fábricas a- grande nação americana, de-
mericanas e inglesas. ;:=======::::::================::..:
Êsses fautores revelam que I I

não está longe a derrota do
Eixo. A preparação militar do

Reich, levada a efeito durante
oito anos, já está sendo iguala
da e, em muitos casos, sobre

pujada pelos aliados democrá
ticos, de forma a permitir que

Não tardará
·das de

Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto ou

adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros desarranjos do

estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou duran
te o dia, pêso, calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo. certas
coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer, preguiça
e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do ventre, mui
ta sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de vomitar, máu

I
halito, indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos estes sofri
mentos são causados por substâncias infectadas e fermentações tó
xicas no estômago e inestinos e que use Ventre-Livre sem demora
Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substâncias
infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem cau

sar a todo o organismo.

______________aa _

Indicador
I Dr.�r.

DR. RICARDO
GOTTSMANN

Ex-chefe de ett
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burknard!
e E. Kreuter)

Especialista em

Lirurqia Geral»

Alta cirurgia, gyne
cología (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systems
nervoso e OpPfsções

de plastloa.
IConsnltorle á rue Traíe-

DO. 18 (dHS 10 lÍs 12, .,

dlJS to ás 16,DO) Tele
pbone - 1.286

Besídeneía â rua Es
teves Junior, 20.••-
Telephone ••• 1.131

seu

* * *

Lembre-se sempre:

Ventre-Livre não é purgante

* * *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

médic
ARA'UJO-OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

r I Peja manhã, das 10 às 12
\.�(�� ru U b� S: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

INSTITUTO DR OI�6N08TICO
CUNICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Untverstdade de

Genebra (Suíça]
Com prática nos bospítaís europeu!
Clínica médica em geral, pedíatrta,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genlto-urínarto do homeIli
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de RadiologIa Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Cam Dane rio
São Paulo), Especializado êru Hi
giene e Saúde Püblíca, pela Uníver
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
AparêIho moderno SIEMENS para
dtagnõsttcos das dorneas internas
Coração, pulmões; vesícule biliar,

estômagos, etc.
Radiografias óssea .. e radiografias

dentárias

Electrocardiografia clínica
Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI! d1túrblos das
glândulas de secreção Interna) .

Sondagem Duodenal
�,xame químico e míoroscôpíco do

suco duodenal e da bílis),
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-víoíetas,
"a108 íníra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
�-xames de sangue para diagnóstico
da sítílís díagnéatíco do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reaçêo de
Aseheín Zondeek, para díagnóstlco
precoce de gravidez). Exame d�
ouz, escarros, líquido raquíano e

ruaíqner pesqulza para eíueídaçãi
de dlagnóstíeo.

Rua Fernando Macbado, 8
Telefone 1.\ 95

FI ORrANOPOLI�

vitória

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
DR. ALBERTO M. GUEDES PI,NTO

I
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Hercilio Luz, 189 CLINICA GERAL

:--Te_lefo_ne0..........75_1._,,_; l)OENCA� NERVOSAS
Consultório: Rua Vítor Mareies, 28 - Das 1ft às 11 horas

Residência: Rua Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589

I Dl. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1 D92
9 ás 12 e 14 às 17 noras.

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

.,

ocracrss

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇ,A,S DC)S
. Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

Consultas diariamente Pe�a manhã: das 1.0 ás 12 horas
a tarde: das 15 as 18 horas

Consultório: Rua João Pinto o, 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

Josephinà
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1't às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob,)
.

Dra. Schweidson

Attende a chamados
14

monstrando aos totalitários
uma impressionante unidade
de sentimentos, nunca regis
trada, até hoje, na história da
relação entre os povos.
Hitler, ao querer dominar o

mundo, o que conseguiu foi a
tirar o universo contra a Ale
manha. A "Nova Ordem" es

tá sendo repudiada inclusive
pelos povos escravisados, cuja
existencia depende do bom ou

mau humor dos "Quislings"
infamantes.
A América, pondo-se à fren

te dessa cruzada de redenção
do mundo, desencadeou o mo

vimento de maior repercussão
da história do universo, do
qua ldependerá a salvação
das instituições democráticas
entre os povos, bem como o

bem estar e a felicidade das
nações no trato mútuo das ge
rações do futuro.

CLlNICA ESPEtlALlZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 146I,.-Residência 145à

UniãO sagra�a /e
.

total

Dr. SAVAS LACERDA

OFICINA FORD
(Provisória)

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

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-0a8 J 6 às 18 horas.
Ras.: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANÚPOLIS.

TUFFI AMIN & IRIvlAO, 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 o.pa
relhada com bons profissionais e executará todos
os consertos e montagem com a máxima PERFEI

çÃO e PRESTEZA.
--

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFF. AMIN & IRMÃO

i tentativa visando garantir uni-
Londres, (B. N. S.) -- O dade de esfôrço e é bem pos

"Times" escreve sobre as na- sível que seja feita uma comu

ções unidas: "Sob a Ilderau- nicação sobre os resultados
ça do Império Brttâníco, dos obtidos nesse terreno, na con

Estados Unidos, da Rússia \�

I
ferência de Washington, já se

da China reunem-se presente- tornando evide.nte qu� os acôr-
mente os povos e os recursos dos nesse sentido serao tanto
da humanidade. 'I'rata-se da práticos, como de longo al
mais poderosa coligação na cance.

história do mundo. A escolha A indústria norte-americana
do general Wavell para êSS0 teve uma valiosa experiência
comando, feita por sugestão na produção de guerra como

do presidente Roosevelt, será fornecedora de munições à
calorosamente recebida. Grã-Bretanha, à Rússia e a

