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os que. agirem contra a seguraD�a do�'Brasil
RIO, 24 (MERIDIONAL) - o SR. ROS AQUi RADICADOS TENHAM I

INFORMOU QUE O GOVERNO I ÇõES LEGAIS, QUANDO REceEA

VASCO LEITÃO CUNHA, MINIS- O SEU TRABALHO PACíFICO PROTEGERA' OS INTERESSES TIVAS OU CULTURAIS, ASSU
TRO INTERINO DA JUSTIÇA, DE- PERTURBADO PELOS AGEN'lES PATRIMONIAIS E MORAIS DAS MINDO-SE O CONTRôLE DAS BE
CLAROU À IMPRENSA QUE O G1)- POLíTICOS DOS SEUS PAíSES OU f;OCIEDADES QUE FORAJ>.1 FUN- NEFICENTES. O GOVil:RNO NÃO
V1!:RNO NÃO ADOTARÁ DISPOSI- SE VEJAM COAGIDOS, ILEGAL- DADAS, TOTAL OU !'ARC[AL- TOLERARA' QUE ASSOCiAÇõES
ÇõES COM RELAÇÃO ÀS ATIVI- MENTE, A PRESTAR OBEDIf.;N- lVIENTE, PELOS ESTRANGEIROS, RECONHECIDAS POR LEI SE
DADES DOS ESTRANGEIROS NO CIA .A OUTRO GOVÊRNO QUE E QUE LOGO SE LIGARAM À CO- TRANSFORMEM EM MEIO DE

BRASIL, MAS APENAS DESEN- NÃO O DO BRASIL E SERvm DE
MUNIDADE BRASILEIRA. HERíV' AÇÃO PARA OS aGENTES POLf

VOLVERÁ AS MEDIDAS JA'

_\00-,
INSTRUMENTO PARA QUALqUER FECHÁDAS AS QUE SE RECUSA· 'rICOS INTERESSADOS. E!\l QUE

TADAS. DISSE QUE O GOVEH:NO POLíTICA EXPANSIONISTA, DI- REM A CUMPRIR AS DISPOSI- ERAR A UNIDADE E ,) SENTI
EVITARA' QUE OS ESTRANGEI- TADA DO EXTERIOR.

Vil: TUDO. NO CASO DE SE VERI

PiCAR UM CRIME CONTRA A SE

GURANÇA, A PUNIÇÁO ATINGIlLi
TANTO O INCITADOR COMO OS

EÀECUTANTES, QUE FICARÃO

SUJEITOS, ATÉ, À PENA DE :\10R

TE POR FUZILAMEN'fO. FINALI

ZOU DIZENDO QUB AQUELE
QUE AGIR CONTRA OS INTERES
SES BRASILEIROS �ÃO SAIRA'
IMPUNE.

MENTO DA NAÇÃO. O GOVERNO
EVITARA' QUE OS AGENTES
PROVOCADORES LANCEM CON

FUSÃO OU PERTURBAÇAO NO

RiTMO DA EXISTil:NCIA PACÍFI

CA DAS COLôNIAS ESTRAN
GEIRAS.

INFORMOU, TAl\fBEM, QUE SE

RÃO TOMADAS MEDIDAS PARA

COMBATER A SABOTAGEM, JA'

QUE A LEI DE SEGURANÇA PRE-

A crise alimentar
na Noruega

Londres, 23 (A. P.) - A

Agência Telegráfica Noruegue
sa informa que as autoridades
nazistas confiscaram 400 na

vios da frota de pesca norue

guesa, que estão utilizando pa
ra a patrulha da costa. Em

consequência, as comunidades

norueguesas, que já sofrem a

escassez de víveres, estão en

frentando a diminuição dos
abastecimentos de peixe.

o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA

Díretoroerente . Altino Flores

Corpos femininos no

exército americano

ANO XXVII F I orianópol!s Sábado, 24 se Janeiro de 1942 r

Washington, 23 (R.) � Um

projeto de lei já aprovado pelo
Departamento da Guerra será

I discutido pela Comissão de As
suntos Militares da Câmara
dos Representantes, visando o

estabelecimento de corpos au-

xiliares femininos, para pres
tar serviços com o exército
americano. O registo será vo

luntário para as mulheres de
20 a 45 anos.

