
Os soldados ficam
congelados

Londres, 22 (R.) - A Agên
cia "Tass", num despacho da
zona de luta, informa que as

perdas alemãs têm sido "extre
mamente pesadas", acrescen

tando: "Prisioneiros da 396a
divisão alemã disseram que
sua coluna consistia em 1.120
homens, quando foi surpreen
dida pelos russos. Os soldados
se dispersaram e não regres
saram, de certo porque ficaram
entorpecidos pelo frio.
A propósito da transferência

d.e tropas para a Frente Oríen
t � I, informou a emissôra sovlé ..

tica: "O prisioneiro Chrístian
Lippot, pertencente ao 3900
Regimento da t» Companhia
da 215a Divisão de Infantaria
alemã, disse que a sua tropa
estava estacionada na França
e que a sua transferência para
a frente russa, ocasionou des
contentamento. Salientou que
aos primeiros dias da chegada
dos soldados à Rússia, come

çaram os casos de congela
mento "

.

Coo tantes desembarques nas costas
LONDRES, 22 (U. P.) -- EM FONTES MILITARES SE ANUNCIA QUE SUBMARINOS BRITÂNICOS ESTÃO DESIMBj(Rt'A�O� QUASE

QUE TODAS AS NOITES, GRUPOS DE SOlDADOS NA COSTA DA l'rÁLIA. ÊSSES SOLDADOS TÊM A MISSÃO DE DESOWNNIlAR AS co

MUNICAÇÕES E DESTRUIR OS CENTROS DE ABASTECIMENTOS FASCISTAS, MANTENDO GRANDES CORPOS DE TROPAS DO "EIXO" AFAS

TADOS DAS ZONAS DE BATALHA .. AFIRMA-SE QUE ÊSSES DESEMBARQUES CONSTITUEM VERDADEIRA SEGUNDA FRENTE PARA O "EIXO"
NA EUROPA.

A Rumânia convoca
nova classe

Londres, 22 (A. P.) - Uma

agência britânica de informa

ções anunciou, citando um des

pacho de Vichí, que "o alto

comando rumeno resolveu cha

mar ao serviço ativo as clas

ses de 1942 e 1943, marcando

para a incorporação a data de

10 dé fevereiro próximo. Na

mesma resolução,o alto coman

do resolveu que se apresentem
I

também os membros das elas- '

ses de 1940 e 1941 que foram

declarados isentos, em resul

tado de exame médico.
-

O cônsul alemão
será julgado

La Paz, 22 (Reuters) - Foi

chamado a esta capital o sr.

Erwig Keitel, ex-cônsul ger
mânico em Potosi, cujo exe

quatur foi' há pouco cancelado,
em virtude dos distúrbios po- I

líticos ocorridos naquela ci

dade.
Embora não tenha sido fei

ta nenhuma declaração ofi

cial ,acredita-se que o cônsul
alemão eleverá ser julgado
com os demais acusados ele

terem incitado as ocorrências
de Potosi.

Inoglukus
Livro inconveniente

)
)

Rio, 22 ("Estado") - O em

baixador José Carlos de Ma

cedo Soares,presidente da Aca
demia Brasileira de Letras, re
cebeu o seguinte telegrama:
;'A Cornissâ» Organizadora

do futuro Depai .vmento de Es
tudos Brasileiros lo, Panameri
canos do Centro Acadêmico
"XI de Agôsto" da Faculdade
de Direito de São Paulo, vem

protestar veementemente jun
to a v. exa. contra a monstruo
sa deturpação histórica contida
nas afirmações do acadêmico
Afrânio Peixoto, quando refe
rindo-se à epopéia bandeirante,
ousou detratar aqueles que fo
ram os construtores da nacio
nalidade.
Solicita, outrossim, a v, exa.,

providenciar a apreensão do
livro "Noções de História do
Brasil", editado pela Livraria
Leloo ele Lisbôa, o qual con

têm infamantes assertivas do
aludido acadêmico, afim de que
a formação cultural das futu
ras gerações não se inspire em

obras impatrióticas e nocivas"
- Oscar Augusto de Barros
Bressane, presidente eleito do
Centro Acadêmico "XI de
Agôsto", da Faculdade de Di
reito de São Paulo; Luiz de
Azevedo Soares, orador eleito:
Rivaldo de Assiz Cintra, Gil
berto Quintanilha Ríveiro.Fer
nando Melo Bueno, Jaime Ba
cari, Nestor da Rocha Bressa
ne Filho".

Atenção
Sementes novas de flôres

e verduras, só na "A Flori
cultura", à rua Felipe scn
midt, n. 52, (Edifício "Cru'
zeiro».) 20vs.-1t
Morte para os que não entre-
garem as roupas de inverno

Machado & (ia.

o MAIS ANTIGO DIÀRIO SANTA CATARINA

Agências e

Representações
C.ix. polial - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-,gent.. no. principeh
muncípio. do Eatado.

17P.

União constitucional entre a

Inglaterra e os EE. UU.
Londres, 22 (R.) - A espe

rança de que as conversações
entre os srs. Churchill e Roose
velt venham a resultar numa

união constitucional entre a.

Grã-Bretanha e os Estados
Unidos, foi expressa em men

sagem enviada ao sr. Churchill
pelo Conselho Nacional da
União Federal.
A mensagem declara, tam

bém, que o tratado de união
entre a Grécia e Jugoslávia,
como o da Checoslováquia, com
a Polônia, mostra à Grã-Bre
tanha que não será difícil a
união dos povos livres da Eu
ropa, depois de terminada a.
guerra.

DE

Diretor-gerente: Altino Flores

Inoglukus
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Prol, Kardo Raschíd Ali Khan Economia de energia I'; O sr. Wilkie convldedo para
elétrica em Paris alto posto do governo

Florianópolis hospeda Nova Iorque, 22 (R.) - A
�, desde há alguns dias o emissora de ondas curtas de
conhecido cientista pa- I Paris anunciou que o chefe de
trí�io p:of. Kardo Ras-I Polícia da capital francesa bat
chid Ali Khan e sua es- xou uma ordem determinando

S I
"

posa e ma, sua par- que os teatros e "musíc-halls"
te�aire" nos difíceis. tra- terão de fechar uma vez por
balhos de telepatia e semana, a partir do próximo
que nos vem mostrar dia 19, afim de reduzir o con
«Vozes e música do A- sumo de energia elétrica.
lêrn», impressionante tra-
balho, que mereceu da Soldado alemão
crítica as referências condenado à morte
m a i s desvanecedoras. Estocolmo, 21 (R.) - O sol
Outros trabalhos arre- dado alemão Alfons Roger, de
jados nos trazem, tarn- Zigierz, foi condenado à mor
bém, os dois cientistas, te pelo tribunal especial em
como «Cruz de Malta», Lodz, por ter roubado peliças
grande experiência de durante a coleta de roupas de
dupla telepatia e reve- inverno para o exército alemão
lações sobre o «Sexto na Rússia, declara o jornal
sentido> - ou a «vista alemão "Ost Deutscher Boe-
da alma»' bachter".

O prot. Kardo Ras-
E

chid já apresentou seus
�",tá8 triste, meR am&r T

trabalhos em váriõs tea- i rena bronquit,,? Estáa com to."e"

tros da América Latina, jll:
Ieí de NOlJso Senhol"1

sendo as referências da crítica as mais elogiosas.
8ó te WTa o CONTBAT08SIIl.

Kardo Raschid e Selma estarão àomingo no Lira Tênis Clube i

Repelidos
os japoneses

Londres, 21 (R.) - As for
ças do general Mac Arthur, de
acôrdo com notícias recebidas
das Filipinas, repeliram novas
investidas japonesas, tendo a

pressão nipônica diminuido um
tanto.

Aviões alemães para
a Tripolitânia

Cairo, 21 (U. P.) - Fontes
díplomátícas declaram que os
alemaes estao enviando grar
des quantidades de aviões da
Grécia para a Tripolitânia.
Prisioneiros italianos trabalhando

na Inglaterra
Londres, 22 (R.) - Anun

cia-se nesta capital que 10 mil
prisioneiros italianos já estão
trabalhando na lriglaterra na
qualidade de operários ag;íco
las. Todos êsses prisioneiros fo
ram feitos na Líbia.