É quase tão interesante o outras vítimas da agressão, 8,.\
oferecimento feito ao genera- está agora se preparando para
lissimo Chiang Kai - Chek do concentrar-se nessa produção.
comando supremo na China e A mobilização do srecursos

a sua aceitação. Foram a sua separados de todos os aliados
personalidade e o seu gênio não é suficiente, em si. Para
militar que conservaram o obter no mais breve espaço de
povo chinês unido durante tempo possível quantidades es

quatro longos anos de amar- magadoras de equipameuto dê
gos sofrimentos e que o leva- toda a espécie, que são neces

ram a anular todos os esforços sários, torna-se imprescindível
do inimigo para destruir-lhe o coordenar êsses recursos afim
moral e a resistência material. de distribuir a cada país alia-
A sua corajosa tentativa pa- do a espécie de produção para

ra aliviar Hong Kong e a rá- a qual êle tem as maiores fa
pída remessa de divisões chi- cilidades e repartir os supri
nesas para Burma já vieram mentos assim obtidos nas

ligar a estratégia chinesa à frentes em que poderão ser

dos aliados da China, no Ex- usados com maior eficiência.
tremo Oriente. lVIas a estraté- Determinar os princípios em

gia militar, hoje mais do que que êsse vasto empreendímen-

I
nunca, acha-se condicionada à to se baseará e pôr a. máquina
estra.tégia industrial. em funcionamento, não foi
Com efeito, a estratégia in- uma' das tarefas menores da

dustrial não somente .detel'mÍ- conferência de Washington.
nará o curso e o resultado da Houve um precedente no esta-
guerra, como também a estru- belecimento do conselho do
tura da paz. grupo oriental, que coordena"
A mobilização e a reunião, o serviço de suprimentos da(

em benefício comum, de todos Austrália, da Índia e de todos
os recursos dos aliados são a os países britânicos situados a

espinha dorsal de qualquer léste e ao sul de Suez.
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Washin�ton, Jan�lro de 1942; to as potências aliadas iniciam os

_' (Serviço especial da Inter-
I passos do seu caminho ascensio

americana) - Não resta dúvida nal, o Eixo precipita-se no seu

que a situação militar da Alenta- declínio. Isto é evidente. No en

nha é muito pior que no início tanto, é uma perigosa ilusão crêr
das hostilidades. A vasta exten- se que a potência germânica já
são do terreno conquistado, os entrou no processo da sua decom
muito milhões de homens subju- posiçao.

gados, as posições estratégicas
adquiridas estão longe de com

dificuldadespensar as Imensas

que essas conquistas acarretaram

consigo. A situação econormca

dos países invadidos é desespera
da e o estado de rebeldia latente
das populaçôes ocupadas exige
uma vasta dispersão de forças
militares, em ação de polícia e

de prevenção, cujos poderio bé
lico se faz sentir notavelmente
nos pontos onde mais diretamen
te se combate. Por outra parte, a

Russia e a Líbia são duas expres
sões de tremendo desgaste mili
tar e de irremediável desprestígio
político para uma gigantesca or

ganização, cujos êxitos têm con

sistido até aqui numa verdadeira
..

blitzkrieg" de terror psicológi
co.Acresce sôbre todos êsses fau
tores desfavoráveis para a sorte

dos exércitos do Reich, o blo
queio das esquadras das potên
cias democráticas que está redu
zindo a Alemanha e os seus par
ceiros a uma espécie de "autar
quia" forçada, obrigando-a �
contar quase exclusivamente com

as suas próprias reservas e com

os recursos, dos países de que se

apoderou (longe de produzirem,
estes últimos, todo o seu rendi
mento útil devido á resistência
patriótica e á disposição moral
de quem trabalha a chicote), o

qual, tudo somado, não chega
, para satisfazer as necessidades de
uma guerra totalitária.

As condições militares da Ale
manha são, portanto, muito infe
riores ás dos seus inimigos, o que
não quer dizer que seja tarefa fá
cil obrigá-la á rendição. Enquan�

;'(

EMULSÃO

são é bem um instrumento ger

mânico, como da mais específica
substância germânica são os Ge�

nerais que agora se fingem divor
ciados do nazismo, como o nazis
mo deles. Tenhamos todas as re

servas antes de aceitar como

bôas as lutas intestinas dos ale
mães. Se fôr sacrificado algum
General prussiano pela sua farsa
heterodoxia nazista sê-lo-ia ain

da em benefício de tenebrosos

desígnios, que consistem em ven

cer o inimigo, primeiro, pela fôr

ça, e se não puder ser pela fôr

ça" fingindo, como em 1914, uma
derrota que leva em si todas as

vantagens de uma "contra-ofen
siva" em futuro mais ou menos

próximo. De 1918 a 1939 há um

processo de 21 anos dirigido gra

dual e sistematicamente para ês

se fim.

É certo, por outra parte, que
a aceitação de uma paz concebida
nessas condições já não está ao

alcance de qualquer político que,

pela má luz do seu entendimento,
se empenhe um dia no suicídio
definitivo da Humanidade. Para
felicidade do mundo do futuro,
os alemães, pela sua refinada
crueldade, lançaram no coração
das vítimas esta vibração laten
te : pagarem olho por olho, e

dente por dente, todas as infâ
mias, desde a fome negra á des-

honra de difícil rermssao, que
têm feito aos povos subjugados.
Só numa mentalidade geométri
ca e dimensional, revestida da
impermeabilidade de concreto de
um nazista alemão pode caber a

idéia simplista de que para ter

minar com a França basta termi
nar com os franceses, ou para
terminar com a Russia basta ex

terminar os russos. Os cem mil

. É determinação dos aliados,
manifestada pelos chefes dos seus

países mais poderosos e represen
tativos, que a paz com a Alema
nha não deve ser negociada, mas

imposta. A História tem-nos dito
sempre que uma paz negociada
com os germanos envolve, por
parte dêstes, o significado de uma

simples trégua na luta, para a re

começarem mais tarde com rede
brado brio e novas possibilida
des. Hoje, felizmente, os seus ad
versários estão de firme sobre
aviso a êsse respeito.

Não é também da natureza

prussiana �cabar as guerras pelos
colapsos internos. Pode desapare
cer um dia o nazismo, é certo;
mas nunca pelo colapso. Antes,
pelo frio cálculo de dar passa

gem a outra situação que ofere
ça á pouca fé do adversário in
gênio a miragem de uma paz de
vantagens sempre aparentes, mas

de inconvenientes certos. Esta
mos em face de valores perfeita
mente entendidos que n�o alte
sões de Timoskenko que avan

ram os termos do problema na

sua ausência.

