
Muralha

Lutou com a féra até
o desfa§ecimento

lnoglukus
Dado por morto em despacho

no ({Diario Oficial»

Rio, 22 (Meridional) - Um
fato curioso publicou o "Diá
rio Oficial", num despacho do
diretor geral do Departamen
to de Administração da Saú
de Pública, mandando arqui
var o processo de reintegração
do professor Maurício Medei

ros, por ter falecido a 30 de de
zembro de 1941.

O despacho é datado de 1í

do corrente, ;) o referido pro
fessor é ex-catedrático da Fa
culdade de Medicina e corrhect
do clínico, colaborando díari t
mente em vários jornais daqui
e de S. Paulo.
Em vista da comunicação. o

professor apalpou-se todo para
verificar se realmente falece
ra...

Chegaram à linda cidade
balneária de Miami

Miami, (Flórida), 22 (A. P.)
- Acompanhado de sua se

nhora chegou de avião a esta
cidade (} dr. Luthero Varg'1s,
filho do presidente do Brasil.

O dr. Luthero Vargas vei.o
aos Estados Unidos afim de
n�aJizar um curso de aperfei
çoamento em cirurgia ortopé
dica.

CONTRA O TIFO !
Pôrto Alegre, 22 - As auto

ridades sanitárias do Esta/lo,
desde algum tempo, vem ado
tando medidas de caráter pre
ventivo, para prevenir à popu
lação contra a febre tifoide,
cujo aumento, sobretudo na

atual estação, vem se tornando
sensível ,mormente em zonas
vizinhas da cidade.

Como medida mais recente
adotada pelo diretor geral do
Departamento Estadual de
Saúde, destaca-se a impressão
de milhares de folhetos, aler
tando a população para as

medidas profiláticas que de
vem ser tomadas, relativas à
gr�ve doença contagiosa.
Esses folhetos serão distri

bUidos, preferencialmente, nas
zonas vizinhas à cidade, onde
o mal se fez sel1tir com maior
predominância e nos arrabal
des cujas águas apresentaranl
�xame químico desagradável.

Desesperado esforco
da aviacão alemã

contra os planos

ANO XXVII

(ongratulaçôes do general
Auchinleck ao general Ritchie
Cairo, 23 (R.) - O general

"sir" Claude Auchinleck, co

mandante-chefe das fôrças
britânicas no Oriente Próxí-
mo, enviou uma mensagem de

congratulações ao tenente-ge
neral Ritchle, comandante do
80 exército da Líbia, na qual
declara: "Minhas maiores

congratulações pela vossa ação
no passo de Alfaia. A rendição
de Bardia e do passo de Alfaia,
com o aprisionamento de 14
mil soldados do "eixo" e com

a captura de copioso material
bélico e menos de 500 baixas
para as nossas fôrças, consti
tue belo feito de armas de to

dos, mas que pertence partícu
larmente a vós e aos generais
Norries e Devellier=; Peço-vos
transmitir-lhes o meu reco

nhecimento" .

Mensagem do general
Smuts aos vencedores
Cidade do Cabo, 23 (R.) -

O marechal Smuts enviou uma

mensagem ao major-general
Develliers, felicitando-o e aos

seus oficiais e soldados pela
conquista de Alfaia. "Vosso
feito, conquistando Solum e

Alfaia, em duas semanas, COllR
titue façanha destacada, onde
a segunda divisão sul-africana
não só evidenciou o seu valor
militar como se cobriu de gló
rias. As lutas vibrantes e

cheias de duras provações fo·
ram justificadas pelo esplên
dido feito, que abriu caminho
para serviços de distinção ain
da maior".

Estocolmo, 22 (R.) - A
"Luftwaffe" está fazendo o

que parece constituir um esfor

ço desesperado para deter os

avanços soviéticos nas frentes
de Moscou e Leningrado.
As tropas soviéticas, por sú

bito ataque de surpresa, lança
ram nova ameaça contra Mo ..

jaisque, o último bastião da li-

Inha nazista, que defronta a ca

pital soviética, enquanto enor

mes formações de carros e

bombardeadores de mergulho
soviéticos, se voltam contra

aquele reduto.
Êsse ataque soviético cou

sístíu no avanço de forças do
Moscou, 22 (R.) - Os ale- general Zucov, que, partindo

mães estão grandemente preo- de Medin, atingiram, segundo
cupados com a redução da pro- se anuncia, a localidade de Ve

dução dos poços petrolíferos raia, situada apenas a vinte

rumenos, segundo informa a quilômetros de Mojaisque.
agência "Tass". Ao mesmo tempo, outras for-
A despeito do trabalho das ças soviéticas desfecharam um

comissões especiais de técní- ataque frontal contra Mojais
cos, pesquisando óleo na zona I que em cujas ruas já se com

de Ploestí e outras regiões, os bate, estando parte da cidade
alemães não conseguiram des-I

em chamas.
cobrir novos depósitos. :;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;,;;,;-_

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

CIDADE DO MEXICO, 23 (U. P.) �. O JORNAL "EXCELSIOR", EM EDITORIAL, EXPRESSA A ESPERA.N(i\_ DE \ lfJJE PREVALECERÁ

NO RIO DE JANEIRO O PONTO DE VISTA .�IEXICANO, PARA QUE A SOLIDARIEDADE PANAMERICANA POS�A �wniJ'A MURALHA CON·

TRA OS PLANOS QUE O E!XO ACARICIA PARA COM ÊSTE HEMISFÉRIO. "POBRES DE NóS - ACRESCENTA :ia SE. CUJM;ASSEM A PREVA·

�LECER AS DOUTRINAS TOTALITÁRIAS, CONTRA OS PRINCíPIOS DEMOCRÁTICOS� CONFORME OS QUAIS QBEREM..Q�""VIVER".�����������������������������������������������������������==��������������������

Rio 22 - Uma correspon

dênci� de Santa Rita do Jacu-
"C

tinga, em Minas, para o 01'·-

reio da Manhã", narra uma

cêna dramática; alí registrada
com um pobre tropeiro, que

enfrentou resolutamente uma

onça, quando se viu pegado
pela féra. Na fazenda do sr.

Jací de Paula Campos, quan-

do o tropeiro Sebastião Luiz

ia pela estrada conduzi�do uns

burros, viu-se surpreendIdo por

uma onça, que avançou de um

pequeno mato, à margem �o
caminho. Como os burros dis- Atrocidades alemãs
parassem, a onça logo inves- na Jugoslávia
tíu contra o tropeiro, que tam- Londres, 23 (R.) - A cída-
bém entrou a correr. Mas fOl de de Rudník, situada a 160

fácil à fera alcançá-lo por uma I quilômetros ao sul de Belgra
perna. O pobre homem, intei-I do, foi totalmente arrasada

ramente desarmado, enfren- pelo fog'o da artílharta alemã

tando o perigo com resolução, I e pelos aviões de bombardeio,
entrou em luta corporal com o

I

não escapando viva alma.

bicho, rolando os dois, morro

II j� cidade ,(le Uzi�e, na Sérvia
abaixo, com o que, chegando Ocidental, e também um mono

ao fim, num pequeno poço, o tão de ruínas e centenas de
homem logrou matar a onça,' pessôas inocentes foram fuzi·

por asfixia, na água. E com Iadas pelas fôrças alemãs.

grande perda de sangue, o tro- Essa informação foi recebi

peiro caíu para o lado, desta- da pelo govêrno jugoslavo nes

lecido. Mais tarde, transeuntes, ta capital e relata também que.

passando pelo local, compre- os corpos das vítimas foram
enderam a trágica luta, que se arremessados em fossas, sobre
travara, dando assistência ao as quais passaram tanques pe
tropeiro, que foi conduzido pa- sados afim de dissimular as

ra essa cidade, onde ficou em sepulturas.
tratamento pelo farmacêutico. A escassez de alimentos em

O herói contra a vontade está Belgrado atingiu a fase agu
em estado grave, tendo recebi- (la. A epidemia de tjfo grassa
do 40 ferimentos. O couro da em toda a região.
féra foi tirado, e mede um me

tro e 42 centímetros.

o MAIS ANTIGO olARIO SANTA CATARINADE

Diretor-gerente . AlUno Flores

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.in pod.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-.lgentel nOI principal.
muncípio. do Estado.
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O descontentamento
do povo' francês
Londres, 23 (Reuters) _. As

autoridades alemãs procuram
por todos os meios, segundo in
formes de circules neutros,
combater as demonstrações su

tís de descontentamento da po
pulação francesa. Uma praxe
geralmente usada em Paris é
colocar o dístico "vendido" sob
as molduras das grandes foto
grafias coloridas do marechal
Pétain, expostas nos estabele
cimentos comerciais.
Um oficial subalterno ale

mão entrou num dêsses estabe
lecimentos e fez ver ao seu pro
prietário que estava ao par de
que o dístico "vendu" implica
va desrespeito ao marechal. O
proprietário desculpou-se pele
engano e substituiu o dístico
de "vendu" pelo seguinte: "é
puisé", que quer dizer "exgo
tado".