N. 8450

Rio, 23. --' Os representantes dos países americanos à Conferência do Rio de
Janeiro chegaram a acordo unânime para a ruptura de relações diplomáticas

com o Japão, Alemanha e Itália.
Ordenaram o confisco Quasemeio milhão de Abandonada pelo maridode moedas baixas alemãs

Londres, 23 (Reuters) - De
acôrdo com os círculos holan
deses desta capital, os alemães
ordenaram a retirada da cir

culação de todas as moedas de
25 cents e de menor valor. O
principal objetivo dos nazis
tas, com essa medida é apode
rar-se de não pequena quanti
dade de prata, níquel e cóbre,
contidos nessas moedas, afim
de substituí-los por outra liga
metálica mais inferior.
Afirmam os teutos que os

holandeses estão retendo 50%
da emissão total das moedas
dêsse valor, determinando ao

mesmo tempo que as moedas
não entregues dentro do pra
zo estabelecido deixarão de ter
valor legal, durante todo o pe
ríodo que durar a ocupação
germânica.

Sabe-se que os nazistas a

proveitarão essa oportunidade
para remover a efígie da rai
nha Guilhermina das moedas
holandesas.

CONTABILIDADE - Orga
nize a sua, recorrendo à Orga
nização Comercial Catarinense.

Operários serão
obrigados a lutar

Estocolmo, 23 (Reuters) _.

Correspondentes em Berlim de
jornais suecos revelaram que
será realizada uma maior con
centração e racionalização da
indústria germânica, devendo
a remanescente produção de
guerra ser transferida para
atender as necessidades béli
cas.

Essa medida se tornou ne

cessária em virtude das enor

mes baixas sofridas pelos ale
mães na frente oriental e pela
entrada dos EE. UU. na guer
ra. Os trabalhadores da indús-.
tria civil serão incorporados
ao exército, prevalecendo o

princípio de que os trabalha
dores alemães deverão seguir
para as linhas de fogo, en

quanto os países ocupados for
necerão a mão de óbra neces
sáría à indústria germânica.

alemãO
60 mil toneladas de borracha A importância

brasileira para os EE. UU. da Birmânia

Moscou, 23 (A. P.) - A Rá- Rio, 24 (Meridional) ._ Procedente da Europa, che- Rio, 23- ("Estado") - Toda a Londres, 24 (Do correspon-
dio En�issor:: informou: "As

gou O "Siqueira de Campos", trazendo 370 passag-eiros, nossa produção de borracha dente da AFI no Oriente para

tropas alemas perderam, n� dos quais 204 estrang-eiros. está sendo colocada há muito a Reuters) - A produção de
período de 6 de dezembro a 11 "

. .. tempo nos Estados Unidos. A- petróleo da Birmânia de modo
de janeiro mais de 400.000 Falando a reportag-em, o engenheiro viajante Kons- contece, porém, que as neces- nenhum póde ser consíderda
oficiais e sdlc1ados, sómente no tantin informou que vem ao Brasil contratado por três. sidades dessa matéria prima. desprezível, visto que se eleva
capítulo de mortos, além de anos, acrescentando que ainda virá uma turma de 15

I

nesse país, são cada vez maio- a 280 milhões de galões anua1-
elevado .número de prisíoneí- técnicos. Disse que a viagem foi excelente, lamentando I res e que, com o �l�stramento mente. Outros metais existen-
1'OS e fen�o�. As maiores per- somente o suicídio de uma passag-eira portug-uesa Hilda I da �·uerr8. ao Pacifico, os for- tes na Birmânia e de utiljdade
das materiats foram [.(.$ cons-