Tem-se repetido muitas vezes

esta verdade: a Alemanha não
é o produto do nazismo, mas sim
o nazismo um produto da Ale
manha. E não pode haver sofri
mento, esfôrço, sacrifício ou

pressão que faça esquecer aos

responsáveis pelo futuro do mun

do essa verdade irrefutável. O
nazismo, instrumento de absor- civis, homens, mulheres e crian
çâo e conquista pela perfídia, pe- ças que haviam sido massacrados
la falta de escrúpulos, pela calú- pelos alemães nas zonas que ago

nia, pela crueldade e pela extor�' ra vao sendo reconquistadas pe-

NÃO SE DESCUIDEI

As valiosas vitaminas do pu
ríssimo óleo de fígado de ba

calhau, contidas na EMUL
SÃO DE SCOTT, estabelecem

imunidade natural contra as

infeções do aparelho respi-
ratório. Em qualquer época

não há substitutos pãra a

DE SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saude I

A bravura dos australianos
Singapura, 19 (U. P.) - Acaba de chegar à frente da Ma

laca ocidental um poderoso exército australiano, para dar com
bate aos japoneses.

Camberra, 16 (R.) - "Os australianos estão lutando mag- 2' convocação
nificamente no setor ocidental da Malaia e dominam inteira- São convidados todos os

mente a situação. A situação geral, entretanto, continúa difí- srs. sócios dêste centro pa
eil" - declarou o sr. Curtin - primeiro ministro australiano, ra a sessão de assembléia
que disse ainda que, pouco antes de receber tal informação, ha- geral, atím de se proceder
via recebido um telegrama do major-general Gordon Benett, à eleição da nova diretoria,
nos seguintes termos: I cujo mandato v . de 1942·

"Nossas tropas estão ansiosas por combater. Acredito que 11943. A reunião será em nossa

o inimigo saberá em breve que ainda não morri". séde social provisória, à rua

Singapura, 16 (R.) - "Em seu primeiro encontro com os Pedro Ivo, às 16 horas de
japoneses, os australianos inflingiram ao inimigo cêrca de 200 21 do corrente (4a-feira).
baixas, não tendo sofrido, praticamente, perda alguma. Faltam- Fpolis .. 8-1 1942.
lhes apenas alguns homens, os quais, segundo se espera, en- O secretário
contrarão mais tarde no caminho de volta às linhas de comba- BOAVENTURA ALVES DA
te" - diz uma mensagem da emissôra local. SILVA

Centro Social dos Re
formados e aposen

tados

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

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. 'Üarantia
de 2 anos.

AVA - Gladíator 5 val v. 530$ - 6 valv.
551 $, 7 valv. 59:1$, para pilhas 500$
para acumulador 700$

Catálogo grátis. 400 réis em selos para

"

-

GlAnJATOR /�o///�
Rádios especiais.
li remessa.

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações cíveis, comerciais
VISCONDE DE OURO

PRETO, 70

Fone 1.277

•

Ir
IGS patriotas russos, são um tes-I chefes do Nacional�Socialismo
temunho dramático dêsse brutal alemão; pode a fera uivar, em

e estúpido princípio da absorção contorçes epiléticas, do seu co

pelo extermínio. vil de Berchtesgaden, podem ain-
Pode Berlim apresentar o ce- da suceder muitas cousas, enfim,

nário das metralhadoras voltadas mas nada nos deve confundir nem

para os Generais insubmissos; afastar da determinação de aca

podem êstes vir a executar um bar de uma vez para sempre com

dia sem formação de causa os êsse foco de insolidariedade hu-

mana e de perturbação constante

da ordem internacional que se

chama o prussianismo alemão.
Para a Alemanha ser vencida,
não basta que os alemães confes
sem a sua derrota; é indispensá
vel que as democracias lhes im

ponham a sua vitória. Tudo o

mais seria uma grande mentira.

Boas Ideias Produzem Sucesso Rápido

ABRA DEPRESSA o SEU CAMINHO
com uma ParkerVacumatic - a Caneta para

UM PENSAMENTO AERODINÂMICO*

OS psicóloqos afir.mam que
.

secar inesperadamente. Ela
sao as pequenmas, mas se enche facilmente com o

irritantes contrariedades - enchedor "a uma só mão",
como os desarranjos comuns único e exclusivo da Parker.
das canetas - que pertur- Peca ao revendedor mais
bam a vivacidade das próximo que demonstre as

ideias.O sistema moderno de características determinan
AERODINAMIZAR SEU tes do funcionamento da
PENSAMENTO é escrever Parker, incrivelmente suave.

TElEVISAO
7ót4
��ÚP
rk/inlo
evita que a

caneta sé
queinespe·
radamenle

com uma Parker Vacumatic.

Nunca existiu uma caneta

como a Vacumatic para ins

pirar o sutíl esforco mental
necessário ao sucesso. Nun
ca se torna áspera, nem pode

• Pensamento Aerodinâmico

Significa um eficiente fluxo de idéas
não interrompido' peJos desarranjos
'comuris às canetas.

o Diamante Azul da Pcrksr.

•
sôbre a Caneta. represente o

nosso Contrato Por Vida com o l'H,

possuidor. garantindo-lhe ln- 1/
condicionalmente um serviço técnico /
por toda a sua vida (exceto em caso

'

de perda ou dano intancíonal), desde·
que a ccmotc venha completa para
consêrto. Para despesa de embala
gem, porte e seguro, será cobrada
apenas a taxa de seis mil réis.

Pena Suave Como Se
Fosse Lubrificada
Todas as Canetas
Parker têm penas de
ouro de 14 K com pon-

ta de Osmiridio.

À venda em tôdas as boas casas do ramo
7l-S2

Canetas Diamante Azul, 230$, para cima; outras canetas Parker. desde 52$. Únicos distribuidores para todo

o Brasil e Posto Central de Consêrtos: COSTA, POR1ÉLA & elA., Rua 1,0 de Março, 9·1.0 - Rio - C. P.508

"A�«J;Qi:.iia;:i.i;�;;:a�h!:::h!U;;;na;:»---;:::1=A=V;:;;:;:I;:;;:;:SO=A=O=PO;:;;:;:V:;;;;;;';O";;;;;;;';;;;;C;;;';;;;;A;;;';;;;;Y;;;;;;;A;;;';;;;;RI;;;';;;;;N;;;;;;EN;;;';;;;;S;;;;;;E;;;;;;;:ISingapura, 19 (Reuters) -I
(De um correspondente da AFI linha direta Porto Alegre-Florianópolis
para a Reuters) - As ativida
des da quinta coluna japonesa
durante um longo período mui
to anterior ao ataque aos Es
tados Unidos é atualmente ob
jeto de vastas discussões na