3"5'4 Nova Iorque, 22 (R.) -- Ami

gos do sr. Wendell Willkie re

velaram que o ex-candidato do
Partido Republicano declinou
de um convite oficial para
ocupar alto posto no govêrno
americano, segundo informa
um despacho de Washington.
Sabe-se que o sr. Willkie de

clarou preferir conservar sua

qualidade de cidadão, de modo
a permanecer livre para for
mular críticas construtivas sô
bre os esforços de guerra do
atual govêrno

Maravilha ciênciada
Nova Iorque, 21 (U. P.) - No dia 17 do corrente,

completou 30 anos de vida um pedaço de tecido ll1USCU�
lar do coração de um pinto, único pedaço de carne que
até hoje se conseguiu dar "juventude eterna". No dia 17
de janeiro de 1912, o conhecido sábio Alexis Carrel co

meçou a alimentar êsse tecido com urna mistura de plas
ma de frango e ;';,ma solução de divérsos sais e glucose, e
os homens de ciência afirmam que a idade atingida pe
lo tecido equivale a 200 anos em tecido muscular hu
mano.

Como- cada 48 horas aumenta, ao dôbro, o tama-,
nho do pedaço de tecido, é necessário extirpar-lhe um

pedaço igual a uma cabeça de alfinete. Os entendidos
explicam que) se se tivesse podido alimentar todo.o teci
do muscular produzido pelo pedaço original, ter-se-ia
tal volume que não caberia no espaço ocupado pelo siste
ma solar.

o sr. (iandhi declara não ser

inimigo da Inglaterra
Bombaim, 22 (R.) - "Não

sou inimigo da Inglaterra e

possuo, mesmo, muitos amigos
pessoais, ainda entre os britâ
nicas. Não posso desejar mal à
Grã-Bretanha. A minha resis
tência à guerra não me leva ao

ponto de impedir que lutem
aqueles que o desejam" - de
clarou o "Mahatma" Gandhi,
salientando sua oposição à
anarquia. "E se quisermos,
realmente, conseguir um

go.,vêrno autônomo - concluiu o

"Mahatma" - devemos lutar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A.libra heróica dum jovem australiano
SYDNEY,21 (M. T. M.) -- UM JOVEM AUSTRALIANO DE 17 ANOS ESCREVEU UMA CARTA AO PRIMEIRO MINISTRO, SR. CURTIN, OFERE

CENDO INCONDICIONALMENTE A PRÓPRIA VIDA, AFIM DE AUXILIAR A AUSTRÁLIA A REPELiR OS NIPôNICOS. O JOVEM OFERECEU-SE
COMO VOLUNTÁRIO PARA SERVIR NA QUALIDADE DE "TORPEDO HUMANO" OU EM EXPERIÊNCIAS COM EXPLOSIVOS PERIGOSOS.

Muitas mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida um ver

dadeiro interno.
Uma Calamidade!
Em certas doenças, até o Genio da Mulher pode ficar alterado

e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, abor
recida, desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e zangan
do-se facilmente pelas cousas mais insignificantes.
Um martírio!

Para tratar estes padecimentos, consequencias do mau funciona
mento dos orgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

RECiULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança pa
ra tratar inflamação do Útero, o Catarro do Útero causado pela
inflamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provoca-
das pelo mau funcionamento dos orgãos Útero-ovarianos, a Pouca
Menstruação, as Dôres e Cólicas do Útero e Ovarios, as Mens
truações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, as Dô
res da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do Útero
congestionado.

.

Alé O Genio I
•

Um dos problemas mais deli
cados lia liquidação da guerra
Washington, janeiro (Serviço

I especial da Inter-americana) -

Anuncia-se a reunião em Londres
elos Estados elos pequenos países
ocupados pelos alemães e que têm
na Capital inglesa os seus gover
nos legítimos. As grandes potên
cias, como a Grã-Bretanha, a URSS,
os Estados Unidos e a China, far
se-ão representar nessa reunião
como simples observadores. Não
cabe às graneles potências, sôbre as

quais o destino lançou os proble
mas mais árduos ela direção da

guerra, intervir na livre determi

nação dos Estados por elas consi
derados soberanos, mas pertence,
sim, a responsabilidade do mundo
elo futuro, e, portanto, não podem
deixar de acompanhar quaisquer
deliberações, cujo reflexo possa in
fluir na marcha dos acontecimen
tos. Daí, a presença, livremente

consentida, elos observadores em

questão.
Propõem-se êsses pequenos Es

tados, solidários pelo sangue e pe
lo infortunio durante a guerra, uni
dos pelo inimigo comum numa

frente única de resistência, ir lan

çando os alicerces da Paz futura,
num esfôrço de cooperação e num

senÚmento de mútua fraternida
de. As grandes linhas políticas do
dia de amanhã estão traçadas na

CAR'l'A DO ATLÂNTICO e no

PACTO DAS 26 NAÇõES. Todos

�..----..----....�..--..--..----......----------..----.......

I Comece hoje mesmo a usar Regulador Ges1eira
-----------

Indicador
I Dr.jor. Antônio Moniz

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Hercílío Luz, 189.

.

Telefone n. 751.

DR. RICARDO
GOTTSMANN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burkbardt
e B. Kreuter)

Especialista em

(;ü'urgia Ge, -al»

Alta cirurgia, gyne
cología (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do syatema
nervoso e operações

de plastíca.
Ccnsnltoelo 6 rue Trale
DO. 18 (dae 10 68 12, ti
das 1ó d5 16,30) Tele

pbone - 1.285

Resldencla , rua Bs
teves JuntorI 20. •••

Telephone .... 1.131

médic
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Djalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça]
Com prátíca nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do ststema nervoso, apare-

lho genHo-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Camoanorlo
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
díaguôsücos das doenoas lnternas
Coração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc.
Radiografias ôsseas e radiografias

dentárias

Electrocardiografia clínica
Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétrlcos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bflfs).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
"aios íntra-t ermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da smus diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
pus, escarros, líquido raquíano e

qualquer pesqulza para elucidação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, 8
Telefone 1.195

Pl ORTANOPOLI�

Uma, Calamidade!

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

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

RESIOENCIA'
Av. Hereilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
.• 4

.

ganizadas listas com os nomes das
êles lhes deram a sua adesão e to- pessôas que, antes e durante a

dos êles tomaram o compromisso ocupação, mais se têm distinguido
solene de reger os destinos dos no auxílio ao invasor, mas procura
seus países pelos princípios consig- se, por todas as formas, que, no

natáríos nesses dois importantes dia da sua libertação, o povo não
instrumentos internacionais. Mas faça a justiça por suas mãos, mas

torna-se místér que a reconquista antes a delegue em Tribunais e

da sua independência e o restabe- Juizes idôneos, incumbidos, em no

lecimento da sua soberania encon- me dele, de proferir as sentenças
trem os homens chamados à supre- exemplares.
ma direção da cousa pública devi- Ao homem de Estado compete,
clamente preparados, ele forma a quando merece o nome de tal, pre
evitar todos os inconvenientes da ver todas as convulsões, e algumas
improvização. -Trata-se do restabe- como esta, são bem fáceis de pre
lecimento econômico, político e . ver. Mas está ao alcance ele alguém
moral de povos, que se mantêm. prever que proporções atingirá
firmes numa linha de resistência uma convulsão dêsse tipo?
inquebrantável, mas nos quais a O nazismo conseguiu enlouquc
perfídia e a crueldade elo invasor, cer a Europa. O fuzilamento é hoje
os sofrimentos da fome e da opres- tão natural e espontâneo como a

são violenta, geraram, decerto, dis- respiração. À cifra fabulosa de 4

posições psicológicas muito perto milhões se elevam os mortos, pela
do desespêro e da loucura. E eis· o fome e pelo fuzilamento, só na Po

grave problema a prever para o fu- lônia. A mortandade atinge tarn
turo. Estará nas mãosdos melhores bem níveis inconcebíveis nos ter·
estadistas canalizar essa vaga alte- ritórios ocupados pelos alemães na

rena dos que vivem em regimes de Russia. A resistência elas valentes

ponderação e responsabilidade? e indomáveis regiões que constí
Por outra parte, há erros enormes tuiam o antigo Estado da Iugoslá
no passado a reparar no futuro, via tem provocado dezenas de mi

planos de uma nova vida a edifi- lhares ele mortos. Em que termo')

car, que, se elevem ser elaborados não terão pago os heróicos gregos
e amadurecidos na conciência sere- agora reduzidos à impotência po
na dos que vivem em regimens de los exércitos do Reich, o eterno.