Organização de escritas-Ins
peçõesperíôdlcas.Yerlllca ção
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catar,nense.

Restricões à indústria
automobilistica

Washington, 23 (H. T. M.)
- Acaba de ser ordenada pelo
sr. Donald Nelson a imediata
suspensão da produção de ôni
bus e caminhões nos Estados
Unidos. A ordem vigorará a

partir de IOde fevereiro e atin
ge a produção para fins civís,
e militares, como também para
exportação.
O sr. Nelson tomou essa de

cisão depois de ter apresentado
seus planos à Conferência dos
Mentores da Produção de Guer
ra, esclarecendo que "tudo de
ve ser mobilizado para o exér
cito". A determinação do chefe
da Produção de Guerra deverá
acelerar, em 110 % a conversão
da indústria automobilística
dos· Estados Unidos em indús
tria bélica.

Comprai na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar:

Não é fácil tarefa
Geneb,ra, 23 (R.) - Segundo

uma irradiação da "Rádio Ro
ma", um porta-voz do Minist&
r�o da Guerra do Japão'adver
tIU que "seria arriscado julgar
que a captura de Singapura se

ja tarefa fácil, que possa ser

realizada �m curto espaço �
tempo",� $

A Conferência Panamericana te- fende muito mais do que o patr i
rá que resolver, talvez dentro de mônio e a vida dos americanos de
poucas horas, seu assunto de maior hoje, porque visa assegurar a es

importância: a atitude a ser toma- tabilidade futura. Os paladinos da
da em face das nações do Eixo. Co- política da fôrca nunca terão sa

rno a compreenderão os secretários ciada a fome de conquistas, como

de Estado das nações alí presentes, nunca a saciaram seus antecesso
e que o são de toda a América? res, enquanto as armas os não aba
Será que, depois dêsse espetáculo terarn. Trata-se de duas coisas: da
de coesão continental, com o trans-

. sobrevivência da América primei
parente objetivo de cumprir a pa- 1'0, afirmemo-lo egoisticamente; e

lavra empenhada pelos representan- do dever moral de cumprir a pala
tes da América em reuniões ante- v ra, afim de não incidirmos nos

riores, ainda se hesitará em dar o mesmos motivos de execração pú
passo decisivo? blica dos homens que atualmente
Mas que passo decisivo será êste? combatem os Estados Unidos.

Nada menos do que a ruptura com A ruptura visa sobretudo impe
os países do Eixo. Ela se impõe, e dir que, dentro do território ame

é uma das necessidades da reunião. ricano, continuem a agir transfi
O discurso do sr. Sumner Welles, gurados em representantes dâp lo
de clareza meridiana, não deixa máticos e consulares, 'amparados
dúvidas quanto ao que os Estados portanto por imunidades que im
Unidos esperam obter no Rio. Não possibilitam o serviço da polícia
se trata, objetarão, de conceder aos a seu respeito, os espiões do Eixo. Nova Iorque, 23 (Reuters)
Estados Unidos o que êles querem, Se não nos livramos dêles terá si- - Uma transmissão da BBC,
senão aquilo a que nos obriga a do em pura perda toda e '�alquer revelou que, de acôrdo com
solidariedade continental, Muito política de defesa da América ou

bem. Na realidade, por mais fortes de solidariedade americana. Não se
despachos procedentes de Ber

que fossem os élos que nos pren- pedem medidas contra cidadãos ale. na, o ouro está sendo compra
dessem aos Estados Unidos, de ne- mães, italianos e japoneses pacatos do na Alemanha a preços ver
nhum povo do continente se pode- que aqui vivam, ao abrigo das Iefs dadeiramente fantásticos.
ria exigir que se imolasse em holo- do Continente, trabalhando e pros- Essa situação é o resultado
causto ao outro. O que porém hoje perando, constituindo importantes -

se descortina na América não é colônias e centros de atividades da falta de confiança dos ale
isso; não é a exigência de um produtora em todos os países da mães na estabilidade do marco

sac.dfício �estinado � �mJ?arar um A,�érica. €ss�s, que são as maiores e na vitória final da Ale
amigo, e SIm a conttgêncía de ter vítimas dh sede de domínio que os manha
de salvar a própria vida. Todos os envolveu na sua triste sorte terão

.

países do Continente se sentem como merecem, as possibilid�des d�

I
Acrescenta o mesmo despa

ameaçados, e portanto, colocando- encontrar na América a paz e a se- cho que numerosas barras de
se onde os �stados Unidos espe- gurança qUE: sempre lhes foi dis- ouro foram transportadas, se
ram encontra-los, defender-se-ao a pensada, uma vez terminada a cretame t dR' hsi mesmos. €sse é o aspecto prático, guerra. Mas o que se não compre- .

n e" ? elC para a

vital, da solidariedade americana: enderia, e tal coisa não acontecerá Suíça, nos últimos meses, par
cada um, .in<;.orJ?orando:se à �o�ren- é que, a América se reunisse, com� ticipando dessas operações de
te .de resistência ao imper ialismo o esta fazendo, sem que fôsse para contrabando de ouro altos ofi-
ul1l;ersal em todos os Continentes, tomar uma atitude digna, de rom- ciais do exércit A .

est,a-s.e, defen�endo, tanto quanto o per, com os países ,do Eixo, pois aí
1 O gernlanlCo.

pais ja agredido e em guerra. esta o ponto nevralgico da Confe- EstállJ triste, meu am&r T
Há também, por outro lado, a f'a- rêncía, o Alfa e o ómega da soli-

ce moral e jurídica do problema. dariedade continental, no presente
Ten. bronquite? EstAlIJ com to••eT

O que hoje se reprova, na política momento. fll lei de NOIIJIIO Senborl
do Eixo, é exatamente seu repúdio ("Correio da Manhã") Só te salTA o CONTBAT08SB.
,lOS tratados, à fé empenhada, à --------------__

palavra dada. Não será preciso re- Pesadas perdas alemãscordar as vezes em que o Eixo tem em
desmentido suas afirmacões mais
categóricas. É essa repetida contra- homens e meteríalsdição entre o que diz e faz, como I

JUNTA I O\fER _IA L. _ Arqui
se a honra de cumprir o prorneti- Moscou, 23 (R.) - Novas in-

• d t t R
do não existisse e os tratados con- formações, divulgadas pela e-

vamenro e cou ra os - e tinuassem "farrapos 'de papel" se- missora d t it I I
gistro de firmas Autenticação gundo frase de um alto repr�sen- cem

es. a capi a, �s� are

de livros-Certidões- Buscas tante do pensamento político ale- .

que a �Idade de lV!0]aIsque
etc. Prueur e a Ol'gani.zaçãO

mão, p,roAnunciadll: há. vinte e
. .?ito I'

fOI r�conqUlstada mediante um

C
.

1 C I . I anos; e .esse obstmado e concíênte movimento de flanco.
omercla a\armense. desrespeito pela palavra dos ho Os al

-

I t.

-

emaes evan aram po-mens de Estado, credenciados para deros d f t d Mcomprometer seu país, que fórma "

as e �sas no se 01' e 0-

um dos aspectos mais execraveis jaisque, ate 2 e 3 quilômetros
da política totalitária, almejando a léste da cidade consistindo
o�ter o domínio do mundo. A Amé- de ninhos de m�tralhadoras
rIca, que se congrega exatamente t t

" .'
para censurar o desrespeito à pala- c�sama as e n.nchelras forÍl�
vra empenhada, a falta ao compro- fICadas e protegIdas por cercas
misso assumido, não pode proceder de arame farpado, além de ex
de modo análogo. Se por acaso su- tensos campos de minas En
ceder. que � ruptura �om os países tretanto a unidade rus

.

do EIXO nao se realize, teremos '
. .sa que

inutilizado todo Q trabalho desen- atacou a CIdade consegmu rom
volvido pela Terceira Conferência per as linhas inimigas após
de Consulta, e não haveremos che-

'

gado apenas a êsse resultado, por- -=--------------------------------
que a própria coesão americana ••••••••••••• i5 0•••••••••••
desaparecerá !Subitamente, em pro-
veito do isolacionismo, fatal ao N0-

FILH
.. '.

vo Continente. • A I MAE I AVO I •Não se póde com efeito admitir •
.