América e nos países aliados,
No Extremo Oriente, toda

via, há muito, que todos os

homens de negócio japoneses,

Icabeleireros, mecânicos, profes
sores, viajantes, exploradores,
trabalhavam por conta do Ja-
pão e preparavam a invasão. �����:::::::::::::::::::::�::::::�:::::::::��::::::::::::�
Vastas propriedades japone

sas nas plantações da Malásia
permitiram com efeito, ao alto
comando nipônico preparar em
todo os seus detalhes os pla
nos da atual Campanha na

Malásia.
Oficiais da Marinha de guer

ra japonesa pilotavam "san
pans" de maneira a estudar
as correntes e as condições do
mar nas vizinhanças de Blnga
pura, principalmente.
Oficiais do exército, por seu

lado, foram assinalados, mui
tas vezes, como trabalhadores,
diretores, contra-mestres na

Malásia.
Mesmo nas índias, homens

de negócio. japoneses, se inte
ressavam por questões que não
eram de sua alçada. Várias ve

zes, as autoridades tiveram de
intervir para impedir que di
retores de estabelecimentos fi
nanceiros adquirissem grandes
empresas locais.
Na Birmânia a situação se

complicou ainda mais pelo fa
to da longa permanência de
lojistas japoneses, muitos dos
quais, casaram com bírmanas e

chinesas da região. Agora, as

autoridades locais estão exer

cendo severo contrôle sôbre
êsses perigosos agentes do ím
periruisIllo ,a:ponê.s� __ _ .

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianonolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 15 !JE NOVEMBRO

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

.......... rebeldes ...............__bl... ...;
-.. ou "mple.. grippoa. reatrtades" ..UIIBld6etlw _
eacanoa $anguJneo;l, ......... peite .... ces........0.......
• fraqueza ge t.lhI de appetile o febrew. CON'rRATos.a
•• _..edI ul.. beroJce falha. IElllcacla.'••
....... do. lubercalo y .
COIITRATOSSE Já roc nuaJa .. 2AOOO .Ito .....
... ......... T.nh... cvldadol�""" -aa IU" I
...... CONTR_TOSSE, que • _r t _......a;
.. ..,.........'.. 'I'_la•• _ , I .R _ --. ,

-

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Heepcke)

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. t>reciso de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paule.
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Ulâmos estilos em mobiliários de Imbúia

"A MODELAR"recebeu

Vendas em ótimas condicões de pagamentos

II

coisas Sindicato da Indústria de
fósforos, do Rio de Janeiro

Gebbels pretas
A

ve as
dermos teremos perdido mais

que tudo - perderemos nossa

própria existência nacional.
Os sacrifícios que tivermos de
fazer nesta guerra devem ser

considerados sob êsse ponto
de vista. O que os soldados es

tão fazendo na linha de fren
te pela pátria, jámais poderá
ser pago pelos que ficaram no

país" .

Zurique, 19 (R.) - "Se ga
nharmos a guerra, teremos ga
nho tudo. Se a perdermos, te
remos perdido mais que tudo
� perderemos nossa própria.
existência nacional" - decla
rou o sr. Goebbels, ministro da

Propaganda do "Reích "

�
co

mentando a situação atual,
em discurso pronunciado on

tem em Hamburgo.
"Se a guerra contra a União

Soviética é árdua e difícil, e se

temos enfrentado nela um ini

migo de enorme tenacidade, is
so nada prova da magnitude do

perigo que nos ameaçava" -

frizou o ministro da Propagan
da do "Reich", que se referiu
também aos "incomensuráveis
sacrifícios a que os soldados do
"eixo" se têm exposto na fren ..

te oriental".
Depois de acrescentar que as

potências do "eixo" foram ).'8-

forçadas pela heróica ação ,10

povo japonês, disse:
"O Japão enfrenta os mes

mos problemas, ainda não re

solvidos que prejudicam a Itá
lia e a nós mesmos. O fato C�6

que no .terceíro ano de guerra
êle se tenha juntado conosco

lutando contra o domínio do
mundo pelo imperialismoo In

glês e americano, é uma pro
va de que nossa segurança é

profunda e absoluta. Agora,
não temos necessidade de rea

firmar nossa fé na invencibili
dade da nossa nação, para es

tarmos certos de que nos está
assegurado uma vitória certa
e inevitável. Isso já está de
monstrado por fatos indiscutí
veis.
Noossas previsões estavam

certas. Os cálculos inimigos se

baseavam em julgamentos er

rôneos sôbre nossos dirigentes
militares e polítioos. Na rea

lidade, esta guerra representa
uma combinação de conflitos
militares que se dariam fatal
mente, dentro de poucos anos,
se não a tivessemos enfrenta
do agora.Mais importante mes

mo do que se saber quando es

ta guerra terminará, é saber de
que maneira ela terminará.

Se ganharmos esta guerra
teremos gan ho tudo. Se a per-

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

Frente anti-fascista na campanha
presidencial do Chile

Santiago, (A. P.) - Os par
tidos da "esquerda" pensam
em criar uma "frente anti-ta
cista" para apoiar a candida
tura do radical Juan Antonio
Rios, contra a do sr. Carlos
Ibafiez, que é o candidato das
"direitas" .

o IRMÃO SOFRE ?

o Ambulatórlo Médico Popu
lar Rua Maia Lacerda 66 --

Ri� de Janeiro, sob a direção
de mêdcos Espíritas, ater-de,
gra tui tam ente, pessoa Imen t -.
llU pelo Correio, desde que
envie claramente o nome, i 1a
de, residência e sintoma-, as
sim como envelope selado e
subscrito para resposta.

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

ADVOGADO

Rua Trajano, 33

FLORIANÓPOLIS

Prédio
Vende-se um, à rua BOe

caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas.

lSvs. - 5

Oficiais noruegueses
continuam a escapar

Montreal, Canadá, 19 (A.
P.) - O príncipe Olaf, herdei
'1'0 do trono da Noruéga, decla
rou que 90% dos oficiais das

fôrças aéreas norueguesas
"em idade útil" escaparam
da terra natal e estão . agora,
em servíco ativo ou treinan
do outro� pilotos, no campo
da "Pequena Noruéga" perto
de Toronto.

O príncipe herdeiro declarou
que três esquadrilhas norue

guesas completas, estão ope
rando em ultramar. Interpela
do sôbre se os aviadores ainda
estavam fugindo da Noruéga,
o príncipe Olaf respondeu:
- "Ainda. Naturalmente, o

tráfego é difícil, no inverno, no
mar do Norte. A viagem não é
agradável num pequeno barco
e os alemães est.ão sempre a

tentos. Além disso, há difícul
dade de conseguir gasolina.