liberdade, não poelem ser tomados baldão que lançaram sôbre os exór
em consieleração pelos que deliram citos fascistas do Duce? Os presos
nas trevas da desolação, do deses- políticos na Espanha avaliam-se

pêro e da elôr. Êsse é o problema em oitocentos mil. Não só os fuzi�
delicadíssimo que se propõem ana- lamentos - os jornais ainda hoje
lisar agora, em todos os seus as- os anunciam com hedionda fre

pectos difíceis, os homens de Esta- quência - mas a tuberculose tem
do exilados em Londres, os quais dizimado êsses desgraçados. Na
levados ao Poder pela maioria ela França, a proporção tem sido me

vontade do seu povo e expulsos do nor - as estatísticas elos morte=
Poder pelo invasor, se consideram, pela destruição ainda não estão
por todos os motivos, os represen- feitas -

, mas a "exemplaridade"
tantes legítimos dos países em que brutal com que os alemães têm
foram Govêrno, até o dia em que querido castigar alguns excessos

os organismos constitucionais, na ele patriotismo gera o ódio no co

majestade da sua deliberação sobe- ração de todos os franceses. Os ho

rana, determinem outras soluções landeses, nas garras de Seiss In
e escolham outros homens. quart, também estão a pagar, por
Evidentemente que a opressão ge· via da morte sem formação da cau

ra a vingança. E' uma lei fatal no sa, a sua nobre insubmissão e a

homem e na coletividade. Mas até magnífica resistência das suas troo

que extremos chegará a vingança pas nas zonas do Pacífico. E, como
no dia ele amanhã? Está-se ope- êstes, tantos outros: tchecos, no

rando um processo profundo na ruegueses, etc.
alma atribulada dêsses povos sub- Todos êsses fautores de rebeldia
jugados, que remordem no silên-Ilatente e de paixões incontroladas
cio da impotência todas as injusti- lançam a Europa para uma psicose
ças e as ofensas de que os fazem de loucura. Como se poderá evitar,
vitimas, e procuram, por todos os i10 dia de amanhã, que essa onda

meios, fixar os responsáveis do de vingança não faça soçobrar, em
seu ínfortúnío. Há ofensas sem no- prazos de tempo dilatados, os pla
me inflingidas pelo invasor, que nos de reconstituição moral, eco

vão muito além do que está permi- nômica e política, que os estadistas
tido pelas leis da guerra, mas exis- já começam a conceber e articular?
te, sobretudo, a cumplicidade e a Eis um dos problemas mais difí
traição de próprios nacionais, sô- ceis que têm a encarar aqueles que
bre os quais se concentra uma ãn- tomaram sôbre si, em nome das
sia irreprimível ele vingança. grandes potências que represen-
Anuncia-se que €m Londres os tam, as responsabílidadesêlo futu

govêrnos dêsses países já tem or- 1'0 do mundo.

Produtos CATEDRAL
ávendanaFARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hmpcke)
---_...._-

ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

(".nt.. ultJà5.. Pela manhã, das 10 às 12
v g A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especieliste em

DOENÇAS DOS OLHOS

HEMORROIDES

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

Consultas diariamente Pe!a la�d��h:�sd1� \� 1� l�o:ao:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 14.67

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina 5chweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA. ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS .DOS fazem da vida um suplicio I
Si tem irritação retal constante, comichão ou

hemorragias, cuidado! Sua saúde está seriamen
te ameaçada. Um descuido ou adiamento no

tratamento pode trazer consequências gravissi
mas. Previna-se portanto, logo que sentir aque
les sintomas, usando a Pomada Man Zan para
as Hemorroides internas e esternas.

Proporcionando alivio desde as primeiras
aplicações, a Pomada Man Zan acalma a irrita
ção, descongestiona as dilatações e, dada a sua

ação antisetico-bactericida, evita todas as com

plicações infecciosas. Cada bisnaga tem uma

cânula para facilitar a aplicação.
Á venda em todas as Farmacias e Drogarias.

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

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto, 7 - Tel. 1461.-Residência 1450

Dr. SAVAS LACERDA
MAN ZAN PARA HEMORROIDES
Em caso de dificuldade, mande o seu pedido aos La
boratorios De Witt, Caixa Postal 834 - Rio de Janeiro,

acompanhado da importancia de 10$000.
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NOVA IORQUE, 21 (R.) -- EM SUAS IRRADIAÇÕES DESTA MANHÃ, A "BRITISH BROAD
CASTING CORPORATION" DECLAROU: "FEZ, NO DIA 19, UM MÊS QUE O CHANCELER HI
TLER SE PROMOVEU AO POSTO DE COMANDANTE SUPREMO DO EXÉRCITO ALEMÃO;
E, DES;DE ENTÃO, AS TROPAS RUSSAS JA EFETUARAM UM AV A N ç O APROXIMADO DE

DUZENTOS QUILÔMETROS".
���==�������==�����������������������

argentina

Exitos russos durante

Durante a sessão de ontem, em plenário, das delegações
da lIra Reunião de Consulta, que por proposta do presidente
foi pública, o chanceler Oswaldo Aranha leu, em espanhol, uma
recente mensagem do vice-presidente em exercício da Repú
blica Argentina, sr. Ramon Castillo, desfazendo boatos sobre a

orientação do seu nobre país no atual momento histórico das
Américas.

Havia sido divulgado no exterior, chegando isto natural
mente ao conhecimento do ilustre chefe do govêrno platina,
que a delegação enviada ao Rio trouxera o propósito precon
cebido de não-colaboração. Um telegrama de Buenos Aires, re
produzindo declarações do sr. Castillo ao jornal EI1Uundo, fei
tas no mesmo sentido, menciona "notícias jornalísticas publi
cadas no estrangeiro". E cremos que essas notícias não são
brasileiras, sabido como a posição do govêrno e dos órgãos 'de
opinião no Brasil é de atenções para com as personalidades que
hospedamos, de carinho pelas nações aquí representadas e de
desejo fervoroso de ver chegar-se a uma fórmula completa de

cooperação defensiva e solidária no expressivo conclave que se

realiza na nossa capital como uma distinção ao povo brasilei
ro. Se acaso algum dos nossos órgãos de publicidade - e nós o

ignoramos - veículou informes próprios como os boatos a que
o presidente argentino se referiu, terá cometido uma levian
dade que, entretanto, não deforma a orientação serena da nos

sa imprensa.
Seja como fôr, partisse de onde partisse a leviandade, ela

I
não poderia alterar a realidade que o telegrama do sr. Ramon
Castillo repôs nos seus termos exatos e que não se alteraria
sem o aludido despacho, desde que nunca autorizadamente se

teve conhecimento de qualquer restrição argentina aos compro-

1.. .....-------
missas relacionados com a segurança do hemisfério, a não ser

uma informação cabográfica de origem não argentina, mas

procedente de Buenos Aires, que atribuiu ao ilustre estadista
um breve conceito restritivo.

Essa informação não foi confirmada por palavras e mui
to menos por atos. Ao contrário, o desmentido de agora a des

trói, como já a havia destruido o discurso que o chanceler
Ruiz Guinazú proferiu no banquete da noite de 15 no Itama

ratí, quando disse que aquí todos vieram "para contribuir, na
maior amplitude possível, .em defesa do continente americano,
e realizar ato de verdadeira fraternidade, determinado pela as

sistência mútua e pela cooperação indiscutível, detnro dos ele

mentos de que dispõe cada país, todçs com o mesmo sentimen
to e sob o mesmo conceito de responsabilidade".