.. . _

'

I necimentos que lhe eram aS38- para os japoneses são o wol
tantes da seguinte estatística, Vieira von A�ameck, casada com um �lemao,. que a a�an- .

gurados por outras fontes pro frânio, o zinco, o níquel e a

referente ao mesmo período: donou para Ingressar nas hostes nazistas. Hilda, apaIxo-1 dutoras estão escasseando ou prata. É possível, entretanto,
aviões mais de 1.100; canhões nada, vinha ao Brasil para esquecer o marido; mas, ao encontrando dificuldades par j, que a produção mais cubiçada
4.801; morteiros 3.071; metra- atinzir O alto mar suicidou-se atirando-se às ág-uas. o transporte. pelos japoneses seja a de ar-

lhadoras 8.000; minas automá- b "

Os "comités" norte-america- roz, que alí é cultivado em

ticas 15.000; cartuchos para Changai é uma Difícil a conquista nos encarregados da importa- grande escala, a ponto de exis-
rifles 30.000.000". sombra do que foi ••• ç�o de pr�dutos_ para a indú�-I til' en� :xcesso. _

Chungking, 24 (Reuters) Berna, 4 (Reuters) -- A ra- tria do pais estao em entendi- Pol itícamente, a ocupaçao e

A população de Changhai, de dio de Roma, em írrsdíacão, mento com o nosso govêrno a neutralidade da Birmânia te-

3 milhões que era antes da ontem, citou as seguintes 'pa- para a compra de 60 mil tone- ! ria grande influência psicoló
guerra, está reduzida a um mi- lavras de um porta-voz do Mi- ladas de borracha, OH seja, 3 gica sôbre os tailandeses, os

lhâo e 120 mil habitantes, se-
nistério da Guerra: - "Toda vezes mais o que lhe escavamos quais, segundo se diz, começam

gundo um autorizado viajante fortaleza facíl de ser defendi- fornecendo. a lamentar-se por se terem

chegado daquela cidade. Logo da é, evidentemente, ditícil de Essa quantidade representa aliado aos japoneses.

que os japoneses ocuparam a
ser -conquístada. Os ingleses pequena parcela sómente do Calcula Tóquio, provável

cidade, apossaram-se de todas gastaram milhões de libras es- consumo dos Estados Unidos, o mente, que a vitória sôbre a

as propriedades britânicas,
terlinas nas fortificações de qual é estimado em um milhão Birmânia teria profunda re-

norte-americanas e chinesas, Singapura. Por consequência, de toneladas. percussão em certos círculos
inclusive os stocks de petróleo,

é pouco provável que aquela políticos chineses, e é por isso

querosene e matérias primas. O praça de guerra seja tomada HITLER MANDA HUNGAROS que os japoneses envidarão to-

êxodo dos chineses desempre-
com facilí�ade". PARA A RUSSIA dos os esforços para vencer a

gados é enorme. UDIM MEDE ROS
batalha da Birmânia, que tal-

PI, 8 so- Berna, 23 (U. P.) - Anun- vez seja mesmo iniciada an-

Condecorado bremesa ínegualável, gostosa, cía-se que a Hungria está en- tes da luta decisiva pela possefácil de preparar e que to- viando grandes contingentes de Singapura.von Rommel � .

'lOS aprecram. de ajudar os alemães a conter -------------
Zurique, 23 (R.) - O chan- ,. .

celer Hitler conferiu ao gene- Sevéras perdas de tropas para a Rússia, afnn

1 R 1 d t •·aponesas o avanço russo sôbre Mojais-ra von omme, coman an e
que e Esmolensco. Sabe-se quedas fôrças alemãs na Arrica, Singapura, 24 (Peuters) von Keitel se encontra em Bu-

que já era Cavalheiro da Cruz As tropas imperiais envolve- dapeste, tratando da remessade Ferro, a Folha de Carvalho ram com êxito forças inimigas, dessas fôrças.com Espadas, uma das mais causando-lhes severas baixas, _

altas condecorações nazistas, segundo informam os últimos
segundo foi anunciado pelo despachos chegados da frente
quartel general do "fuehrer". de batalha.