�ul��l�:�:i:m�:nrhe��-:,v�l : l�é�1!� • • • • •
a seu turno praticá-lo. Tal não' T·O Üa d· -.acontecerá esperamos! O Continen-

•
,G S eve rll usa T' a

te acha-se coeso, certo de que de-

•
•

. :
Descrêem da vitória alemã: (OU REGULADOR VIEIRA; :

Nova Iorque, 22 (Reuters) -Informa a B. B. C.: - "Uma" A MULHER EVITARÁ DORES •
mudança apreciável póde ser notada na atitude dos prisioneiros e AI C lU.de guerra a�emães, ?a�turados pel.?s ingleses. Enquanto que há I • ivia as ó icas terinas •
um ano atras a malOrIa dos alemaes, que haviam sido aprisio-" ,.�

Emprega-se com vantagem pa- •n.ados, demonstrava plena convicção de que a Alemanha ganha- • ra combater as irregularidades
r�a a guerra, e alguns chegavam mesmo a falar das terríveis •

das funções periódicas das se- •
vll1ganças que a Inglaterra haveria de sorrer após a vitória nhGras. É calmante e regulador •
alemã, os prisioneiros atuais - por exemplo aqueles que fotam • dess81'1 funções. •
capturados por ocasião dos recentes rêides efetuados pelos "co- , FLUXO-SEDATINA, pela sua fi
man�os" britâr;icos, na Noruéga - exprimem a opinião de que, • comprovada eficácia é muito re- •depOIS dos reveses da campanha da Rússia, a Alemanha tem , ceitada. Deve ser' usada com

poucas probabilidades de saír vencedora desta guerra. Há um • confiança. •
ano, principalmente os prisioneiros alemães mais jovens di- FLUXO-SEDATINA encontra-se •
ziam, automaticamente, que a guerra estava ganha. Atualmen- 8..c:> _

em toda parte. •
te, porém, os prisioneiros mais velhos mostram-se bem mais •
duvidosos sôbre o desfecho da guerra" . •••••••••••••••••••••••••

Florianópolis- Sexta feira, 23 se Janeiro de 1942 I N. 84349

A � up f uva
Reducão da producão

petrolífera

Oficiais promovem o
contrabando do ouro

violentos ataques, durante os

quais os alemães sofreram pe
sadas perdas humanas e mate
riais.

MOjica vai recolher·se
a um convento

México, 23 (A. P.) - Noti
ciou-se que José Mojica, o co
nhecido cantor e artista cine
matográfico resolveu abando
nar a carreira artística em ple
no fastígio e recolher-se a um

c�nvento em Arequipa, no Pe
ru, fazendo-se frade.
A data 'da partida de José

Mojica ainda não foi marcada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� �r. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clinica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Hercílio Luz, 189

Telefone n. 751.

DR. RICARDO I
GOTTSMANN

'd·me IC,

ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

IMSl'lTUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. D;alma Mczllmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prática nos hospitais europeu'
Olíníca médica em geral, pediatria,
doenças d' sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarlo do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Olínlca com o

dr. Manocl de Abreu. Oamnansrfr
São Paulo). Especializado êm Hí
giene e Saúde Pública, pela Uníver
uidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
aparelho moderno SIEMENS pan
díagnõettcos das doencas internas
Coração. pulmões, vesícula biliar.

estômagos, etc.
Radiogralia8 ósseas e radtogratlas

dentárias
Electroca rdiogra lia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determinação dos dltúrblos das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
-aíoa Intra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

I
análise clínica

lixames de sangue para. diagnóstico
da sífIlis diagnóstico do tmpaludte
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheín Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, liquido raqutano e

qualquer pcsqulza para etucídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado. fi
Telefone 1J 95

Pt ORTANOPOLI�

E::x-chefe de c/l
aica do

Hospital de
Nuernberg

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

(liI"nsultlllllll ••
Pela manhã, das lO às \2

v (.!)., A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES·- médico especialista em

OOENÇAS DOS OLHOS

I

AVISO AO POVO CATARIHENSE
linha direta Porto Alegre-Florianópolis

;

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

às quar.tas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em FlorlanoDolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA lf) DE NOVEMBRO

t·
Argeu Ceciliano da Sil
va e filhos convidam

r 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·
c,rem (l,o,Pi.dolo ato, 4v.-4

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

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

AVA - Gladiator 5 valv. 530$ . 6 valv.
551$, 7 valv. 59il$, para pilhas 500$.
para acumulador 700$.

ICatálogo grátis. 400 réis em selo� para
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Tenho um amigo, verdadeiro príncipe nas maneiras, que
se entrega por hábito ao exame especulativo das coisas e dos
homens. Costumo chamá-lo às vezes meu, príncipe e não raro

prefiro dar-lhe o título de meu filósofo, porque de suas idéias
me alimento, ao passo que de seus modos nada aproveito, sen
do eu um velho selvagem, uma espécie de solitário no tumul
to, inadaptavel e mesmo infenso a qualquer fórma de tertúlia.

Meu príncipe filósofo teve a bondade de acompanhar toda
a demonstração aquí feita no sentido de que o racismo de Adol
fo Hitler nada mais é que o pangermanismo clássico, em seu

objetivo de expansão e rapinagem, como o pregou Otto Richard
Tannenberg.

Evidentemente a prova não foi difícil, depois do que tem
acontecido. Mas o que me seduzia não era só essa verificação;
era a tése de que Hitler nada criara: seguira apenas o pendor
de todo alemão, que possue indelevel a vontade da expansão pe
la fôrça é nunca se sente bem a não ser quando governado por
homens como Bismarck, Guilherme II ou Hitler.

Meu príncipe filósofo achou que o estudo da evolução so
cial e econômica da Alemanha, no período de 1920 a 1923, po
deria talvez elucidar o que êle chama o fenômeno Hitler. A ês-

I
te respeito indica-me a obra clássica de Vermeil, a de Mankie
vícz sôbre a Weltanschaung e o livro de Albert Rivaud, todos
os quais abordam a referida evolução. Cada um dêsses autores
porém - adverte-me - aprecia o caso sob um ponto de vista
algo restrito. Nenhum dos três investiga o aspecto econômico
da questão, tratada em outros livros de economistas, inclusive
o de Bresciani-Turroni, professor da Universidade de Piza, que
viveu entre os alemães durante muitos anos e precisamente
na época indicada.

"

O professor Robbins, da Universidade de Londres, resumin
do os argumentos de Brescíaní-Turroni, conclue que Hitler é
filho adotivo da inflação.

De fato, a conclusão parece refutável. O fenômeno Hitler
surge pela primeira vez em 1923, ligado à catástrofe econômí-

.

Os prisioneiros alemães consideram â�r�:c:d=��n!ir�: consequência da inflação e subsequente

b d I- d lt I- Durante a fase de prosperidade que houve na Alemanha de
«a sur o» serem a Ia os aos I a laDOS 1925 a 1929, graças aos formidáveis empréstimos a longo e cur-

Halfaya, 22 (Pelo

correspon-I
quadro histórico da derrota to prazo concedidos pelos Estados Unidos e mesmo pela Ingla-

dente especial da Reuters [un- totalitária. I
terra, o fenômeno Hitler passou a segundo plano, a ponto de

to às fôrças sul-africanas na Os "springboks" tiveram lon- nêle quase não mais se falar, e contudo recrudesceu em 1931,
Líbia) - Todos os prisioneiros gas palestras com os alemães

I
com a repercussão na Alemanha da crise mundial iniciada em

inimigos sairam já do passo de e ficaram consideravelmente fins de 1929 nos Estados Unidos. Dois anos depois, em 1J33, Hí-
Halfaya, sendo conduzidos, de- surpreendidos com a falta de O "CONTRATOSSE' tler conquistava o poder,
pois, em caminhão, no primei- vontde germânica paraconti-· Hitler tem portanto, acabou dízendç meu príncipe filóso-
ro estágio da viagem, para o nuar a luta demonstrada pe- E' DE EFFEITO SENSACIONAL fo, uma explicação econômica. A melhor explicação política foi-
delta do Nilo. los infantes e artilheiros. M•• '.uos rebel.... o�ntSy __ iN'1IIIIIdIft.. lhe dada, pensa êle, por Albert Rivaud em Le Reléuement de

Não se fez ainda a conta- Os alemães declararam uma .... 4J1I wimpJes. grlpp.� .....1v1.1Ddos. rouqaid.s, t. CC9III l'Allemagne, escrito com muita imparcialidade e onde se vê que
gem oficial dos inimigos li s vez m

.

q ão di 9IlCéVt"OS "anyvlneos, dores no peno o _8 costas. lDsomnlal!t Hitler só poude prosseguir em sua ação pelo apoio que teve do, "la
I·

.. aIs ue n po Iam COffi-
o IrlNltll8l.!:a goraa, 'alta de appetite o gebre. o CONTRATOSIIIl -

calcula-se um total de cinco preender por que estavam em 4ft e remedio aba.tuto. berolco.. que UCII talha. Effic.c....... Estado-Maior germânico.
mil e quinhentos homens, sen- guerra contra os ingleses, que IM hI1S$O dos tuberculosos tomaa4o-e c_v...oote....III... • Ora, precisamente no apoio dado a Hitler pelo Estado-
do mais de um terço deles de E..eria o último povo do mundo COIiITRATOSSE já ,.C«lbeu mam ... 24000 .Uestade. ..... Maior germânico está a verdadeira interpretação dos fatos.