A não-beligerância, declarada pela Argentina, é, hoje,
fórmula consagrada entre as novas fórmulas surgidas com a

guerra atual. Ela poude conduzir a Itália a cooperar, até mais

eficientemente antes de ser guerreira, com os seus associados

nas agressões. Com maior fôrça, numa política defensiva per
mitirá que a República do sul dê a mais efetiva cooperação aos

Estados Unidos no momento presente, e vá a maior amplitude
possível, de acôrdo com as decisões da Conferência e com as

consequências emergentes de um conflito para nós apenas em

fase inicial, mas porventura destinado a ter amplo desenvolvi
mento.

Esclarecendo a

posiCão da Argentina
Rio, 21 ("Estado") - A

imprensa brasileira publicou,
com o merecido destaque, e a

\ opinião pública recebeu com

l- vivo contentamento, as decla

rações do vice-presidente ar-

gentino, sr. Ramon Castillo,
sobre a posição de seu país em

face do problema da defesa do

continente. As palavras do go
vernante platina desanuviaram
o horizonte e desfizeram dúvi
das existentes no espírito pú
blico sobre a posição da Repú
blica irmã.

Nesse documento, lido por
ouasião da segunda sessão ple- ( "Correio da Manhã").
nárta da Conferência, o sr. .------------------------- .....

Castillo afirma que a atitude
da Argentina era a mesma de

sempre, "limpa, reta, leal". E
perguntava: '''Como se póde
admitir oujra causa e como a

creditar que vamos restringir
a nossa colaboração na obra
de interesse comum a que nos

conduzem os acontecimentos".
Essas declarações, lidas pelo

chanceler Osvaldo Aranha, fo
ram püblicadas pelo "EI Mun
do", de Buenos Aires.
Mais tarde, a imprensa bra

sileira publicou um despacho
da capital argentina, dizendo

� que o sr. Ramon Castillo ha
via desmentido haver enviado
uma mensagem à IIIr Reunião
de Consulta dos Chanceleres
Americanos. Na verdade, não
se trata de mensagem, como a

denominaram os jornais. E' a

CA5A
de recente construçã.o, estilo moderno,

retificação restringe-se, uníca- para família de tratamento: dois pavi-
mente, à classificação do do- mentos, 3 quartos, salas de visita e de
cument�. As declarações são jantar, cozinha, quarto e instalação sanitária para
verdadeiras e conservam �o�o I criada, água quente e fria e garage, ALUGA-SE, à Ave
O valor. �sclarece� a posiçao nida Mauro Ramos, ri.> 158. Informações: Machado &
da Argentina, que vinha dando I Cio., RU.a João Pinto, n.> 5 - Telefone 1658.
margem a reparos. 46 5 v. - 2

Missa de 4- mês

t·,
Argeu Ceciliano da Sil

va e filhos 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. Coração de Je
sús na catedral metropoli
tana. Agradecem úantecipa
damente aos que compare

cerem ao piedoso ato. 4v-. 1

QUARTO
Procura-se
um, bom,

em casa de família, no cen

tro da cidade, para dois

senhores e de preferência
com pensão. Ofertas, por

obséquio, á Caixa Postal n.

113 indicando local, aluguel,
etc: 5 v.-I

Acácio Moreira

ADVOGADO
Consultas e pareceres
Ações cíveis, comerciais

VISCONDE DE OURO
PRETO, 70

Fone 1.277

PUDIM MEDEIROS, a so

bremesa inegualáve1, gostosa,
fácil de preparar e que to

dos apreciam.
-----_._---

A
. -

posiçoo

Sindica'o da Indústria de
fósforos, do Rio de Janeiro

Imposto Sindical de 1942
Ficam convidados, na forma da lei, os empregado

res da indústria de fósforos de segurança estabelecidos
no Município do Rio de Janeiro (D. Federal) e nos Esta
dos do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Santa Catari·
na a recolherem, até o dia 31 do corrente mes de Janei
ro, o imposto sindical devido a este Sindicato

(com séde à rua da Quitanda n. 147-10ja-fundos, na

Capital Federal), que é o órgão representativo da categoria
economica da indústria de fósforos de segurança na base
territorial inter-estadual do Município do Rio de Janeiro
(D. Federal) é dos Estados do Rio de Janeiro, de São
Paulo e de Santa Catarina, de acordo com a Carta de
Reconhecimento obtida.

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 1942.
(a) JOÃO DALE-Diretor·Presidente.

Empresa'
Transportes de Cargas e Encomendas entre Porto Alegre �D Araranguá

-� Tuberão a. Floria nôpolis e vice-versa
DOMICILIO A DOMICILIO

Agência em Porto Alegre - Rua Ramiro Barcelos, 219 - Fone 5934
Agência no Tubarão - Rua Marechal Deodoro - Fone 24

AgênCia em Florianópolis - Rua A'lvaro de Carvalho, 2 - Fone 1677 Fechado o

VIAGENS DIRÉTAS E REGULARES 3 VEZES POR SEMANA «Aracajú·Jornal»
Recebe cargas e encomendas para: Tubarão, Gravatá, Braço do Norte, São Aracajú, 20 - O diretor do

Ludger�, .Orlean8, Urussanga, Coca-l, Cresciuma, Mãe Luzia, Nova Veneza, D. E. I. P. comunicou ao chefe

�o�qullhmha, Marretes, Araranguá, Torres, Capão da Canôa, Tramanday, de Polícia que, em virtude de
Osorlo, Santo Antônio, Gravataí, Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo. uma determinação do D. r. P.,

Florianópolis, 5 de novembro de 1941. negando registro ao jornal
GUILHERME GONCALVES D'AVILA -- Agente. I

"Aracajú-Jornal", órgão que
aqui se publicava, o mesmo

IIÍÍIIIIIIIIII!MI-- ,........__....: não circulará doravante.

Ribeiro

3

o comando de Hitler

NOTAS RELIGIOSAS
Domingo último, a Vila da Trin

dade teve a visita de s. excia.
revma. D. Joaquim Domingues de
Oliveira. Festivamente recebido
pela população, foi o virtuoso An
tístite saudado pelo sr. tte. Orlando
de Assiz Correia, com entusiásticas
palavras, patenteando a estima em

que é tido s. excia., naquela loca
lidade, que acaba de ser escolhida
para a séde do Vicariato da Ilha.

. Para tal, fixaram residência na

casa paroquial da Trindade os rev.

padres Pedro Storms, vigário da
Ilha e Fidelis Tomelin, coadjutor.
O pe. Pedro já há anos exerceu en

tre nós a sua atividade apostólica,
à qual torna, após 29 anos de au

sência. O pc. Fidelis, jovem traba
lhador infatigável, é catarinense,
descende da conceituada família
Tomelin, há muito radicada na zoo

na colonial Rodeio-Ascurra. Com
tais elementos muito lucrarão os

paroquianos da Ilha.

Após os cumpr-imentos de boas
vindas, o exmo. sr. Arcebispo, sob
o pálio foi acompanhado pelo povo
até a Matr-iz local, onde às 10 ho
ras, o pe. vigário celebrou missa
solene. À tarde, foi administrado,
pelo ilustre visitante, o Sacramento
da Crisma a grande número de
fiéis.

,

A SINGER ESTA PRONTA

A AUXILIÁ-LA!

AUXILI E A COMllAT.t;;H A
, r rrt.is E SUAS CONSEQU �N

ClAS COM o USO DO

I; I ��1(llll:[II�I]; 1;1!1
5 GRANDES PR�.\1lOS
5 MEDALHAS DE OURO

Todas aa agulhai e

peças S'nger legíti
mcs trazem a marca

registrada SIMANCO.

Cuidado com ai lml-

taçõesl

fi
Onde houver uma

Loja Singer haverá
.

quem a possa orien-

tar no aprendizado dessa

arte tão util. Pelo método

Singer, tão singelo como

o pr6prio manejo das

Máquinas Singer, a Sra.

em pouco tempo poderá
fazer os seus pr6prios ves

tidos, a seu gosto e com

a maior economia. Visi

te, sem compromisso, a

Loja Singer mais pr6xima.