EstAI tríste, m.,. .m&r?
Ten. bronqu1t�? Eltú rom to.,.,'
ib lei 4., NOllo S.,nhon
S6 te ••1.... o CONTBATOSSB.

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

A Espanha é do «eixo-

Madrid, 24 (United) - A Es
panha cortou suas relações di
plomáticas com a Polônia, cu
jos consulados e legações fo
ram fechados.

Inoglukus

Aumentado o número
de cadetes

Londres, 24 (Reuters) - De
acôrdo com a política do go
vêrno britânico, que consiste
em treinar a mocidade da na

ção, imediatamente após ter
minado o período escolar, °
Almirantado britânico visa
aumentar o número atual de
cadetes, de 12.01,,0 para 15.000.

Máscaras para Havaí
Washington, 24 (United) -

Despachos de Honolulu decla
ram que as autoridades milita
res norte-americanas distribui
ram centenas de milhares de
máscaras contra gazes à po
pulação civil de Hawai, na pos
sibilidade de um ataque nipô
nico com gase�. .' _.....J

Golpe de efeito incalculável a

reconquista de Mojaisque

Londres, 23 (A. P.) - A re

conquista de Mojaisque pelos
russos é considerada - nos

círculos militares desta capital
- como golpe de efeito incal
culável sôbre a Alemanha. As
últimas informações assegu
raram que os invasores ale
mães estavam sendo, já agora,
impelidos para oeste franca
mente, com Esmolensco como

o próximo objetivo do exérci
to russo.

Referindo-se à recaptura de
Mojaisque, onde havia cêrca de
100.DOO alemães, todos de tro

pas especiais, o "News Chro
nicle", por intermédio de seu

cronista militar, escreve: "É
impossível esconder, na Ale
manha, a significação dessa
derrota. E suas repercussões
serão consideráveis". O cor

respondente militàr do "Daily
Herald" diz: "Sómente a COlll

pleta vitória na Rússia e a eli
minação desta do quadro da
guerra poderão salvar a Ale
manha, e eu estou convicto
que ela não mais póde obter
essa vitória".

Colossal aumento da esquadra
Wa.shing'ton, 24 (United) - A Câmara dos Representan

tes aprovou e enviou ao Senado um projeto de lei que autoriza
a aplicação de muitos milhões de dólares para a expansão das
instalações destinadas à construção de unidades navais Refe
rindo-se fi êsse projeto, o deputado Hamilton Fish declarou:
"Anossa marínha tornar-se-á tão poderosa, dentro em breve,
que poderá derrotar as esquadras alemãs e japonesas, além do
que resta da frota italiana", Acrescentou Písh que, não obstan
te as perdas sofridas em Pearl Harbour, "possuimos a maior
frota de guerra-do-mundo",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube

A de

do popular

AVISO AO POVO (ATARIHOOEI
Linha direta Porto Alegre - Florianôpelis

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA Ir> !)E NOVEMBRO

."., Doming

Desta feita as nações alia- do, constituem os fundamentos
das começaram a preocupar-se do organismo, que terá de de
cedo com a organização da paz. cidir sôbre a nova ordem de-