1
-

t � Tonha... culdado.!·-ot:llâo .. delzoa engaaar. AoceIoa P t d idé d
-

h' f
A

Hitl
'

a emaes. cem ra quem haveriam de com- ha ... CONTRATOSSE. qu� é barat....ão tem .....uaae.
ar o eu a I ela e que nao a um enomeno I er, porem

Uma das mais importantes rater; mas falaram de modo .. .,.,..... '... T........................... apenas em Hitler um desenvolvimento do .íenômeno alemão,
características do triunfo sul- ríspido sôbre os italianos. Dis- _:_.;;;:;;;;::;:=;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:;;;;;::;:::;:;,;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;� êste, sim, antigo, pronto a manifestar-se em qualquer fórma
africano em Halfaya é que êle seram que era "absurdo" esta- ':'"

I
de govêrno. As razões econômicas podem haver contribuido

desfez a bola-de-sabão da repu- rem aliados aos italianos. Os a- para acentuá-lo, não se encontrando todavia no âmago do mes-

tação de "invencibilidade dos lemães desprezam e, mesmo, Farma'Clllila IIIEsperança)
mo. Quer meu príncipe filósofo uma prova? Aquí Ih 'a dou: em

alemães".
I

parecem ter repugnância dos " 1914, a Alemanha ateou fogo ao mundo em pleno fastígio de
Tal vitória confirmou a sus- fascistas. Não é só: desconfiam í sua boa ordem econômica e social. Nenhum motivo de eontín-

peita dos "springboks", (solda- também deles. I
do gência a lançava naquela aventura, só explicavel pelo conceito

dos da Afrtca do Sul), que au- Todas as operações no peri- farmacêutico NILO LAUS de Tácito do iurorqermanicus,
mentou desde a batalha de metro de Halfaya foram ete- Êsse conceito acha-se ,aliás, no livro O Socialismo Alemão,
Bardia, de que homem por 110- tuadas pelos italianos, �oro tro- de Werner Sombart, o grande professor da Universidade de
mem, o "springbok" é mais rJ.- pus germâni.cas encarregadas Hoje e amanhã será a sua preferida Berlim. Diz Sombart que, para se opinar sôbre o sistema de go-
jo, mais resistente e possue de encorajá-los e obrigá-los a O

vêrno adequado a um povo, é preciso antes de tudo estudar as
mais espírito de iniciativa do úlzer alguma cousa. rogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias. caraterísticas dêsse povo. Passa então a fixar as caraterísticas
que o "bosche". Ao desfilarem as COlW1a.S de PerFumarias.--Artigos de borrachd, do povo alemão e apoia o conceito de Tácito.
Os prisioneiros sul-africanos pnslOneiros, escoltavam-nas Não é por conseguinte Hitler o inimigo a combater e des�

que foram libertados em HaI- gnardas sul-africanas. Garante se a exata observância no receituário médico truir. O inimigo, mas abstrato mas mais indesdenhável, é o

faya declararam que os ale- Cada "springbock" armado furor germanicus.
mães estavam cansados dn de fuzíl, escoltava cem italia- PRECOS MÓDiCOS
guerra, mas eram pacientes. nos. Cada cem germânicos •

9s alemães, reunidos em eram por sua vez escoltados por R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifido do
grupo, para a rendição, se con- dois sul-africanos também :u- Mer,cado, frente à Casa Hoopcke),servavam rigorosamente afas· mados de fuzíl. Os italianos FONE 1.642tados dos italianos. N 8-0 se são bem menos perigosos
combinam. ..

Era uma visão fantástica 0- Missa de 4· mes
bservar, do alto do passu de
Halfaya, passareI! I longas filas
negras de prisioneiros, muito
longe, lá abaixo, como m,:_;ninos
de colégio, fazendo "crocodih1",
em seus passeios das tardes do
minicais .

Hora após hora, as cOlUnas
do Eixo marchar�m através da
planície amarelada da costa,
à luz clara e brilhante do sól,
com o azul vívido do Mediter
.�âneo, seJ:vindo de fundo ao

Indicador
I Dr.

(Profs. L. Burknardt
e B. Kreuter)

Especialista em

I Certtrgia Geral �

I AJta cirurgia, gyne

I
cología (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
.

nervoso e operações
de plastíca.

CvDS 111üf!o ci ftlll Trale
DO, tS (d\l11! 10 és 12, II

das 1 [) i),., I f),DO) Te.e
ph.me - 1,285

Ouvidos-.Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
o. ARMINIO TAVARES

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar 1-------""---Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te}. 1461.-Residência : 456 Dr. Rem iggo
�

CLlNICA -MEDICA
Molesíias internas, de

Senhoras e Crianças em

Gera!
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-e-Edifi
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12e14 ás 17 noras.

RESIDENCJA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Pnone: 1392 -

Attende a chamados
14

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RJo de Janeiro

Consultas diariamente peia la�d��h:�sd�� \� �� l�o�ao:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

----

O FUROR GERMANICUS

/

,

,

/
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I
Resldencia ã rua EH
teves JuníorI 20. _.u

Telephone --- 1.1.,1.

lo

Dra_ S(hweidsonJosephina
MEDICA

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

Hua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNtCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOI)
Serviços do dr. Gabriel de Andrat;le (Hio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GARGANTA

Cons: Vitor Meireles, 28.-D8s 16 às 18 heras,
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORlf\NOPOLIS,

Rádios especiais.
a remessa.
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E' fACIL APANHAR UMA

GRlPPE UM RESF�lADO) OU UMA
)

PNEU�10N'A
MAS íOM�tH)(l O �AMOSO

PfJT�Ml OEAMG�i[ij AEWlTLEI�
NADA QUE TEC1E!\.

COSTA REGO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Domingo, dia 25
Jantar Dansante. -llpresentavão do Prof. KARDO RASCHID-ALI-KHAN, o mago da telepatia e do hipinotismo; e de «SERESTEIROS

DO LUAR», o conjunto regional D. I. - Reservam-se mesas na Joalheria Moritz.
-----------�----------

Cuidado com a 5a. coluna!

Lir
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I ·I� �fla �rOI[a ! um lov�m mu II �
"

Londres, 22 (Reuters) - Dez I

mil homens e oficiais do Servi- I
"a Marinha Real deveria ser

I ondas, num bote raso, com um

ço Britânico da Marinha Mer- aniquilada extinguindo-se a co- braço esmagado e dolorido, se

cante deram suas vidas pela ragem anglosaxonica e o povo te dias a fio.

pátria, nesta guerra, enquan- de sangue britânico. O rapaz Se encontra atual-
to que mil e seiscentos foram Mas, tal não aconteceu, por mente em um hospital.
honrados por S. M., por atos de que o sr. Hitler é um homem Na ocasião em que o círur
bravura - acentuou o almi- de terra e não um lobo do mar, gíão lhe fez a primeira visita,
rante sir Chatfield, da Esqua- sendo totalmente incapaz de disse-lhe: - "Lamento sincera
dra Britânica, falando por oca- aquilatar a energia e heroismo mente, meu filho, que SPU bra
sião da condecoração de vários dos marujos ingleses". ço tenha de ser amputado, do
heróis, pertencentes ao serviço O comandante A. B. Camp- contrário poderá agravar mui
fascinante da Marinha Ingle- bell contou a história comoven- to seu estado".
sa. te de um rapazinho de dezoito "O senhor sabe melhor do
"O sr. Hitler julgou que po- anos de idade, cujo navio fora que eu o que deve ser feito" -

deria contar certo com a vitó- torpedeado, sendo o infeliz 0- replicou o enfermo.
ria - disse Lord Chatfield -, brigado a ficar ao sabor das O comandante Campbell, su-

Clube

, ,.•

faculdade de Direito de S. Catarina
Fundada em 11 de fevereiro de<e1932

-e.

Reconhecida pelo Governo Federal, nos
termos do Decreto n· 509, de 22

de junho de 1938

EDITAL N° 1

É preciso iniciar, quanto antes, a "luta incisiva e de
cisiva" contra a quinta coluna, recomendada pelo sr.

Sumner Welles. É preciso identificar o "inimigo dissimu
lado" - mais perigoso que o "inimigo ostensivo" - ti
rando-lhe das mãos os meios de ação de que dispunha,
isolando-o da coletividade, se necessário, devolvendo-o.
até ao seu país de origem. O que não podemos é perma
necer de braços cruzados, sabendo que é tão populosa
entre nós a quinta coluna, mercê da franca hospitalida
de com que o país acolheu os estrangeiros que o procu
ravam - que o procuravam para colaborar conosco e

I

não para preparar, insidiosamente, a posse do país.
..

No Brasil, o problema da quinta coluna é mais gra-
ve do que nas demais nações, porque em nenhuma parte
do r:undo o estrangeiro encontra melhor acolhida nem

desfruta de tanto prestígio. Na administração pública -
inclusive nos altos postos - nas letras, no jornalismo,
nas atividades cientificas, comerciais e industriais, em

todos os setores e em todos os degraus da sociedade bra
sileira os estrangeiros que vieram para o Brasil apenas
para trabalhar podem, como "inimigos dissimulados",
estar preparando o terreno para a realização dos planos
dos "inimigos ostensivos". Em outras terras assim acon

teceu, e muita gente se espantou com a atividade de ele
mentos "radicados" e amigos decididos do país. .. Por

que não poderá suceder a mesma coisa no Brasil ? ...
("Correio da Manhã")

FAZ PÚBLICO QUE, PARA MATRÍCULA
EM CURSO SUPERIOR, NÃO É EXIGIDA PRO
VA DE IDADE.