Sabotagem?
Recife, 21 (A. N.) - Mani

festou-se incêndio no extenso
campo existente no subúrbio
de Jequiá, onde ficam as ins
talações .do Campo de Zepelin,
havendo, alí, grande quantida
de de carvão de pedra da firma
Herm Stoltz. O Serviço Geo-

: gráfico do Exército tem insta
lado no mesmo local o seu pes
soal e numeroso material. O
fogo surgiu no grande capin
zal que circunda aquele cam

po, ganhando intensidade ra

pidamente. Uma companhia
de bombeiros, chamada a tem
po, chegou ao local com dois
carros, iniciando o combate às
chamas com decisão.• O fogo
foi completamente extinto,
não causando nenhum pre-

•

Caixa POlIa I, 2967 - sao Paulo

Nom .

Rua , .

_80irro , , , .

*************_Cid_ad_II._..._....._...._...._...._,..._...._...._.... _.ESI_...._...._...._...._...._....._...._....

A mulher
francesa IAVISO AO POVO CATARINENSE

direta Porto Alegre-FlorianópolisLinhaE' um temperamento fernini
no todo especial, em cuja alma,
mais do que na de qualquer ou

tra do mundo, o idéia da Fran
ça, a idéia da pátria, tem um

altar cheio de luz. O que essa

mulher deve ter sofrido nestes
dois anos, excede quase as pos
sibilidades humanas. Sofre como

mãe, como filha, como irmã, mas
sofre principalmente como filha

Ida França.
No meio das incertezas da po-

lítica, -da confusão da hora pre- ����������������������====::.
sente ainda se não ouviu a sua

-

voz; mais sente-se-lhe o pulsar
do coração onde se agitam as

grandes dôres e os grandes ódio
os. A mulher da França ainda
virá a falar e espantará o mun

do. Ela não é futilidade; é alma.
(<<Correio Português»)

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Agenta em FlorianoDoUs: MARIO MOURA

PRAÇA 1� UE NOVEMBRO

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

Senhora ! Para 6S suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

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

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

AVA - Gladíator 5 valv. 530$ - 6 valv.

OIATOR&� 'li 561$, 7 valv. 590$, para pilhas 500$,GLA � �

para acumulador 700$.
Rádios especíaís. Catálogo grátis. 400 réis em selos para
a remessa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sumner WellesI

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 rr.? 32, esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a

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

Florianópolis, 14 de Novembro de 1341.

TUFF. AMIN & IRMÃO

OFICINA FORD
(Provisória)

Guerra ao
"It

colunismo
rr

As nações da América, nesta hora que é mais de es

fôrços pela vitória do Bem que de receio pelo êxito do
mal, não devem perder de vista as advertências quanto
ao colunismo que compõe e organiza "a guerra de dentro

para fóra", já tão fatal aos povos europeus que o hitle
rismo primeiro envenenou, para depois destruir.

Essa luta "incisiva e decisiva" contra a vanguarda
sorrateira dos agressores foi proposta pelo sr. Sumner
Welles e deve ser uma preocupação de todo instante em

nosso hemisfério onde a crença na paz, aquí e alí, não
permitiu se admitisse qualquer segunda intenção, nem

mesmo diante dos exemplos que em outros recantos da
terra já eram por demais abundantes.

No seu discurso da sessão inaugural da Irra Reunião
de Consulta, o presidente Getúlio Vargas, que recomen

dou prudência mas decisão na escolha do que melhor
conviesse à segurança e a proteção dos nossos povos, não
se esqueceu de reafirmar, em outros termos, aquele con

selho de vigilância que, a 8 de dezembro, deu aos seus

concidadãos brasileiros. E desta segunda vez, o chefe da
nossa nação, dirigindo-se aos delegados das outras enti
dades continentais, assegurou o seu propósito de tudo
fazer "afim de evitar que, portas a dentro, inimigos os

tensivos ou dissimulados, se abriguem e venham a cau

sar dano ou pôr em perigo a segurança das Américas".
Nós já conhecemos, no Brasil, o que valem "todas as

filosofias, todas as doutrinas, todas as ideologias do ódio
e da separação, da luta e da violência". Elas não conse

guiram resultados nas suas tentativas de subversão. Mas
deixaram trabalhada a separação dos brasileiros, com a

tese de que entre as duas místicas extremas não havia
mais lugar para os princípios que foram-a razão de exis
tir uma civilização no Novo Mundo. E ainda agora é da
confusão de uma e outra dessas místicas que se tem ser

vido o "colunismo" - o "inimigo dissimulado" - para
realizar os planos do "inimigo ostensivo".

Não devemos dormir sob a ronda que êles nos fazem.
Ao encontro da fórmula de luta do sr. Welles já vie

ram as declarações bem positivas do chefe do govêrno
brasileiro. E agora é concretizar a fórmula e as declara
ções em medidas que impossibilitem as "cabeças de pon
te" aos idealizadores da agressão vinda de fóra.

("Correio da Manhã")

o 'CONTRATOSSE"
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

N_ tosa.. rebeldes.�---. ...� .....
.as ou .imples. grippea. ,...friados. roaquld6ea. c..-
..carro. &anguln.os, do.... no peito • _. cos'.St 0.......
e .......u02. Deral, talhll "o appetlt. o�. CONTRATOSIIiI
.........dlo .bsolut.. heroJco, que aào talha. Emc......
1Il•••••• dos tuberculosos to...U- coa.......t.m..... e..CONTRATOSSE J. nac.beu mais do 24000 altee'''....
C!IIMIolrea. T.nh... ouldado!�N.o se a.� AGoeI-
... só o CONTRATOSSE. quo' bara'o. aAo a ...
.......,.,.....,.... Tenho... -o .....

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

12 mezes de estudos. Mensalidade míntma. freciso de sgentes e re
presentantes em todas as cidades. Escreva à Cnix't Pustal, 3717 -8.Paulo

I
I
Farmácia ((Esperança)) I

do

farmacêutico NILO LAUS

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 Hcepcke),
FONE 1.542 co

I

PRODUTOS QUE CONTÊM AS
FIGURINHAS "WALT DISNEY"

Açucar "Leblon"

Açucar "Dupla
Cristalização"

Açucar "Tripla
Cristalização"

Alcool "Bom Gosto"

Oleo "Composto Paulista"

Banha "Jaguariahyva"
Gordura de Côco"Selecta"

Gordura "Sol Levante"

Condimento "Composto
Paulista"

Massa Curta de Semola

"Petybon"
Massa Curta "Petybon"
Pastina Glutinada Sortida

"Petybon"
Massa com Ovos

"Super Petybon"
Presunto Afiambrado tipo

"Hamburguês"
Presunto tipo "Italiano"

Lingua de Porco "Selecta"

Presunto cosido "Selecto"

Salame tipo "Milão"

Cigarros: Atlantico
Brasil, Eva
Macedonia

Kemper.
Tropical

Monopolio
Aguia, Zorra

"Feno"

Sabonete
"Feno Luxo"

Sabonete
"Narciso Verde"

Sabonete
"Fc ntasia"

Sabonete
"O. K."

Eis O que
distribuimos
consumidores
dos
nossos produtos

Sabão "Ledo"
Tipo Marselha

Sabão "Vencedor" em

caixas

Saponaceo "Sapolio"
Saponaceo "Sanipol"
Desinfetante "Lisofenol"
Velas "Rio Branco N.o 1"

Velas "Matarazzo"
Velas "Guarany"
Vinhos doChile"San Telmo"

"Branco" e "Tinto"
PÓ de Arroz

"Narciso Verde"
PÓ de Arroz

"7 de Chlrnêne"

PÓ de Arroz "Fantasia"
Talco "Narciso Verde"
Talco "Fantasia"

Agua de Colonia
"Narciso Verde"

Agua de Colonia
"7 de Chimàne"

Agua de Colonia "Florire"

Agua de Verbene
"Chimene"

Agua de Lavande
"Chiméne"

Loção "Narciso Verde"

Loção "7 de Chimene"
Brilhantina

"Narciso Verde"
Brilhantina

"7 de Chimene"
Baton "Narciso Verde"
Baton "7 de Chlmêrie"

Rouge "Narciso Verde"
Balas e Bombons "Falchi"

Cigarreira "Walt Disney"
Chocolate "Fantasia"
Chocolate "Donald"

Saquinho de Balas
"Florea I"

Saquinho de Balas
"Glacial"

Saquinho "Walt Disney"
Caramelos e Balas em

Barriquinhas
Fruna Gigante "Falchi"
Cafés "Do Lar" e "Donald"
Vermutes e Fernet "Stock"

Não acredita?
Pois é a pura verdade!
Colecione as nossas figu
rinhas, magnificas repro
Juções dos simpaticos per.
sonagens criados porWalt
Disney, que a todos tanto

alegrou. ..