Os acontecimentos ocorridos mocrática. Ela deverá caracte-
a partir de junho de 1919, rizar-se pela distribuição ra

quando foi assinado o tratado cional das matérias primas en-

de Versalhes, demonstraram tre todos os povos, pela Iíhar
que os estadistas que

haViam]
dade de govêrno e de concíêu

ganho a guerra, não souberam cia, pela igualdade das sobera
aproveitar a vitória. Desperdi- nias e por um regime social
çaram nos ódios, nas vingan- que permita a todos os homens -4\
ças e nos mesquinhos interes- viver em segurança e sem I
ses, uma esplêndida oportuni- medo.
dade para dar ao mundo uma

organização jurídica mais du
rável, em que todas as aspira
ções legítimas pudessem ser

satisfeitas.
Quando o Senado Americano,

dirigido pelo famoso senador

republicano Cabot Lodge, re

jeitou o tratado de Versalhes,
recusando assim a compartici
pação do grande país na Liga
das Nações, toda a estrutura
sonhada pelo presidente Wil
son foi por terra. O monumen-

to perdera os seus alicerces e

Aca-cio Moreira estava, por isso, destinado a

breve ruina. Foi o que suce-

ADVOGADO de�gQra, os srs. Roosevelt e
Consultas e pa re ce res Churchill, que foram, feliz-
Ações cíveis, comerela is ! mente, testemunhas dos fatos
VISCONDE DE OURO mais importantes da guerra

PRETO, 70 anterior e por vezes atores de

I FO n e 1. 2 7 7
1 primeira grandeza, não que-
'rem incidir no mesmo êrro.

::-------.------- Preparam-se desele logo para
acompanhar a ação bélica com

uma preparação intensiva da
paz.
Sabemos para onde vamos, I

assim que as armas tiverem ce

dido o lugar aos estadistas. As
converas entre os srs Eden e

Stalin, assim como as conte
rências entre os srs. Roosevelt
e Churchill, em Washington,
tiveram o mesmo objetivo' es
tabelecer as bases da paz
As vinte e seis nações que a

1 de Janeiro se aliaram para a

obra de destruição do hítlerls
mo, em qualquer parte do mun-

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 eucadernados.)

ENCICLOPEDIA e OleIO
NÁRIO INTERNACIONA L, (20
volumes enca deruados.)
HISTORIA DO BRASIL, de

Rocha Pombo (lO volumes

encaderuados.)
HISTORIA DA COLONIZA

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

pléta, eucadernada.)
ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA

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

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

lente arquivo de açn, comple
tamente novo e alguns Diclo
uárlos, novos, encadernados
Informações na Redação dr
ESTADO.

,

Jantar Dansante. - Apresentavão do Prof. IARDO RASCHID-llLI-KHllN. o mago da telepatia e do hipinotismo; e de «SERESTEIROS
DO LUAR», o Harmonioso conjunto regional - Reservam-se mesas na Joalheria Morit.i�

nova edição portuguesa
«Header's Díqest»

Como foi acolbida a simpática iniciativa
magazine norte-americano

l�oi, sem dúvida, uma notícia de

I
'.

I portuguesa, ""Reader's Digest"
gvande interêsse para os amantes Por inserrr em todos oi seus nü- apresenta, entre outros fascinan-
da bôa leitura de todo Brasil, o meros resenhas das mais brtthan- 'tes artigos e histórias: "A vida de

aparecimento da edição em portu- tes páginas de notabilidades da cul- . Madame Curie", biografia da notá

guês de "Readel"s Digest", o famo- rura universal, o popular magazi-I vel mu.Ihei- da Ciência, escrita por
so magazine norte-amertcano. ue conseguiu congregar o maior sua filha, Eva Curte: "Os oito maio-

Quer por seu elevado cunho in- número de Jeítorcs de todo o mun- res mistérios da Ciência"; "Eu
telectuat ,quer ainda por ser a re- ilo, E uma prova disso é a sua fa- bombardeei a Alemanha" e vários
vista de maior circulação em todo hu losa tiragcm: mais de 4 milhões outros de grande ínterêsse.
globo, "Reader's Digest" já sc tor- de exemplares só para os Estados Como é fácil de se calcular, "Se
nou conhecida e apreciada no mun- Unidos e 400.000 para a edição es- Ieções (II' Reader's Digest" apresen
(10 inteiro e muito parttcularmcn- panhola, para a América do Sul. ta-se variadíssimo e completo em