De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Diretor, faço
público que o Sr. Dr. Inspetor Federal, junto a esta Fa

culdade, recebeu do Exmo. Sr. Diretor Geral do Depar
tamento Nacional de Educação a seguinte circular tele

gráfica:
«N° 517, de 29-12-41. Tenho a honra de co

municar a V. Excia. que o decreto-lei ri" 3.052,
de fevereiro de 1941, extinguiu a exigência da

prova de idrtde para matrícula em Curso SUFe
rior. Acha-se, pois, revogado o item 4° da cí r

cular de 18 do corrente, dêste Departamento,
relativa ao Concurso de Habilitação. Saúdo a

tenciosamente V. Excia. (a.) Abgar Renault, Di
retor Geral do Departamento Nacional de E

ducação".
O item 4°, já revogado, da circular de 18 de dezem

bro de 1941, cbndicionava a Inscr íçdo ao Concurso de

Habilitação à prova de idade, que variava entre 16 e 22

anos, conforme o regime em que o candidato houvesse
realizado o Curso Secundário.

'

Fica, portanto, considerado inexistente êsse item 4°,
incluido no edital de abertura de inscrição ao Concurso
de Habilitação. edital êsse publicado no Diário Oficial
do Estado, em 20, 21 e 24 de outubro do ano próximo
passado.

. E, para que chegue ao conhecimento de todos os

interessados, faz-se o presente edital, que será publicado
no Diário Oficial do Estado e afixado no lugar de costume.

Secretária da Faculdade de Direito de Santa Cata
rina, em Florianópolis, 7 de janeiro de 1942.

Eric:o Ennes Torres Francisco de Salles Reis
Diretor Diretor da Secretaria

CASA MISCELANEA, distri
buldora dos Rádios R.C A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - HUQ
Trajano. 12

Senhora ! Para as SUfiR SO

brpmeSRR orefira o PUDIM
MEDEIROS. subôres delicio
sos e diferentes.

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

\
\

\

TRONCOS FORTES

o NUTRJON é paro o

c erp o humano o que o

seiva é pGIO as arvores.

Os 'troncos fortes" tanto
no vida vegelel como no

vida humano sôo os mais
aproveitaveis: na primeira,
elles nos dão as mcrdeiros
de lei com que se fazem as

voricidos construccóos ne

cessarias ao conforto da
existencia: na segunda,
elles constituem a huma
nidade util que tra,balha e

que produz,
Para que cra-crrvores se

jam fortes, quando a natu
reza não basta, .recorre-se
lB9 ':®@.D",

Para que os homens se

tornem vigorosos quando
tcrnt» m com elie,' a 1101u·
rezo é insulhciente. o re

curso é semelhante:' "cdu
bam-se os seus rnusculos".
dó-se-lhos NlJTPlON

O NUTR10N e o verdo
deiro "adubo chirnico do
organismo": o feno, o phos
phoro e o ersenico contidos
em sua fórmula vôo levar
o vigor que feita aos m us

cuias debilitados, ao SOro

gue empobrecido, aos ner

vos abalados, a reckrrno
rem, todos, esses elementos
nutritivos in d ispe n so v o is
00 equilíbrio do orç cuis.uo.

"."r,

"

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-Inida Mauro Ramos, n. ° 158. Informações: Machado &
Cia., Rue João Pinto, n.O 5 - Telefone 1658.
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geriu, no entanto, que se não fi
zesse a amputação, por causa

da impressão que causaria à
mãe do heroíco menino.
No dia seguinte, o coman

dante Campbell voltou a visitar
o garoto.
"Viva! - falou Campbell -

ainda conserva o braco".
Dizia isto por que na realida

de o garoto parecia ter ainda
o membro referido.
"Não - replicou o menino -

Minha mãe virá ver-me esta
tarde, de modo que... enchí
com jornais a manga da ca

misa"...

ferozo Instinto
do dr. Worlicek

Angóra ,22 (Reuters) - Os "Sinto-me bem contente em

alemães vieram encontrar, eml ter deixado Zagrebe, onde os

seus planos, na Jugoslávia, sérvios .levam a cabo, à noite,
uma grande falha, cuja natu- nas ruas, ataques e assaltos,
reza precisa não está muito e onde bombas explodem nos

evidente ainda. edifícios públicos, de modo que
Sabe-se que era intenção do ninguém tem a vida muito se

sr. Hitler entregar o policia- gura. Fomos demasiado gentís
menta da Jugoslávia ao encar- para com os sérvios. É verda

go dos italianos, búlgaros e de que fuzilámos mais de

húngaros e a polícia dêsse país 350.000 dêles, mas não teremos

fez grandes progressos, mas, sossego enquanto não execu

recentemente, todas as evacua- tarmos os restantes. O mare

ções alemãs da Croácia e Sér- chal Goering admira os sérvios I
via do Norte foram suspensas, e diz que é o único povo viríl

devido, ao que se presume, às dos Balcãs e, seu sentimenta
atividades dos "chetniks". lismo tem trazido em suspenso
Uma pintura realista da vida as decisões sôbre a matéria.

em Zagrebe foi feita pelo dr. Estou convencido de que deve

Worlicek, recem-chegado cor- mos mandar dois corpos do

respondente da imprensa

ger-I
exército para a Sérvia e fuzilar

mano-européia. Disse êste ao homens e mulheres, mesmo se

dr. Zingarelli, especialista ita- para tanto fôr necessário re

liano em assuntos balcânicos: ! tirar tropas da Rússia".

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.Paulo.

Esta Fraqueza AHinge
Pessoas de Mais

CASA

de

40
annos

As Perturbaç6es da Bexiga sao perigosas
Diz-se que o organismo muda

completamente de sete em sete
annos. O certo é que, com o

passar do tempo a saude se modi
fica e em muitas pessoas de mais
de 40 annos começam a appare
cer disturbios, muitas vezes de
natureza seria. Entre estes o

principal é o disturbio da bexiga,
uma fraqueza cujas exigencias,
que semanifestam principalmente
á noite, quando se está bem quente
na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um

resultado de distúrbios renaes e

si fôr desprezada, poderá tornar
se perigosa, transformando-se
em calculos, 'pedras ou cystite (in
fíammação chronica da bexiga).

Essa fraqueza que o aborrece
e irrita, é resultante das sub
stancias tóxicas no sangue, que
actuam como irritantes sobre os

nervos e as membranas sen

soriaes, É por isso que mesmo

sem necessidade alguma, a bexi
ga é constantemente chamada a

funccionar.
Liberte o seu sangue dessas

substancias toxicas e terá certeza
de ficar curado. Não ha meio
mais rapido e efficaz de conse

guir esse resultado do que tomar
uma serie das afamadas Pílulas
DeWitt para osRins e a Bexiga,
conhecidas em todo o mundo.
A venda em todas as phar

macias. Compre as legitimas

Pilulas DE WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

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

produzidas por excesso de acido urico.

Gibraltar não dorme I
Gibraltar 22 (De John Ni-' docas navais, são guardadas de

xon, da Reuters) - Tropas, perto pela polícia armada, bem
algumas das quais armadas de como todas as entradas para a

metralhadoras, patrulham o rêde de defesas subterrânea
estreito de Gibraltar, durante que ficam dentro do rochedo.
o toque de recolher, que dura Para entrar, até mesmo os ofi
até às cinco horas da manhã. dais têm de apresentar o car-
Até essa hora, ninguem tem t�ío de identidade.

permissão para saír, exceto os Uma vez um oficial naval
que estão de serviço. As ordens de patente elevada, desejou
são cumpridas estritamente. A entrar em certa área, tendo
luz da lâmpada elétrica reflete- levado consigo várias provas
se no rosto da pessôa, que ou- da sua identidade; contudo, es
ve então um "alto" e, em segui- queceu-se de levar a licença
da, recebe ordem para se apro- especial necessária e a seutíne
xímar, sendo logo estabelecida la recusou-se terminan!emen
a sua identidade, sob a prote- te a deixá-lo entrar. A ,eguil',
ção cuidadosa de uma metra- êsse soldado foi promovido e
lhadora. Essas patrulhas cons- conta-se que o oficial, tendo
tituem apenas uma das pre- ficado impressionado com a

cauções tomadas para a salva- sua firmeza no cumpr-i '1., ito
guarda da fortaleza. do dever, falou favoravelmellt�
Todas as entradas para as a seu respeito.

OFICINA FORD
(Provisória)

TUFFI AMIN & IRMAO, Concessionários da
FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas Mo
toristas e aos snrs. proprietários das Hrrhus de
Transporte, de Carga e Passageiros que acabam
de ins.talar a OFICINA FORD (PROVISÓRIA) à
Rua Vlsc��de de Ouro Preto n ,> 32, esquina da
Rua AraUJO 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.
ÇAO e PRESTEZA.
---

Florianópolis, 14 de Novembro de :"941.