V. vai encontrar essas fi
gurinhas, não somente nos

nossos produtos mas tom
bem nos produtos das se

guintes firmas:

\
.

RIE - BRINDES
H

E FIGURINHAS EM SE
COLEÇAO O

carta registrada,
almente ou por

Quem apresentar, pessO
s de figurinhos, colada� e�

a ou mais séries completa
, troca um ou maiS

um
I cebera em

.

lbum ou mesmo so tos, re

f m as coleções remetI-
a

uantas ore "

s" brindes tontos q
2' d 1922) "coupons"coupon

ereto N.o 15.5 .. e
.

dos (de acôrdo com o de
_ trocados pelos premios

derao ser
d

esses que por sua vez po
o album coleciona ar.

ilustrados em noss .

correspondentes,

SORTEIO DE PREMIOS:
HAS AVULSAS -FIGURIN

é m que a nume-
. lscs isto ,

se
,

Para cada 100 figunnhas avu _'
m serie completa, sera

. rtanto noo e
toracão seja segUida, po

do (de acôrdo com o decre
,

II pon" numera
d rondeentregue um cou

a participar o g

N0 18.475 de Maio de 1917: par
respetiva tabela.

'.'

premi os indicados na

sorteio d o s

•

C. F. 5 • Se<ç. Prop. MATARAZIO
Por esp. Cone. da WALT DISNEY CORP,

A hora é das Américas. Há
confraternização, há unidade
de vistas e pensamento. É um

exemplo ao mundo. E' o equi
líbrio, a fôrça moral e mate
rial norteados pelos grandes
ideais da raça americana, -

a liberdade para o homem, a

ordem, a disciplina, a igualda
de, - o direito, enfim.
E o povo assim compreende.

Estamos todos, dentro de 21
Nações, irmanados pelos mes
mos ideais e pelas mesmas re

soluções definitivas. Há algo
que a fôrça bruta, o canhão e

a astúcia, que a própria besta
humana, igualada às feras, não
pode dominar - é o pensa
mento. O pensamentoé Iíbérrí
mo. E os que ainda estão em

sossêgo e os que sofrem na Eu
ropa ensanguentada e no

Oriente, pensam igualmente,
de maneira idêntica, num
mundo melhor, sereno e justo,
que virá num amanhã não lon
gínquo.
O Rio de Janeiro' hospeda os

chanceleres americanos para a
sua III reunião. São expoentes
das suas Pátrias. Estão no Bra
sil dentro da sua própria Casa.
Concretizemos a caudação

dos brasileiros nesse homem
que é uma bandeira; é o pavi
lhão estrelado das Américas -

Sumner Welles.
O público numeroso e o povo

patrício aplaudiram com en
tusiasmo a chegada, o desem
barque dos chanceleres e auto
ridades outras. Depois, apare
ceu - desembarcado dum qua
drimotor anfíbio de 42 tonela
das, o maior avião comercial
do mundo - o sr. Sumner
Welles. E foi uma ovação e foi
um delírio. O policiamento não
poude conter a onda popular.
Alto, espadaudo, corado, a

cara raspada, os olhos vivos,
na fisionomia inteligente e

enérgica aberto um grande sor

riso, o chefe da delegação dos
Estados Unidos recebia a consa

gração dos brasileiros às Amé
ricas e, mais, à Idéia que ela
encarna e que trará tranquili
dade ao mundo, para que êste
possa trabalhar, ser livre, viver
enfim decentemente.
O delegado do povo ameri

cano, um velho conhecido' e

amigo do Brasil, viu, sentiu, -
como todos os chanceleres -

que a Nação de tradições mag
nificas e insuperáveis de Hon
ra está no seu lugar, na defe
sa do Hemisfério Ocidental,_
pela sua segurança e pela sua

independência.
Seremos soberanos, conser

varemos a integridade dos nos
sos territórios americanos, e de
certo o sr. Sumner Welles sen
tiu a alma e o pensamento bra
sileiros nessa bem significati
va consagração.

(Correio da Manhã)

"CHIMÊNE"
Perfumes e Sabonetes

"SABRATI" Cigarros
i'FALCHI" Bombons e Balas

"STOCK"
Vermutes e Champanha

"00 LAR" e "DONALD"
Cafés

Livros à venda
o DIREITO (obra complé

ta, encadernada, em 121 vo

lumes, com Indice Geral em
2 volumes.)
CODIGO CIVIL comenta

do por Ferreira Coêlho) 26
volumes encadernados.)

ENCICLOPEDIA e DICIO
NÁRIO INTERNACIONA L, (20
volumes encadernados.)
HISTORIA DO BRASIL, de

Rocha Pombo (10 volumes
encaderuados.)
HISTORIA DA COLONIZA

çÃO PORTUGUrSA NO BRA
SIL (3 volumes encaderna
dos.)
EU SEI TUDO (obra com

pléta, encadernada.)
, ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA
(Ia. e 2a. Iase, obra cornple
ta ene. em 33 grandes volu
mes.)
E outros muitos livros de

Direito, encadernados, de
grande utilidade.
Vende-se, também, exce

lente arquivo de aço, comple ..

tamente novo e alguns Dicio
nários, novos, encadernados.
Informações na Redação do
ESTADO..

o IRMÃO SOFRE ?
o Ambulatório Médico Popu
lar, Rua Mliia Lacerda 66 ---

RIo de Janeiro, sob a direção
de médicos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoatment .. ,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o nome, í-ia
de, residência e sintoma!', as
sim como envelope selado e
subscrito para resposta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSIN _ \ TURAS

Na CÜll:taI:
A no __

, 50$000

SCllle5tr'(J .. . . •• 25$000

TJ"ÍllIestre ..•...
15$000

1\1 ês ..........•. 5$000

No Interior:
Alio 55$000

Scrnestr'c ..••••. 30::;000

'l'I'iUl('s1re ...•.. 20$000

Anúncios media.nte contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí
liza pelos conceitos emitidos

1_"" nos artigos assinados
1<1' �

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

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

Representantes e

viajantes
Precisamos para. todas as

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

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

,

Agua
Sa nte Catarina
NlSclntl di águas quent..

com 40, 5 grául
Peça peln telefone 37,
conforme desejar:
Bem gaseificada;

,.,. Com pouco gás;
Quase sem gás;
Sem gás artíríctal.

TINHA TONJURAS
Quase não podia
atravessar a rua

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

de BUCOIODINA a conselho
médico e tornou-se outro:
lépido, jovem, cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOlODINA, com base de

iodopeptona, impede e com
bate a artertoscleroso, pro
longa a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE fi tomar BU
COIODINA e víver

í

muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

farmácia e se não encontrá
la escreva ao Laboratórto
Margel· do Rio de Janeiro
Caixa. Postal 2102.

'

-----..

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALClO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperados,
EI90tado., Anêmico., Mãe.
que criam MagroJ, Crianças
r.quílicu, r.Clberão • tenl-
ficação g.rll do orglnitmo

Sa n gOü 8 n O I
Llc. D N S.P. n: 199, da 1921

ALUGA-SE

Prédio

Gr�R�no �Si�t�!'�'�d�!'�: 24«��OdO�o�r��:.11 Dr. ALDO DA LUZ 1\achar-me-e! neste educandário. das 9 às 12 horas. I:lfim de ADVOGADO
proceder, de acordo com as instruções do Departamento Rua Trajano, 33
de Educação, à matricula do curso preliminar cujas aulas FLORIANvPOLlS Ireabrir-se ão a 2 de fevereiro próximo.