te na América do Sul, onde o pO° E o motivo que tem levado mí- sua primeira r-díçâo em português,
pular magazine conquistou grande Ihões de pessoas, em todo mundo, destinando-se, por-isso, a ser um

número de afeiçoados, mercê de a Incluu-em "Readcr's Digest" no elemento ideal e imprescindível pa
"Selecciones", sua interessante seu programa (le leituras, é, exa- ra toda família brasileira.
edição, em idioma espanhõl. tamente, aquele que diz respeito à A representação geral de "Sele-
Com a sua iniciativa de edital' excelência (lo seu conteúdo, r-esu- ções do Readers Digest", no Bra

em português, "Readcr's Digest" 1110S notáveis dos maiores contos e síl, foi entr-egue ao sr, Fernando
coltmou um elevado objetivo: ote- at·tigos de 500 magazines. Chinaglia, resídentc à rua São Pe-
recer aos leitores brasileiros opor- �o número inicial de sua edição <11'0, 14, na Capital do País.
tunídade de conhecer as mais f'a-
mosas obras da literatura univer
sal, no idioma nacional.
Como era de se esperar, a notí

cia do aparecimento de "Seleções
<10 "Reader's Digest" causou viva
satisfação no meio intelectual do
País, tendo, à propósito, assim se

expressado o dr. Herbert �Ioses,
Presidente da Associação Brasilei
ra de Imprensa: "O Reader-s Di
gest, criando, primeiro ,uma edí
cão espanhola e, agora, uma em

língua portuguesa, promove arca- !
Jízação de uma das mais belas as-Ipírucõcs do Brasil: a difusão da
cultura uuíversal nas Amér-lcas, I
através das três línguas que todas

Idevem falar".
Essa opinião valiosa do precla-

ro jornalista intelectual brasileiro,

Idemonstra, claramente, como foi
recebida a iniciativa dos diretores
de "Reader's Digest", em editando,
agora, em português. ... _

p;,. 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

J RIl�IJ���iA:
AV. Hercílio Luz, 189.

. Telefone n. 751.

75F ••

médic
INSTITUTO DR .0J46NOSTlCO

CLINICO
Dr. D;alma Moellmann
Formado pela Universidade de

. Genebra (Suíça]
Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral. pediatria.
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Cam nans rlo
São Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Univer
sídede do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dtagnõstteos das doencas internas
Coração, pulmões, vesícula biliar.

estômagos, etc.
Radiografias ósseas e radiografias

dentárias

Electrocardiografia clínica
Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

(Detennlnação dos dítürbíos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químloo e míeroscõpíco do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
-alos Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
t<:xames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, (reaçl1o de
Ascheln Zondeck, para dlagnóstic(l
precoce de gravidez). Exame dt:
puz, escarros, Hquido raqulano e

quaiquer pesqulza para elucldaçlll
de dlagnóstlco,

Rua Fernando Machado, 6
Telerone 1.195

FlORTANOPOLIÇ;

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Pela manhã, das 10 às 12
A' tarde, das 3 às 6

1467

25

A

Indicador
I Dr. ARAUJO OLHOS, OUVIDOS,

-NARIZ, GARGANT A
-

08, RICARDO
GOTTSMANN

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar ,---.----...,..,,---Consultório: Rua João PInto, 7-Tel. 1461.-Residência 145õ Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

CONS�r�IORIO : IRua Felipe Schmidt-Edifi- •

cio Amélia Nelo--Fone 159;?
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

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

AUende a chamados
14

organização da
ordem demoerátiea

A par dêsse esfôrço de orga
nização é natural que os go
vêrnos vitoriosos procurem
impedir para o futuro, "por
muitas gerações" como disse 0

presidente Roosevelt, a repeti
ção das agressões internac.io-

Ex-ehet« de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burkhardt
e E. Kfeuter)

Espeç-ialista ern

LÜ'u'I'gia Gel'al1

I Alta cirurgia, gyne

I
cologla (doenças de
senhoras) e. partos.
Cirurgia do systema
nervoso e operações

de nlastlca.
..