TUFFI AMIN & IRMÃO

5

I
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Ultimos estilos
-

recebeu

em

"A
m.obiliários de

MODELAR"
Imbúia

A

Vendas em �ótimas condicões de pagamentos

importância das posições
britânicas na Malaia SOBRE a MORTE DE VON REICHENftU

1 _

'.a _

Estocolmo, 22 (R.) - A mor- chitsch, julgou-se necessano O marechal von Reichenau

Singapura, 22 (D. P.) _ Em 10 inimigo persistiu no ataque, te do marec_?al de campo von encontrar outra fórmula para pertencera ao partido dos na

fontes oficiais, informou-se não obstante, mas foi repelido Reche�au nao caus�u surpresa o afastamento do marechal I cionalistas alemães e, atual

que as unidades britânicas, novamente, mantendo os aus- nos cIrc�los bem m�ormados von Reichenau.
.

mente, era considerado hítle

operando no flanco ocidental traliano suas posições em to- desta capital, que estao a par Os círculos bem informados rista "regular", esforçando-se
da frente de luta da Malaia vi- dos os pontos. das minúcias da crise que se de Estocolmo não duvidam de por ultrapassar em atrocidades

ram-se obrigadas a recuar, en- Embora as fôrças aéreas .

desenvolve presentemente no que, para dar exemplo aos ou- outros generais alemães.

quanto, por sua parte, o comu- destacadas para a Malaia te- i seio do alto comando alemão. tros generais, o marechal von L-.... d
nicado do quartel-general, alu- nham sido reforçados no I A versão, segundo a qual o Reichenau tenha sido removi- Ivros a ven a
de a ações nas vizinhanças de transcurso dêstes últimos dias, �arec�al von Re!ch,�nay t,eria do pelos agentes do sr. Himm- O IRMÃO SOFRE? O DIREITO (obra complé-

Sedenac, centro situado a uns indica-se autorizadamente que adoecido e morrido nao e le- ler, que, apressadamente, forja- ta, encadernada, em 121 vo-
- , vada a sério 1 íerid

-

da anonlexí t O Ambulatório Médico Popu-
45 quilômetros a noroeste de a situaçao a esse respeito dei-, 1 pe os re eri os ram a versao a apop exia, an- IRr. Rua MHja Lacerda 6� lumes, com rndice Geral em

Singapura, na zona central da xa muito a desejar, se bem que cl!culos, do mesmo modo que to mais ridícula quanto o ma- Rio de Janeiro. sob a dileção 2 volumes.)

península. as mensagens recebidas de nao foi aceita a versão de "re- rechal von Reichenau era fa- de médicos Espíritas, ater de, CODIGO CIVIL comenta-

Ninguém procura ocultar a Londres anunciam que se fará pentino ataque cardíaco" para moso em todo o exército ale- gratuItamente, pessoatment-, do por Ferreira Coêlbo) 26
,

I J·UStI·fícar o f t t d
-

1
.

I
' ou pelo Correjo, desde que

realidade da situação já por todo o possrve para robusta- a as amen o o mao pe a sua excepciona sau- envie claramente o nome Ida- volumes encadernados.)
si só muito séria e que se agra- cer os elementos dessa arma. marechal von Brauchitsch do de e resistência. de, residência e sintoma;, as- ENCICLOPEDIA e OICIO-

va hora a hora. Há, também, Apesar de haver a operação coma3do supremo do exército A declaração oficial de que o sim como envel ope selado e N.ÁRIO INTERNACIONAL, (20
no entanto, motivos para otí- empreendida pelas fôrças aus- alemao. marechal Goering, ministro da subscrito para resposta, volumes encadernados.)
mismo, pois a batalha está tralianas, na frente ocidental, �s"r�J?ores de que "alguma Aeronáutica do "Reich", e o

I
HISTORIA DO BRASIL, de

muito longe de atingir o pon- contribuido bastante para di- COIsa irra acontecer com o ma- marechal von Eundstedt fo-

MIS SA
Rocha Pombo (lo volumes

to culminante. Embora o ini- minuir o perigo da investida rechal von Reichenau eram ram designados para represen- encadernados.]
nll�?;O tenha conseguido pene- japonesa sobre Singapura, a c�rrentes em Estocolmo desde tal' o chanceler Hitler nos tu- HISTORIA DA COLONIZA-

tra'r centenas de quilômetros situacão deve ser considerada ha algumas semanas atrás, nerais do marechal von Reiche- çÃO PORTUGUr:SA NO BRA
tI""

.

quando tI· f
.

·d d E t
Mariana Lo-

.

-

a ��'.'és dos Estados malaios e grave, segundo opinião do co- se ornaram con .ieci- nau ·01 consi era a em s 0-
pes e filhos SIL (3 volumes encaderna-

fl�nquear a mais forte das li- mandante-chefe dessas fôrcas das as derrotas que lhe haviam colmo como tentativa dos hí-
c o n v i d a m dos.)

.
nhas britânicas _ a que corre tenente-general Gordon Ben- s��Ot. infligidas pelo exército so- tleristas para que as pomposas aos parentes

EU SEI TUDO (obra coma

.<
ao longo do rio Muar, _ ainda net, que é sempre parcímonío- VIe lCO no setor meridional da cerimônias dos funerais façam e amigos pa-

pléta, encauernada.)
não se produziu nenhum cho- so e prudente em suas declara- fdrente oeste, onde êle coman- esquecer os rumores àcerca -lO

ra assistirem à missa pelo 11' ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA

que decisivo entre os prínci- ções, e pouco inclinado ao otí- dava o 6° exército, cujas per- assassínio do marechal von
aniversário do falecimento de (ta, e 2a. Iase, obra cornple-

pais contingentes br ítânicos e mismo. as, em h01pens e material, to- Reichenau, que ínevitavelmen-
seu esposo e pai Augusto Lopes

ta enc. em 33 grandes volu-·

japoneses.
ram elevadíssimas. I te se espalham no seio do exér-

da Silva e que será rezada na
mes.)

..

É bastante difícil, na verda- Acreditav s t
'.

t it d 1
-

1
- ....

Enquanto não chegue êss»
a- e es ar immen e; CI o e a popu acao a ema.

Igreja de S. Fransoisco, às 7 ho- .E .outros muitos Iivros de
de, a missão das fôrças desta- a demissão do m r h 1 I A t

'

t d t
- '"

momento, não há razão para
a ec a von cen ua-se que o as as en-

ras do dia 24 do corrente (sá· Direito, �J?cadernados, de

pessimismo, na opinião de dr-
cadas no oeste, dada a con- Reishenau. Contudo, devido à i tativas feitas pelo marechal ex-

bado). E desde já agradecem grande utilidade.
,

culos bem informados, poi.s
tínua e astuta infiltração dos pessima impressão produzida I tinto para agradar ao chance- Vende-se, também, exce-

Singapura não poderá caír en-
japoneses, nas regiões central no exército alemão, principal- ler Hitler, empregando os seus

aos que comparecerem. lente arquivo de aço, cornj.le-
quanto não seja travada essa

e oriental da península. As mente no seio da oficialidade

I
próprios métodos de destruição

2v.-.2
tamente novo e alguns Dlcio-

batalha. operações iniciais ameaçam o pelas transferências e nomea- e massacre nos territórios so- nários, novos, encadernados.

Nos círculos locais não se
flanco ocidental das fôrças do ç�es que se seguiram à destitui- viéticos ocupados, não lhe con-

• Vi-( Informações na Redação do

confirma a notícia de que os
general Bennet, na área do rio çao do marechal von Brau-; seguiram salvar a vida. XAROPE ESTA DO,

-

japoneses tenham chegado ao
Muar, onde a penetração nípô- -------'----.----------------� T § �

t ldí 1 d
,nica exige manobras rápidas e CURSO AN·rONI�_TA DE BARROC

:

". :».'.'�.';'.'ex remo men tona a penru- uma estratégia mestra.
..;,;

�

sula, nem a versão que dá co- EXTERNATO FUNDADO EM 1922
mo cercados grandes contin-

Por sua parte, qualquer con- Ft
-

d ERNANDO MACHADO. 52 FONE 1.516
gentes britânicos,

cen raçao numerosa o ínimí-

A êsse respeito, recorda-SI") go na área do rio Muar, impor- Alfabetiza e prepara para os exames de

que em muitas ocasiões ante- taria, indubitavelmente, numa admissão aos GINÁSIOS e INSTiTUTOS
ríores os nipões formularam ameaça efetiva para as posi- ,

ções da frente id t I O MATRICULA: das 9 às 12, diariamente, sendo até o dia "6,
afirmações análogas, que ca-

.

. OCI en a. ge- �

reciam por completo de funda-
neral Bennet, no entanto, com- só para os alunos que já frequentam o Curso.

mento.
. preende perfeitamente essa ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.

As tropas australianas to- possibilidade e há indícios de 43 j 15 v. alt. -2

maram posição na frente do que o comando britâni.co não

rio Muar, depois de os contín-
será tomado de surpresa.

gentes índús serem forçados a

retroceder. Imediatamente, os

japoneses lançaram seus ata
ques com tanques àquelas fôr
ças, porém foram rechaçados,
�erdendo na ação oito tanques.

•

ADVOGADO IQUARTO Procura-se

Produtos C TEDAL Consultas e pareceres ,em casa de famíl�a��obcoe��
Ações cíveis, comerciais tro da câd d d

.