A matricula e os exames de 2' época do curso Com- Atende das 9 às 12 horas

plementar serão realizados na 1 quinzena ele fevereiro Camisas, Gravatas, Pijarnes,
vindouro, iniciando. se as aulas a 15 do referido mês. Meias das melhores, pelos me-

Fpolís: 21 1-942 nores preços só na CASA MIS-
Américo Vespúcio Prates,-Diretor CELANEA. - Rua Traiano. 12:

--------------------�

Vende-se um, à rua Bo
caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas.

15vs.-5

Mole-tias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, os rins, as nefrite., areias, cólicas renais; aumenta as

urinas. Tira as inchações dos pés e rosto, hídropsías, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arterío-escíerose.

Romó.lios das senhoras
E' o tônico utero-ovárto SEDANTOL que restitue a sande

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flOres brancas,
regulador das visitas, das doenças do utero, ovaríos, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL Especifico

contra hídropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, bati
mento das veias e artérias, bronquite asmátíca,

sifllis e reumatísmo, lesões, cansaço, urinas escassas e dôres
no coração pontadas nos rins e inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STE�OLINO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas traces,
língua suja. Para a neurastenia, o desâulmo e a dispepsia, a
convalescença é raplda,

Sífilis - Péh3 - Reuma tistno
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, slfllis,

eczem 8S, tumores, darthros, espinhas, Iístulaa, purgações. ter
das, CHucros, escrôíulas, reumatismo.

Único depurativo Que ltmpa o corpo, tonifica e engorda.
Deposítaríaa; todas as drogaríaa de Silo Paulo e Rio.

Máquinas portáteis Màquinas para Escritórios

•

A����i� t A��ti�i� 1
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

INST LADORA DE FLORIANOPOLlS
pois. seus artrg os para presentes e materiais elétricos, seus preços
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, fios para
Instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de
,$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos'

Instaladora de Florianópolis
RUA TfiAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, 11-- Fone 1674

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em sue tolk tte fatima fomente o MEIGYPAN, de

grande podar hlgientco, contra molésrías ccntegtosas
�Uflpeiff181 trrttações vÕltns1.s, corrimentos, molé ss

th:l& urero-vegtnals, metdtes e toda so-te de doenças
1 .ca S e grande preserToll ro. Drogaria Pa checo, Rio.

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

cavalar, para este Estado.
Exigimos reterêucias.e pedimos informar qual a posai ..

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

(3 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 Treleno !l.O 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oerütícado
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 admíntstração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas .

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYlso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita proeuraeão para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais e MUDtcipat�.

NOVAMENTE'i VENDA Ias afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»

Produtos da

WANDEBER
WERRE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

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

com teclado "universal» de ft caro
reiras de téclas

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

Filiais em Blumenáu, Cruzeiro. Joinville, Laguna, Laies e São Francisco

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

Peças �enuinas FORD
Procure- os novos concessionários:

. Tufli Amin '= Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 117

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 22 de Janeiro de 1942
GlGBa_'_llIswFiiIil'PtlÉÉ;,r:·:Siiii!ll!fizi!iIIiI a••AllfII4111i !IIIJ lIrr__IiIiII_.'iiíeIilíFil73iJ1Slll'lllilit-1IS__IIiIZIISIlPI!iiS..SilZiIISiI'_lIrliriílr.- ._T77_..Iii�...� -�

A tragédia
Zurique, 22 (R.) - Os ge

nerais alemães que foram
eliminados do comando do
exército, por morte ou OU-

t
-�.

ras causas, sao os seguiu-
tes: Von Fritsch, morto nus
teriosamente na frente da

Polônia, logo no começo da

guerra; Von Blomberg, que
foi preso por haver contrai
do enlace com uma pessoa
de classe inferior; o general

dos
Loeb, comandante-chefe das do Hitler assumiu o coman

fôrças aéreas alemãs, morto do supremo das forças ale
no dia 25 de junho de 1940, mãs; von Kries, chefe do
ao ser derrubado o seu avião Estado Maior, cuja morte,
por um aparelho britânico na frente russa, foi anun
de caça; o general Suess- ciada no dia 8 de dezembro
mann, chefe das fôrças de último; o marechal de Ae
paraquedistas, caído em ronáutica, Milch, àcerca do
Creta no dia 20 de maio de qual circulou o rumor ele

1940; Von Brauchitsch, des- que foi preso pela "Gesta
tituido do seu cargo quari-j po" e posteriormente fuzila-

•

generars alemães ,

j

do; Von Loeb, do qual, em que havia tombado na fren
outubro de 1941, se infor- te oriental no dia 24 de fe
mou que havia caído em vereiro de 1941; o general
desgraça por não haver Udet, chefe da "Luftwaffe".

conseguido tomar Leningra- Udet, chefe da "Luftwaffe",
do; Frederick Bergmann, morto em Elmes, no mês lle
eminente chefe da arma de novembro último, quando
infantaria, morto na frente fazia experiências com um

de Moscou, no mês de de- novo tipo de avião; Von
zembro último; Von Brie- Kleist, tombada na frente

sen, do qual se íntormcu russa, no dia 9 de dezembro

último; Artur Schm'dt, fei
to prisioneiro pelos britâni
cos na África, no corrente
mês; e por fim, o general
Von Bock, comandante das

forças alemãs no setor cen

tral, do qual se informou

que havia sido destituido, e

preso em seu domicílio, no
dia 13 do corrente, além do
general Von Reichenau,
morto recentemente.

Lira Tênis Clube

Vida Social
Aniversários:
Transcorreu a 20 do corrente

o dia natalício da exma. sra, d.
Herondina Neves, esposa do sr.

Estelita Neves, alto funcionário
dos Correios e.Telégrafos.
Fazem anos hoje:
-o menor Adilson

Laus, filho do sr.

Nilo-Laus, proprietário
afreguesada "Farmácia

Espezim
farmaco.
da bem
Esperan-

ça».
- o sr. dr. Paulo Medeiros;
- a exma. sra. d. Gracinda

Machado:
- a exma. sra. d. Olinda vi.'

eira;
- o sr. Vicente Rocha;
- o sr. Francisco Juvêncio

Cunha;
- o menor 'Hercilio, aplicado

aluno do G. E. "Silveira de
Sousa" e filho do nosso con

terrâneo sr. Artur Olímpio Li

vramento, alto funcionário dos
Correios e Telêgrafos., aposen
tado.

Clnbes:
Sábado, 24 do corrente, o

Limoense Esporte Clube realiza
rá um grande baile carnavales
co, destinado a obter o maior
êxito.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar sr. João Marciano dos San
tos e a sta. Anatalia Adão.

I{.

Gentilezas:
Esteve em nossa redação o

sr. Domingos Ramos, residente
na Costeira do Pirajubaé, que
nos veio trazer seus agradeci
mentos pela nota dêste diário
com respeito ao falecimento de
seu filho José Domingos Ramos,
ocorrido a 26 do mês próximo
passado, em Santos, no Estado
de S, Paulo.

compareceram inúmeras pessoas
daquela localidade vizinha.