I
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TINHA TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funcionário pú··
blico, começou 8 sentir ton- """""---.......--------..,..--------------------�

turas, manchas na vista, tu- /

Ido rodava ... Tinha medo de ....

atravessar uma rua, de to- N O V· A M .E N T.E A V E N D A
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, 80 subir u- as afamadas ...--------------------....

m�Oe����i�· a tomar as gotas MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
de BUCOIODINA a conselho
médico e tornou-se outro:
lépido, jovem, cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOIODINA, com base de

iodopeptona, impede e com

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

comece HOJE. a tomar BU
COlODINA e víver

ã

muito
mais rio que iria viver.

Peça BUCOIODINA na sua

farmácia e .s e não encontrá·
la escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa PMtlll 2:02.

-o ESTADOtt?
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n.. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

'. ASSIR'.TURAS

Na CapHal:
Ano 50$000
Semestro ....•. 25S000
Trimestro ....•• 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 responsabi
liza pelos conceitos emitidos

I .
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 letes.

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

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

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

,

Agua
Saoia Catarina
Nlscente de águas quentes

com 40, 5 gréul

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

-- -

San D u e n DI
CONTEM'

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEIlEBRO
TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálidos. Depauperados,
E,qotados, Anêmicos, Mã ••
que criam Magros, Crianças
raquíticlI, receberão I toni-
ficeção gerei do orgellilmo

Sa nÓ·Üe n 01
Llc. D N.S.P. rr 199, da 1921

----------------------------------------------------------------- ....----.------------------------------,-------�

Economize para seu Lar
Circunscricão de Santa Catarina

,

Dístríbuícão de 20 de Dezembro de 1941
,

Au iliadora Predial S. A.

APROVADO PELO Sr. FISCAL FEDERAL EM PORTO ALEGRE

Companhia c Aliança �a Baia»
----�----------------------------------

F.undada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo"

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizade Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de li> 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, • 3.929.719:000$000
Receita • 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro » 85.964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos)>> 22:354:000$000

I

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.
PLANO '/fAII _' D b36 istri uição;

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

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 Uruguai. Reguladores de avarias nas prín

cipais cidades da América. Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Cia.

»

»

Com juros
»

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caixa postal lf}- Tele/)ho�1083-End. Tei.•ALL/ANCA ..

Sub-Agente em Lagullo, Tubarão. Itaiaí, IBlumenau e Laqes.
.

PLANO "BI/ 29 Di�tdbuição:

Crédito Mútuo Predial

4.042-Carlos Bessa Laguna (saldo) 3:500$000 Antiguidade prefcia.
4.007-Contrato 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 preícia.
5.080-Herbert Brattig Rio do Sul (saldo) 7:500$000 Serie II »

, 5.032-Paulo Siegle Hamonia (parte) 1:500$090 » 5424

I!5.585-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 JRescisões: 5.743, 4.398, 5.503, 4.353, 4.176, (parte)

Sociedade Comercial Livoníus Ltda .. , Correspondentes

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

Proprietários: J. Moreira & Cia.

·7 DE JANEIRO
Foi entregue à prestamísta Lulza L. Lueht,
residente em Palhoça, possuidora da caderneta

n, 14.257, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs,

6:250$000 .

contemplada no sorteio de 4 de Janeiro de 1942.

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

mercadorias, no valor de rs.

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

Não vacile, adquira já, uma
caderneta na

Crédito Mútuo Predial

Comprador de Cabelo de animal
Desejamos nomear comprador de cabelo vacum e

cavalar, para este Estado.
Exigimos reterênctas,e pedimos informar qual a possí

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

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

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

Registrado no Ministério da Agricultura pejo Certítlcado
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 dínheíro em depósito pelas

melhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C Ayiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
dRs as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.

li����ãa ! ii��1i�i� 2
Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma
boa instalação de luz OU obter materiais elétricos. em seu' próprio

interesse, visite sem compromisso a

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

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

Máquinas portáteis Màquinas para Escritórios

Produtos da

WANDERER
WERKE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

y
com carros de 32. 28. lJ6. 51.

65 e 95 cm úteis
com teclado «universal» de lJ car

reiras de téclas

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPCKE SIAe COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

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

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

Peças genuinas FORD
..

Procure os novos concessionários"

Tull! Amin «: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa poslal, 117

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �STADO 21 de Janeiro de 1942

BATALHA FINAL DA AL
ZURIQUE,21 (R.) -- A "D. N. B.''_' SITANDO INFORMAÇÕES DE FONTES JAPONESAS, DECLARA QUE "FOI INICIADA A BATALHA FINAL

PELA POSSE DA MALAIA E PELA CONQUISTA DE SINGAPURA". A AÇÃO DECISIVA DEVERA. SER TRAVADA, SEGUNDO A "D. N. B.", NA
REGIÃO DE JOORE BARU.

SINGAPURA, 21 (U. P.) -- AS FÔRÇAS AUSTRALIANAS ESTÃO RECEBENDO REFORÇOS DE TROPAS BRITÂNICAS PARA CONTINUAR A
CAMPANHA NA MALAIA.

_.11

IA

o/

Lira Tênis Clube
Jantar Dansante... Apresentavão do Prof. IIRBO R1\8CHID-11LI-KHAN, o mago da telepatia e do bipinotismo; e de «SERESTEIROS

DO LUAR», o conjunto regional n. 1. - Reservam-se mesas

Vida Esportiva I

PERú x PARAGUÁ[
ilronlevicl(,u, l!) (Retardado) - O se

lecionado do país dos Incas estreou on

tem :1 noite no campeonato sul�a]n('L·i(.'ano
de f'utr-bot, enf'ren tando a tUl'J1HI do !>.;J
)�ag-u;.íi.
_'0 momento de se rnictar o 11l'Nit),

havia j�í 1.3,000 pessoas nas arqu ibancu
das do ('>'stiídio Centen ário,'&Jn as. ês!e 1111' I

llHJoI'O, foi aumr-n ranrlo gl'adati7f11Ucntl",
pois, uruitos tor-cr-dorr-s, sómentr- chega
rum a npr-ecím- o SCgUIHlo .iogo da noite,
que foi disputado entre T;rugun ios e