Ó venda na FARMACIA ESPERANÇA I
VISCONDE DE OURO

,'Isenhores
le a d� ::��rên�:�

R C h PRETO, 70

I
com pensão. Ofertas, por '"

ua onsel eiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6lt2 . obséquio, á Caixa Postal n.

(O f t· H) Fone 1.277 '

_____....e-ron e a casa CBpcke: .

113, indicando local, aluguel,
.

_______• .: Qtc. 5 v,-:}

AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

*
TOSS SÓ PODE fAZER BEM

Aulas Particulares

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

·Acácio Moreira 15v�-alt.4

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

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal139

.. ASSIK \TURAS

Na Capital:
Ano . 50$000

Semestre . 25$000
15$000
:)$000

Tt'imestre ..•.•.

l\1ês ......•.•.••

No Interior:
Ano ........••.. 55$000

30$000
20$000

ScnH'stre .

'l'rimcstre .

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 110 Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen

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. Ótimas con

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

.

Agua
Sante Catarina
N'lclnte d. águas quente,

com 40,5 grául

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

S8n�uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O, Pálido,. DepauPcrldol,
E'CJotado" Anêmicos, Mã ••
que criam Magros, Criançu
uquíticu, receberio I toni-
ficação ger.1 do organÍlmo

Sa ng·Ue n DI
Llc_ D N S.P. rr 199, da 1921

"

ALUGA-SE
um bungalow novo (ainda

não habitado) para pequena
família de tratatamento,
nas Capoeiras (munic. de S.

José), a 300 mts. além do
morro do Geraldo. Trata-se

Prédio
Vende-se um, à rua Bo

caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas.

15vs.-5

J " ...} A falta de vivacidade, a tristeza ou 50-

);1 bretudo a indolencia que toma o trabalhado!

-:;:\li. incapaz de produzir o que se espera delle - \
'jJ ,

-.,"

.

e que e11e, de resto, póde dar - nào é a Pre- ,

QUica -Vicio: é peOI: é a Preguiça - Doença, a corccterís- '

,

tica da "Opilacâo", da qual é um dos symptomcs mais I
I •

expressivos,

Para combater essa preguiça doentia. basta tomar
,

a "Neo - Necatorina". que restitue ao enfermo � scuca e

a disposicdo para o trabalho.

A Neo - Necctorlnc é um vermifugo poderoso. acon
dicionado em ccpsulcs roseas contendo tetrachloreto de I

carbono em soluto solido " cptímcrnente tolerado pelo :
organismo humano. • -vi

w, ,.' .:� ". .'
I

NEO .. I\JECATORINJ\
=

Comprador de Cabelo de animal

Gr�P.�no���t?rle�S�d�!'�: 24«��OdO�o�r��:11 Dr. ALDO DA LUZ
acharme-eí neste educandário, das 9 às 12 horas. afim de

I ADVO�ADO
proceder, de acordo com as instruções do Departamento: Rua Trajano, 33
de Educação, à matricula do curso preliminar cujas aulas :1' FLORIANuPOLIS Ireabrir-se ão fi 2 de fevereiro próximo.

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

plementar serão realtze dos na 1 quinzena de fevereiro I Camisas, Gra�tas, Pijames,
vindouro, iniciando-se as aulas a 15 do referido mês. ,Meias das melhores, Delas me-

Fpolis; 21 1-942 loores preços só na CASA MIS-
Américo Vespúcio PrateS,-Diretor CELÂNEA. - Rua Traiano. 12:

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

.ii����ã� I A.t�1i�ã� 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, visit.e sem compromisso a

INSTALADOR DE FLO'RIANOPOLIS
TINHA TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton-
turas, manchas na vista, tu- ------__...... -;:
do rodava ... Tinha medo de

Iatravessar uma 1 UB, de to- ...

mar o ônibus ou o bonde. O N O V A "'A r N T E 'A V E N D 4
coração cansava, ao subir u- lV.l L a

ma escada. as afamadas

deC���bl��I���r :�n��lt�� MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
médico e tornou-se outro:
lépido, jovem, cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOIODINA, com base de

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

comece HOJE fi tomar BU·
COlODINA e viver

ã

muito
'mais ào que iria viver.

Peça BUCOIODINA na sua
farmácia e s e não encontrá
la escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa PORtR 1 2 :02.
�--""_""I""",,�

pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços
não têm rival; por exemplo:. lâmpadas a partir de ISuOO, fios para
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de
.$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos'

Instaladora de Florianópolis
RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHIVIIDT, 11 - Fone 1674

Máquinas portáteis Màquinas para Escritórios

Produtos da

WANDERER
WERKE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

�
�

com teclado «universal» de 4 car
reiras de téclas

com carros de 3? 28. 46. 51.
65 e 95 cm úteis

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

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

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tufli Amin «: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 111

Desejamos nomear comprador de cabelo vacum e

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

bilidade de compras e os preços correntes.
Cartas urgentes para: ela 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 .Agrí(ola
de Santa Catarina
Rua Trajano 0.° 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certificad.J
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

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 da Estado
Representante da Caixa Economica Federal para, a venda

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

Paga todos os coupons das apóli�es Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7�/oAceita procuraeão para receber vencimentos em to

das as Reparticões Federais. Estaduais e Municipais.
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ataques a Malta serão repelidos
CAIROJ 23 (UE P�) ... UM OFICIAL BRITÂNICO DE ALTA PATENTE, QUE ACABA DE

CHEGAR DE MALTA, AFIRMOU QUE ESSA ILHA ESTÁ COMPLETAMENTE PREPARADA PA
RA "RECEBER" PARAQUEDISTAS 'ou ATAQUES NAVAIS DO"EIXO".

Os

'OI Irmandade Beneficente de Nossa Senhora
I

do Rosário e São Benedito
----- Festa de Nossa Senhora da Paz

A Mesa Administrativa desta Irmandade convida aos seus

Irmãos e demais fiéis, para assistirem as festividades em louvor
de NOSSA SENHORA DA PAZ, que constarão de: Novenas,
nos dias 23, 24 e 25 do corrente, às 19.30 horas, (7.30 da noite)
e Missa, no domingo, dia 25, às 9 horas.

A Mesa Administrativa desde já agradece a todos os que
comparecerem a êstes atos de nossa Religião.
Consistório em Florianópolis, 22 de janeiro de 1942.

I O ESTADO
�S_ftNC -

S. C. Recife res, do futebol catarinense, mili-
O categorizado conjunto per- tando com todo ardor no "asso

nambucano "S. C. Recife", ex- ciation" ioinvilense, onde, por
cursionando presentemente PIela vanas vezes, tem ocupado o

sul do país, acaba de chegar à cargo de presidente da A. C. D.
cidade de Joinville, onde pre- Após o gentíl cumprimento,
tende medir fôrças, no próximo expressou-nos, que, entre outras

domingo, com o selecionado da preocupações com sua viagem à
"Associação Catarinense de Des- capital, está a de conseguir o

portos". concurso da ala Braulio-Saul-
Procedente da capital paranà- zinho, como reforço à seleção

ense, o quadro nortista conse- que enfrentará, no próximo do
guiu impressionar adrniravelmen- mingo, ao valoroso quadro per
te, sendo considerado o mais nambucano do "S. C. Recife".
perfeito conjunto que há passado - A turma nortista, desde on

por aquela capital, conforme tem permanece em Joinville,
atesta o sr. Carneiro, presidente procurando ambientar-se, afim
da F. P. F. de exibir' jogo de classe e con-

Desenvolvendo uma série de 5 quistar os loiros da tarde.
jogos, obteve 4 vitórias espe- : Adiantou-nos o sr. Schnei
taculares, sendo abatido, no pri- der que, embora a turma visi
meiro encontro, pelo" Curitiba tante seja considerada excelente,
F. C", pelo score de 2 a 1. No a seleção da A.C.D. saberá lutar
entanto, convém assinalar que, com denodo para não compro
nas partidas "revanches" poude meter a posição do futebóllocal.
infligir ao campeão paranàense "Aliás, - continuou o sr. Schnei
dois rêvéses duríssimos pela con- der - "o "S. C. Recife" está

tagem de 4 a O e 3 a 1 respeti-' ansioso por pelejar aqui na ca

vamente. ; pital, pois, as impressões colhi-
Conseguiu, também, abater das em Curitiba sobre o nosso

por elevada contagem de pontos, "association", foram bem elo
ao "Britânia F. C.", e, agora, giosas".
'110 último domingo, encerrou a Mais algumas frases trocadas,
temporada impondo-se, por 5 a O, e despedimo-nos do nosso inter
sobre o "Savoia F. C.". locutor a quem desejamos êxitos

São essas as façanhas do qua- na empreitada do próximo do
dro ora em visita a Joinville e mingo.
que, provavelmente, se exibirá, I

também, nesta capital. I

Marcos Cordeiro, Secretário
2vs-1

Atenção
Sementes novas de tlêras

e verduras, só na
II

A Flori
cultura ", ii rua Felipe Sch
midt, n. 52, (Edifício "Cru -

zeiro».) 20vs. - 5

uma partida com o "BJu�enau
ense F. C.,"
Contando com um conjunto

bem treinado e tendo sobre os

ombros as responsabilidades do
último campeonato estadual, a

turma alvi-negra tem o dever
moral de apresentar um futebol
superior.
Além de tudo, terá ensejo de

exibir o seu esquadrão aos inú
meros aficionados e que, natu

ralmente, fará jús ao conceito
desfrutado nos meios futebolís
ticos estaduais.
Segundo elemento de destaca

da projeção nos ambientes do
esquadrão de aço, êste se apre
sentará com a seguinte consti

A direção do (Figueirense F. tuição: Vadico; Biguá e Décio;
Edgar Schneider c. � inicia, no próximo domingo, Minela, Chocolate, e Luiz; Ga soo

Encontramos, ontem à noite, as suas atividades no :xe:cicio: tinha, Calico, Wilson, Forneroli
nesta capital, o sr. Edgar vgente, excursionando a CIdade e Nerí.
Schneider, entusiasta, dos maio- 'de BI�menau, onde disputará i

De
i- Convocação
ordem da Diretoria

ida Social
I

m

Fazem anos hoje:
O sr. Antônio Pereira da Silva;
-o sr. Osvaldo Horn;
-o sr. Mário Fernandes;
-o jovem Gasparino Dutra

Junior.