-Atacado de moléstia que em

menos de urna semana lhe rou

bou a vida, expirou, esta noite,
no hospital de Caridade, para
onde havia sido conduzido, o

menor Aldo Luz, vendedor do
«Estado». Há cerca de 10 anos

havia êle recebido no peito
•

o

coice dum cavalo, tendo-se, tal
vez, daí originado o mal que
acaba de vitimá-lo,

Comprai na Cf' SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Domingo, dia 25

-[poca

Reservam-se mesas na Joalheria

NOVA NIARCAPor morte de 1'.....-Carole Lombard ELos Angeles, 22 (H. T. M.) -I cos
O presidente Roosevelt enviou um

telegrama ele condolências ao ator
Clark Gable, marina ela artista Ca- ......

role Lombard, que foi uma das 22
pessoas mortas no desastre ocorri
do com o transporte aéreo, sexta
feira à noite, perto de Las Vegas,
no Nevada. O presidente diz em

sua mensagem: "A sra Roosevelt e
eu estamos profundamente senti
elos, pois Carole foi das nossas me

lhores amigas em clias mais felizes.
Ela transmitiu a grande alegria a

otdos que aconheceram e a todos
que a admiraram como grande ar

tista. Colocou desinteressadamen
te sua arte ao serviço de seu go
vêrno. na paz e na guerra, Jámais
cleixaremo sde ser gratos e jámais
esqueceremos a grande atriz. Nos
sas profundas condolências".
Washington, 22 (U. P.) - O se-

cretário do Tesouro, sr. Henri A matrícula no Grupo Esco-
Morgenthau Junior, enviou o se-

guinte telegrama a Clark Gahle: lar Lauro Müller tar-se-â do dia
"Vossa esposa morreu a serviço do 26 a 31 do corrente, das 9 às
seu país. Sua brilhante atuação, 11 horas.
esta semana, em favor do Tesouro,
\ endendo "bonus" ela Defesa, em

Indianópolis, será recordada e hon
rada largamente por todos nós".

, I

400

Moritz�
Em torno das doencas

dos generais

Jantar Dansante. - Apresentavão do Prof. IARDO R1lSCHID-ALI-KHAN, o mago da telepatia e do hipinotismo; e de «SERESTEIROS
DO LUAR», o conjunto regional n. 1.-

e Notícias

R E IS

A «Associação dos Construto
res Civís do Estado de Santa
Catarina>; elegeu e empossou,

recentemente, sua nova diretoria
assim constituída, segundo co

municação que atensionamente
nos enviou: Presidente, João
Batista Berreta (reeleito); secre

tário, Estanislau Makowiecky
(reeleito) e tesoureiro João José
Mendonça. Comissão Fiscal: Teo
doro Brüggmann (reeleito), Teo
doro Gründel (reeleito) e Aveli
no José Vieira.

;.;.

Bandoeng (Java), 22
(United) - O jornal "Ex
press ", escrito em língua na ..

Uva, publicou, hoje, o seguin
te: "O marechal von Keitel
está sofrendo de tremedeira;
von Brauchitsch de uma afec
ção cardiáca; o general Rom
mel caíu vítima da malária e

muitos outros chefes alemães
estão resfriados, tossindo hor-

l1'ivelmente. Parece que os ba
cilos têm preferência pelo co
mando. Até agora não se ou-
viu falar do cólera-morbus
mas talvez o bacilo se revele
em uma presa maior" ...

Encerram-se hOje
Hoje às 4 horas da tarde se

encerram as inscrições na ';"ta
de adesões ao jantar que, ama

nhã, às 20 horas, será oferecido
ao sr. cônsul Reginald Kazan
iian, em homenagem aos Es
tados Unidos.
Essa homenagem é promovida

por amigos daquela digna auto
ridade consular e por membros
do Instituto Brasil Estados Uni
dos.Fechou·se, antes que Vida Esportivafôsse fechado... I

O estado de saude Rio,22 ("EstadO")-Odi-! �rasil.2 - Perú 1

do sr. Edeel B. Ford retor geral do Departamento Disputou-se, ontem, em Mou-

Míchagan, 22 (R.) - Opera- de Imprensa e Propaganda re- tevidéu, mais um jogo, para o

do de úlcera no estômago, pelo cebeu comunicacão oficial de campeonato sul-americano. En

dr. Roskie R. Graham, de To- que a embaixada alemã deter- c?ntraram.se, as equipes do Bra-

ronto, encontra-se em estado minou ao Departamento de. s11 e do �er.u.
satisfatório o sr. Edeel B. Ford, Turismo das Estradas de F'er-I Os brasileiros foram vencedo

de 48 anos de idade, antigo ro Alemãs (R D. V.) a suspen- res, pélo score de 2 x 1.

presidente da "Ford Motor Co.,

I
são de suas atividades no Bra- CONTABILIDADE - Orga

e filho do índustrtal Henry sil, em face das dificuldades do nize a sua, recorrendo à Orga
Ford. momento, nização Comercial Catarinense.

o sabão

ENFERMO O SR. LEON BtuM

dia Riorn, 22 (U. P.) - Leon
Blum, que aguarda o resultado
do seu processo, que se acha em

curso na Suprema Côrte de
Riom, foi atacado de febrite
aguda, que póde ser perigosa
em sua idade.
Blum conta 71 anos de ida

de.

Tesouras brasileiras
para a Argentina
Pôrto Alegre, 22 - Foi ini

ciada a exportação de tesouras

para a Argentina. O primeiro
embarque constou de 12.000

Falecimentos: tesouras, manufaturadas com

Na Costeira do Pirajubaé, no bom aço nacional.

município do Saco dos Limões, _.

faleceu o nosso venerando con-C t d���:â�:o. :��n�:��esl��addeosd:�s; ar azes o
anos. O ex tin to contavacam """"""""'IX'OOOOOO.,........,..,."nnoo""'''''''''''''''''''''''''''''''''O'DX>OOa''''''''''''''''''�C>OOOCXX>O"",.,''''''''''''''',.,''',..,,''''''''''''''''''''''''''''''''''OOCOO<X>OOOOOOOOOOCXXX>OOO"''''''''''''''

largo círculo de relações, motivo HOJE Sa ••feira, HOJE
pelo qual o seu enterramento

A 16 de fevereiro termina o

prazo para inscrição de candi
datos aos cargos Ide apurador
do Serviço Municipal de Esta
tística· e de dactilógrafo do
mesmo Serviço (anexo à Prefei
tura de Florianópolis).

O programa das matérias ati
nentes a êsse concurso foi pu
blicado no "Diário Oficial», de
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
- FONE 1602 -

- FONE 1581 - FONE 1581

Procurações Recebimentos
- Informações Consultas -- As
sistência Procure-e-a Organização
Comercial Catarinense.

MISSA

A's 7,30 horas

Em todu 1'1 Farmácias do
Bralil erlcontrlJ-S.

EUMI<iRAM
O medicamento
prefe ndo para:
DüR
RESFRIADOS
GRIPES
NEVRALGIAS

Produto do Laboratoria
MARGEL

I, I
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Fechado ({ii Pampero»
Buenos Aires, 22 (United)

- A polícia fechou, ontem, por
48 horas, o jornal fascista "E1
Pampero", pelo fato de ter

publicado um artigo relativo à
situação internacional.

SINDICALIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catar i
nense.

Mudancas secretas!
•

Mariana Lo- ontem.

pes e filhos
-------------

convidam
aos parentes
e amigos pa

ra assistirem à missa pelo 11'

aniversário do falecimento de
seu esposo e pai Augusto Lopes
da Silva e que será rezada na

Igreja de S. Franscisco, às 7 ho
ras do dia 24 do corrente (sá
bado). E desde já agradecem
aos que comparecerem.

2v. -1.

Lobo entre lobos
com Warrem William

Complemento nacional O.F.S.

Guderian com

pneumonia
Genebra, 22 (United)

Mais um general alemão aban
dona a frente oriental. T �'a

ta-se, segundo informações in
seridas nos jornais suíços, do
general Guderian, atacado de
pneumonia. Guderian é um

I
dos comandantes das fôrças
ofensivas que atacavam a fren
te de Moscou.

Londres, 22 (United)
Despachos aquí recebidos de
claram que estão sendo feitas
novas mudanças secretas no

comando alemão.

A's 7,30 horas: 9 horas

Artigos do Ocasião
(Sbort natural)

Preços: 1 $500 e istoo
Imp. até 10 anos.
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A's 5, 7 e

I

Jejum de amor
com Rosallnd Russell

Complemento nacional D.F.B

fLORIAN
com Robert Young e Helen

Gilbert

Complemento nacional D.F.B.

o Caçador arrependido
(Desenho Colurido)

Preços: t $500 e 1 $000
Livre de Censura

o Galgo e o Coelho
(De seubo Colorido)

A voz do mundo (Jornal)

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura
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de WETZEL & cr,\.--JOINVILLE
recorsmeuda ..se tanto para roupa fina como para

Marca' registrada

roupa comrnum.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