}1�(lU.-Itol'i<-lno:-;.
Sob as ordens do juiz arg'enttno Bart o

Iomeu �[acias, Joi iniciado O lH'élio, às
20 hOI'<lS,
i\ IH·OpOl'C;fío que se api-oxtmam os nd ..

nuros finais, () nel'VOl"iiSJ110 dos jOg'::li..l'l.)·
rf's aumentn e o }J]'(,lio, tor-na-se ver-da
detrum ontr- ntabalhoado e 8('1)1 nen hum
vislumhr-o de ü;{'niea. De parte a pm-re,
os al'l'PlllélÜ'S são desferidos sem llon1 :1"

l'ia (': constuntemente a bola se nerrle
pelas duas linhas cIp fundo. UI)] elemeu
to })e1'I11.1110 StJo machuca e entram em

C[HUlJO, todos os SC'l1S reservns, para �;u·

cor-rê-lo, além do massagfsta,
Xos mínuros finais, os peruanos aSSH"

ruem a pt-epoudei-âncta nos ataques, e os

paraguaios dão a Inmressão ele que SC'
conformam C0111 o empate pois, se man-
1{�JlL na defensiva.
Às 22 hor-as f:' 52 urinutos ter-mina o

,iogoo, depois de disputados dois minutos
de desconto, com empate de: Perú - 1
vs. Parag'uáí - 1.

O jogo decorreu em ambiente vigoro
so, mas, muito leal e sobretudo cordial.
Os jogadores se abraçaram no final do
encontro.

Os per-uanos cometeram 3 faltas e os

paraguá íos 10.

URUGCÁI x EQUADOR
)fonte\'idéu, J9 (Retardado) - Com

as dependêncías do estádio Centenário
totnlmenre lotadas, entr-aram f"}h campo
os m-uguá ios às 21 11S. e 59 lninutos de
onte-m, saudados estvepttosameute pela
g'I'HIHle nsststôncia. Urn m in u to depois
upralu entaada na quadra os equutor-la
nos, que f'nzíuru a sua estréia no torneio
sul-amc-rtcuuo.

Os nt-uguaíos dão a salda As 22 horas
e ii 111in1lt08 e exercem ímedíutamente
fOJ'tissilua pressão sôbre o arco equato
rtauo, guardado pelo guardião �Ieclina.
Apenas decor-rido minuto e meio de jo
g'o, J. Val'ela ath-a ern cheio .à meta e

conquista o 10 tento dos ui-ugunios.
São fracos os constituintes da seleção

equatoriana. Logo depois dêsse prtmen-o
])011tO os ur-uguaíos jogam COlHO querem.
São ve rdnderaímento bisonhos os esrr-e
antes do cer-tame,
Das ;J8 nríl pessoas que se achavam

110 estádío, apenas umas dez rnil ainda
estaeam nns suas dependências, quando
faltava nUI mrnuro e meio para tei-mí
)1<11' a peleja. E esta tcrmtua, finahnell"
te, aos 4 m iuutos du madi-ugada de se

gunda-fef rn, com o resultado: Uruguai 7;
Equador O.

Os equatorianos Ieltcrtam os uruguaios
num belo gesto esportivo, e Anibal Paz
abraça o seu colega equatoriano.
NÃO HOUVE MÉRI'I.'OS NA VI'I.'óRIA

ARGENTINA
Bnenos Aires, 20 (H. T. M.) - Os .ior

naís comentnm ainda o jogo de futebol
disputado 110 dia 17, à noite, em l\IonteM
vídéu , entre os quadros (lo Brasil e o da
Al'gPlItina f" salíentaru que a "vitória dos
argentinos Joi difícil, reconhecendo que
a valor-osa turma do Bi-así! desempenhou
sua tarefa com grande brilhantismo.
"-La Prensa" diz;: "E1nbo]'a a conia"

g(>nl 110 lJrÍlneit'o período deveria ter
apon tado COUl lnais justiça 11Jll eUl})ate,
a fraca difel'en�a de HIll ponto, COJU que
tel'ulinOll a partida, ni'io revela nell1 sa·
tisfaz os m{>l°itos do conjunto de .Bnenos
Aires para colher o triunfo".

f'Ol\IENTARIOS DA IMPHENSA
URUGUAIA

l\Jontev;(leu, 20 (H.) Os jOl'nais
uI'uguaios oCUpal'Ulll"se dxtensanlf'ute
cou) o jog'o entre o Brasil e a ...'\l'gentillél.

"}1Jl Uhl" consideJ'a justo o J'esltltado,
elllhol'C1 reeonheça que os argentinos se
Yil'alll obl'ig'ados a dClllonstl'ar a elevada
cla.sse c]e .seu ,jogo, o que sonbel'unl fazer.
"IJa iUaií'lJlé]" opina que os brasiJeil'os

não dcviulll tel' lJerdido.
"El Bien PÍlblico" atribue maiol' efici·

ência, ao con.junto arg'elltino.
"IJél. 'Tribuna Populal'" reconhece que

os "encedores fora IH lnais eficientes,
lHas põe ('ln J'eleyo, talnbcnl, os lnél'itos
dos bl'asileil'os, di:lit'ndo que os 111eSlllOS
tênl legítilllo direito a aSl)l!'ar à C01H]1Iis
ta do camptlo01HltO.

A GRA1'JFWACÃO DOS JOGADOllES
lU?n�e\'i((ell, 2ú (R.) - A delegação

b,r�sIlell'a l'f"solveu que os .iog'adol'es ].><-'11'
tlClpan1es (10 f.."'mlultc contra os <n'O'enti�
)lOS, s.lbado ü. lJoite, }'ecpberão O'l'atin('a�
�ão igual à (]u(' recc()el'RIIl cas� fOSSC'l11
"\'itol'iosos.
liJsta detcl'Juinac,'ão foi adotada eUI l'Cw

conhecimento ao brilhante papel fIeHem.
penha(}o 1)('10 conjunto bl'asileiro, e ad·
l,l.�i�in<lo que o 1I1('SI110 fE."z os (\-;:fol'�oS su
fIcientes para lllCrcc(?l' a 'Vitória.