Viajantes:
Encontra-se nesta capital, hcs

pedado no Hotel La Porta,
o sr. prof. dr. Valdemiro Tei
xeira, digno lente da Faculdade
de Engenharia da Universidade
do Paraná.

O diretor da

l-das 20 às 22 horas - jantar dansante
2-às 22 horas - prof. Kardo Raschid
Ali Khan

3-às 23 horas - "Seresteiros do Luar"
4-à meia-noite- prot. Kardo Raschid
Ali Khan.

5-depois da meia-noite - continuam
as dansas.

Mesas simples 15$000
Mesas com jantar (4) 30$000
Ingressos avulsos 3$000

Mesas na Joalheria Moritz. Pede-se
reservar com antecedência, a-tim-de
facilitar os serviços do restaurante. x

avisa aos cadetes que termina
ram o primeiro ano daquela Es
cola e que sejam candidatos à
Escola de Aeronáutica, em gozo
de férias neste Estado, que de
verão se apresentar no Rio,
com urgência, a-fim-de presta
rem exame de saúde.

As relacões
russo·nipônicas

Moscou, 23 (R.) - O primei- Iro ministro japonês, general ....-.....-........._----__, _
------------<

Tojo, falando à Dieta, declarou
que as relações entre a Rússia
e o Japão não sofreram altera
ção e continuam a ser regula
das pelo pacto de neutralidade.

Londres, 23 (R.) - Medidas
especiais de precaução foram
tomadas para proteger as tro

EmHollywoodo corpo pas britânicas- no Oriente Mé-

de Carole Lombard dio, contra a propagação da e

Hollywood, 23 (U. P.) _ Pro- pidemia de tifo, que está gras
cedente de Las Vegas chegaram

sando na Europa.
Para qualquer R. sunto p _ os restos mortais da atriz Ca- �ssa det�l�raçdão fGOi feita pe�o

.aute as repartições púb'Icas role Lombard, sua genitora e � -.secre ano � uerra, �r
ferterais estaduais e munici do agente de publicidade sr. 1 raIYh e�� resl°'� a a p��gun a

pais: Pr'ocure a Organização Otto Whiller. due C
e ora ei a na amara

Comercial Catarinense, I Clark Gable veio no mesmo I ._o_s__o_m_u_n_s_. � _

-

.,

- trem, porém, desceu em Pomo- pUDIM MEDEIROS, fi so-
Caixa Be�e!I(�n.te dos Emprega. .na, �er:..to daquí, para �lu�ir a bremesa inegualáve), gostosa"
dos do Mmlsteno da Fazenda no multl_9ao que se compnrma na fácil de preparar e que to-

Estado de Santa Catarina I estaçao de Los Angeles. dos apreciam.

Clubes:
Dia 25 do corrente o Dester

ro Recreativo Esporte Clube,
desta capital, realizará um sa

râu-dansante com início às 19
horas e que a julgar pelos pre
parativos será de grande suces-

"Figueirense F. C».

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Nilton Batista da Sil
va e srita. Maria de Lurdes
Fonseca de Oliveira.

I{.dia Visitas:
Acha-se nesta capital e ontem

nos deu o prazer de sua visita
o sr. Felix T. Haczynski (PHB.)
distinto jornalista polonês, que
alguns anos esteve em Moscou,
antes, durante e depois da Re

volução bolchevista, e, mais tar
de, quando os russos invadiram
a Polônia, durante a guerra
atual. Passando da Europa aos

Estados Unidos, o sr. Felíx T,

Haczynski dalí veio ao Brasil,
na qualidade de correspondente
especial de "The Overseas News
Agency, Inc."

Cartazes do

FLORIAN Loucuras da
mocidade

censetencte de
médico

com Jean Hershclt
com 8,obert Young e Helen

Gilbert com Jackie Cooper e He dda
Hopper

Complemento nacional D.F.B. Complemento nacional D.F.S,
Complemento nacional D.F.B

o Galgo e o Coelho
(Desenho Colori do)

A voz do mundo (Jornal)

Prpço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Uma Nota Dissonante
(Sbort natural)

Noticias do dia (jornal)

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

Visita aos Artistas
(short natural)

Preços: 1$500 e 1$000
Llvrr- de Censur fi Inoglukus

Confiança �a �o�ulaçao oe Sin�a�ura
frente de combate da Ilha de

milhas a noroeste de Singa- Singapura.
pura. Todavia não se manifestou
Essa espectativa confiante qualquer dúvida de que as for

não decresceu nem mesmo em ças de defesa serão grandemen
face dos dois intensos ataques te sobrepujadas em número,
aéreos efetuados por 70 aviões pelos japoneses, na batalha
japoneses à ilha de Singapura, que está iminente.
no dia de ontem, causando cer- O comandante das fôrcas
ca de 150 feridos. australianas, major-general
Foi também revelado que 22 Gordon Bennet, garantiu que

Não se manifestou qualquer pessoas observou nesta base seus homens cumprirão muito
tendência entre os residentes naval foi em parte baseado

1;101
bem a misão.

de Singapura de subestimar o conhecimento da informação Aparelhos britânicos causa

perigo da situação. Todavia, de que tropas frescas austra- ram grandes danos em trans
evidência-se em todos um sen- lianas, britânicas e indígenas portes inimigos em Gemas.
timento de calma e confiança, tinham sido enviadas para as Também bombardeadores da

ao mesmo tempo que parece linhas de defesa. "RAF" descarregaram cargas
estar iminente uma batalha de Foi também revelado que po- mortíferas sôbre ferrovias e

envergadura e importância ao I derosa linha de defesa, em pro- comboios do inimigo, causando
sul do rio Muar, a cerca de 100 fundidade, separava a atual mais de 50 incêndios,

Singapura, 22 (H. T. M.) -

O povo de Singapura mostrou
se altamente animado e forta

lecido ontem à noite com um

aumento da atividade aérea

dos britânicos na frente da Ma

lasia e pela considerável aflu
ência de reforços que se estão
movimentando em direção às
linhas de defesa. convido aos srs. sócios para

a sessão de «Assembléia Ge
ral» extraordinária a reali
zar-se no dia 30 do corrente,
às 9 horas, em uma das sa

las da Guarda-Moria da Al
fândega desta Capital, afim
de se tratar de interesses
urgentes desta Caixa.

Fpolis., 23-1-942.
M. A. Roberge, 10 Secretário

Svs-l

De ordem do sr. Presidente, convido os srs. sócios e
Exmas. fnmílias, para a "soirée ccer rmvo lasco " que esta
sociedade realizará na noite de 24 do corrente às 22 horas.

A Diretoria não permitirá a entrada de menores e

bem assim de pessoas ·estranhas que não estejam muni
das do respectivo convite.

O ingresso para os sócios será o talão do mês de
Dezembro p. findo.

•

Florianópolis, 22 de Janeiro de 1941.
MARIO LACOMBE, Secretário.

Ecos e Notícias

Clube

o jantar ao sr.
cônsul KaziIl"jian

Finalmente, se realiza, hoje,
às 20 horas, no lira Tênis Clube,
o grande jantar em homenagem
aos Estados Unidos, represen
tados na pessoa de seu digno
cônsúl, nesta capital, sr. Reginald
Kazanjian.

Será uma festa de «irdlell- \
dade, para a qual apenes se �
eXige traje de passeio.

Precaucão
"

Escola Militar

IEm todas ai Farmácias do
BraJil .ncontra-s.

EUMI<iRAH
o medicamento
preferido para:
DOR
RESFRIADOS
GRIPES
NEVRALGIAS

Produto do Laboratoria
MARGEL

"

I

Doze
\

Agostode

o sabão

I
I. .

de WETZEL & (IA.-)OINVILLE (Marca registrada)
(

_.0 4ey. f.lta" •• O... als"•• '

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