BHANDÃO CHITIC.", A ATUAÇÃO DO
,\.RHrrnO

Monte\·iMIl. �O (C. P_) - Com l'es'
peito ao incidC"ntc ·verificado, ontcul e;l
tre hl':lsi1C'h'os ('J arg'cntinos, Quando' faJ�
ta";]lll .(lois Iniulltos para tel'Jl1i1l31' o
jog'o, Brand.l0, capitão do splct'ionado
brasileiro, c unl dos envolvidos na cou
tenda, d('c1al'ou à "United I'l'ess":
"'Fui cov.u·deulentc agTedido pejo Zaw

lp�eü'o diréito argentino ;l10nta;1es. O
JU�z .lnarcon falta contra nós, quando
fm tu'al' a bola do arqueiro Gualco, no
11l01uellto que este "pica\aH o couro para
arremessá·lo ao centro do gramado. A
minha jogada foi perfeitamente lícita e
permitida. lIlinha intenção não foi "char.
geal'" o arqueiro platino. Imediatamente

O diretor da Despesa Públi
ca expediu ordens de pagamento
de abono provisório ode inativos,
no valor de 1.715:000$000, dis
tribuidas pela seguinte forma às
Delegacias Fiscais do Tesouro

Está entre nós o nosso dis- Nacional nos Estados abaixo:
tinto compatrício sr. Antero Cor- Minas Gerais; 460:000$; Baía,
rêa, digno inspetor da "Sul! 270:000$; São Paulo, 240:000$;
América Capitalização". Goiaz, 207:000$; Pernambuco,

100:000$; Ceará, 90:000$; Ma
ranhão, 90:000$; Mato Grosso,
65:000$; Amazonas, 85:000$; Rio
Grande do Norte, 82:000$; Es

pírito Santo, 46:000; Santa Ca
tarina, 9:000$; e Paraíba, . . .

8:000$008.
�

O Departamento Estadual de
Estatística dêste Estado vem de
publicar interessante monografia,
subordinada ao título "Biguassú",
de autoria do sr. José Nicolau
Bom e a molde dos trabalhos
anteriores deste útil departamen
to.

Somos gratos ao

recebido, que vai ser

prazeirosamente, em

tante de consulta.

I Malta já sofr�u 1.300 I
, ataques aereos

La Valetta, 21 (R.) - Anun
cia-se nesta capital que, com

os alarmas anti-aéreos de on

tem, elevam-se a 1.300 os ata
ques da aviação do "eixo" à
ilha de Malta, desde que a Itá
lia entrou em guerra e a trais
de 300, desde dezembro último,
Durante o ano passado o

número de alarmas atingiu a

1.000, sendo o período mais
longo, sem ataques, apenas de
cinco dias, em setembro de
1941.

Domingo, 25

Vida Social

'ELIMINA' FORTALECE'; o

� .. �. �.,

na Joalheria Moritz.

prepara para os exames de
aos GINÁSIOS e INSTITUTOS

i _m _

I Fizeram anos ontem:
o jovem Carlos Luz;
- o sr. advogado dr. Clóvis

Aires Gama;
-o sr. Juvenal Fiuza Lima;
-o sr. João Cascais, pro-

prietário da conceituada casa

«A Instaladora .. ;
-a prendada senhorita Elí

Santos;

Ecos e Notícias
CURSO ANTONIETA DE BARROS

EXTERNATO FUNDADO EM 1922
FERNANDO MACHADO. 52 FONE 1.516

Alfabetiza e

- o menor Sebastião
doIa, filho do sr. Vitor
dola.

Espin
Espin-

Fazem anos hoje:
-a exma. sra. d. Pergentina

Pereira D'Alascio, esposa do sr.

João D'Alascio;
.

-a exma. sra. d. Dulce Au
gusta de Sousa Cabral, esposa
do nosso prezado e ilustrado con

terrâneo sr. dr. João José Ca
bral; nos meios sociais ioinvilenses,

- a exma. sra. d. Olívia Ca-
bral, esposa do abalizado clíni
co e historiador conterrâneo sr,

dr. Osvaldo Cabral, diretor da
Assistência Municipal;
- a exma. sra. d. Antonieta

Lehmkuhl Philippi.
-srita. Ezaumar Jorge, filha do
acatado comerciante desta praça
sr. José Jorge.

Encontra-se nesta capital o

nosso colega de imprensa jorn.
José de Diniz, sub-diretor' do
Instituto Regional do Mate nes

te Estado.

Noivados:
C '1'" M

Gentilezas:
.

om a genti issima srita. a- Do nosso distinto conterrâneo
na Horn de Carvalho contratou I sr. dr. Mário Ramos Wendhau
casamento o nosso prezado con- sen conceituado clínico nesta
terr âneo sr. João Silveira de capital, recebemos atencioso car-

Sousa.. tão de agradecimento à nota de

Viajantes: seu aniversário natalício e votos

Chegou a esta capital o sr. de prosperidades no decorrer de

Arnoldo Luz, figura de relevo 1942.

Clubes:
i\lontafiez agr-edíu-me, A atuação do juiz
não foi tão . boa quanto ern de esperar.
Prejudicou-nos com suas decisões errõ
ueas.".
Ii'inalizando, Brandão afil'lllOn <)11(" a

s�l(>çüo bl'asileira não lllefl'eCeU })el'der o

(,IlCOlltl'O, e que () elnpate teria sido o

resultado lógico !la partida.

Do C. R. "Brinca quem póde"
recebemos comunicação da elei
ção de sua nova diretoria, assim
constituida: Presidente, José Ri
beiro; vice-dito, José Alves; se

cretário, Harold,o Quintanilha de
Andrade; tesoureiro, Osní Perei
ra; 2.0 dito, Vicente Ferreira e

orador oficial, Aristeu Sousa.
Ontem, com brilho desusado,

realizou-se a coroação da rainha
do clube, seguindo-se, logo após,
a posse da nova diretoria e am

mado baile.

admissão
Foi declarada sem efeito, pe

lo decreto n. 1.246, do Govêr
no do Estado, a nomeação do
dr. Frederico Krõner, para o

cargo de delegado de Higiene no

município de Hamônia.
Como devem estar lembrados

os leitores, o dr. Krõner é o

diretor do Hospital Hamônia,
que, ha poucos dias, recusou-se

a receber um jovem brasileiro,
gravemente enfermo, que, acom

panhado de sua mãe, daqui íôra
para se internar naquela casa de
saúde, e nem sequer permitiu
que o mesmo alí passasse a noi
te afim de repoisar para poder
efetuar a viagem de volta, a

qual, por isso, teve de ser feita
no mesmo dia, gastando-se na

ida e na vinda o total de 15 ho
ras, em automóvel, sob calor
terrível.

MATRÍCULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia i6,
só para os alunos que já frequentam o Curso.

ABERTURA DAS- AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.
43 15 v. alt. - 1

HOMENAGEM AOS
ESTADOS UNIDOS

Plácído Gomes, ofereceu-lhe su

culenta churrascada, no "Hotel
Werner", tendo, a êsse ágape
cordial, comparecido o prefeito
municipal, sr. Arno Meyer, e

seus auxiliares, havendo-se feito
representar o juiz substituto, dr.
Daví Fernandes. Além de ami

gos e admiradores do ilustre can

sidico, estiveram presentes os

chefes dos serviços públicos fe
derais e estaduais e pessoal do
fôro.
Saudou o homenageado o sr,

Plácido Gomes. O sr. dr. Beli

PERDEU-SE

nO:\IIXGOS, CAUSADOR IXVOJ,UN·
'l'.cUUO ])0 10 PONTO AHGENT1NO
;\Jonte,'ülén, 20 (L. J'.) - O famoso

za,1.�;lIcil'o IH'asileil'o .Dolllingos, fez à
"l_'tllite(l Pl'ess", as seguintes declara ..

,.'Ó('s: - "Se não fosse pelo fato de me
chaulHI'('1U indisciplinado, 1el'ia abal1(lo�
nado, lo��'o após o jogo de ollteln, a con�

c-clltl'ação bl'usi]eirH, pois, fiquei ahol'w
)'eci(U�si1no ])or ser a causa, ainda ql1e
involunt.ul'iau1cnie, do ])l'ÍlHeiro ponto
�H'g"f'tltino. A bola bateu'lue )las luãos de
luaneil'a inexplicável".

"AD

Cresce dia a dia a lista de
adesões ao jantar que, sexta
feira, às 20 horas, será ofere
cido no Lira Tênis Clube ao sr.

cônsul Reginald Kazanjian, em

homenagem aos Estados Unidos.
A lista acha-se à disposição

dos amigos daquele país (que
são todos os amigos da Demo
cracia), na redação do "Estado".
Amanhã, às 16 horas, encerram
se as inscrições.

sário Ramos, em

vras, agradeceu
apresentando. ao

suas despedidas.

breves pala
as gentilezas,
nosso tempo,

-- �_o_.c _

Completando 32 anos de sua

fundação, o Centro Espírita ((A
mor e Humildade do Apóstolo'
realizou, ontem, às 19 horas,
sessão solene, na qual foi dada
posse à nova diretoria, assim

----�.._,""'"'.....m"4",___

constituída: Presidente, jorn. Os
valdo Melo; vice-dito, Artur
Beck; l

'

secretário, João Maria Um relógio-pulseira d
F

.

d Sil di Ad
' croma o

erreira alva; 2' lt�, aI

I
marca «Iria", sexta-feira última;berto Rawnlow e tesoureiro, Pe- no traiéto da rua Fel' S h idt

d L-C Ih ipe c mi .

ro eao oe io, Gratifica-se a quem�
o o encon-

Comunica-nos a Comissão or-I trar e entregar nesta redação.
ganizadora da Festa de S. Se-
bastião:
"No afan/ de atender a inú

meros pedidos, a igreja de S.
Sebastião ficará aberta ao pú
blico durante cinco dias, afim
de que as pessoas interessadas
possam tirar as medidas do glo
rioso mártir ou elevar suas pré-

Inoglukus

Aulas Particulares

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

exemplar ces antre seu altar».

incluido, mêsMissa 4·de 15v--alt .3
nossa es-

t'
Argeu <?eciliano d� Sil-

o va e hlhos convidam
os parentes e amigos a

assistirem à missa de
4' mês sua esposa e mãe,
que se realizará no dia 24
(sábado), às 7 horas, no al
tar do S.S. �oração de Je
sús na catedral metropoli
tana. Agradecem úantecipa
damente aos que compare
cerem ao piedoso ato. 4v-.1

ALUGA-SE
Tendo o juiz de Direito de

Bom Retiro, dr. Belisario Ra
mos da Costa, sido removido
para a comarca de S. Joaquim,
o advogado daquela comarca, sr.

um hungalow novo (ainda
não habitado) para pequenct
família de tl'atatamento,
nas Capoeiras (munic. de S.
José), a 300 mts. além do
morro do Geraldo. Trata-se
na (Vila Corina», também
nas Capoeiras, das 13 hs.
em diante. Onibus de S. Jo
sé e Palhoça.
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Cartazes do dia

A's 5 7 1/2

Procura-se
um, bom,

em casa de família, no cen

tro da cidade, parQ. dois
senhores e de preferência
com pensão. Ofertas, por
obséquio, á Caixa Postal n.

113, indicando local, aluguel,
etc. 5 v.-l

Atenção
Sementes novas de flôres

e verduras, só na liA Flori
cultura", à rua Felipe Sch
midt, n. 52, (Edifício "Cru-
zeiro».) 20vs.-3

A's 7,30 boras: A's 7,30 boras

QUARTO 6v.-l

Consciência de Figuras do mesmo
médico naipe

com Fred Mac Murraycom Jean Hersholt

Complemento nacional D.F.B. Complemento nacional D.F.B
O Tesouro do Capitão HIDD

(Aventuras reais)
Atualidades Pathé; (jornal)

e horas

Uma Nota Dissonante
(short natural)

Preço 2$000 e 1 $500
Livre de Censura

Preços: 1$500 e 1$000
Imp, até 14 anos

Lobo entre
lobos

com Warrem William

o sabão

IRS I li'

de recente construção, estilo moderno
para família de tratamento: dois pavi:'
mentos, 3 quartos, salas de visita e de

jantar, cozinha, quarto e instalação sanitária para
criada, água quente e fria e garage, ALUGA-SE, à Ave�
nida Mauro Ramos, n.O 158. Informações: Machado &

Cio., Rua João pjnto, n.O 5 - Telefone 1658.
5 v. - 1

Complemento nacional D.F.B. CASA
Artigos do Ocasião
(Sbort natural)

Preços: 1 $500 e 1 $100
Imp. até 10 anos. 46

de WETZEL & CI �\ .--JOINVILLE

recommenda-se tanto para roupa fina como para
Marca registrada

roupa commum.

')�aA� .�'If>c(A,
• •
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