C">Dsllltorio ii rDl'! Tralll
DO. 18 (dliS 10 lÍs 12, e

das 10 lÍs i6,30) Tele
phone - 1,2035

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS

nais.
Assim o desarmamento to

tal da Alemanha, elo Japão c

da Itália será imprescindível <3

figura como o primeiro ítem
dos compromissos assumidos
por todos.

Urge que nunca mais, ou pe
lo menos durante muitos anos,
a humanidade fique livre dos
ataques, em que a Alemanha e

I
Resldencfa. á rua Es
teves 'JunlorI 20. ..8

Telephone .... 1.1Jl

.. ,

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

ron"ult"s diariamente Pela manhã' das 10 As 12 horas
"" " .. à tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n 7, sobrado - Fo no:
Residêncía: Rua Presidente Coutinho, 23.

os seus conlparsas se especia
lizaram neste século.
Ainda não foram anuncia

elos eis métodos a serem em

pregados. O essencial para que
eles sejam eficientes é que a

aliança entre as democracias

perdure e as eventualidades
partidárias internas não per
turbem ou desfaçam, como

aconteceu em 1920, a coopera
ção entre os Estados Unidos e

os seus aliados da guerra.
Tuelo dependerá da nOVd

mentalidade do povo america
no, da sua compreensão de que
um país do poderio econômico
e político dos Estados Unidos
não pode manter-se afastado
elo resto do mundo, na obra de

colaboração indispensável à
existência da paz, da justiça e

da liberdade.

Josephi:1a Schweidson
MEDICA.

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob_)

Dra.

I I

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

TUFFI AMIN & IRMAO, Concessionários da
FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
toristas e aos snrs. proprietários das linhas de
Transporte, de Carga e Passageiros; que acabam
de instalar a OFICINA FORD (PROVISÓRIA) à
Rua Visconde de Ouro Preto n.> 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.
-'�

Flortcmôpolfs, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIN & IRMÃO

Oovidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

OFICINA FORD
(Provisória)

SAVAS LACERDA

Preparando o espírito do povo
para as piores· notícias

Berna, 22 (United) - Um membro do alto-comando ale
mão ,tenente-coronel Kreuse, fez, pelo rádio, uma resenha ge
ral da situação militar na frente oriental. Declarou que os com

bates defensivos em que se empenham as fôrças germânicas
são extraordinariamente encarniçados, admitindo que os rus

sos têm obtido alguns triunfos. Ao que parece ,as autoridades
alemãs, por êsse e outros meios, procuram preparar o espírito
do povo para as piores notícias, visto que são contínuas as van

tagens obtidas pelo ininligo na frente de Moscou.
Kreuse afirmou que os combates são de tal fórma inten

sos, que é inevitável a guerra móvel. Disse, finalmente, que os

russos estão absolutamente empenhados em obter triunfos,
não levando em conta as perdas, sejam quais forem,

-

Produtos CATEDRAL'
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra. 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hoopcke)

.1..-
,

Dr .

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOlO
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rió) e dr. Pereil'il Gomes (S_ Paulo)

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

Cons: Vítor Meireles, 28,-Oas 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMO SE ABRE U'MA PORTA?
Tratar uma Prisão de Ventre com purgantes fortes é o

mesmo que abrir uma porta a ponta-pés. .

Use de inteligência e de meios mais adequados: Trate
se com as Pilulas de Vida do Dr. Ross, que são conheci
das em todo o mundo como a Chave Mestra Intestinal.

Elas agem sem abalar o organismo.

PllUlas DE VIDII DO DR. ROSS

.

__crrr"-'li
-','
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A atenção do público com simples transporte, consequên- da China? Qual poderia ser,

relação à guerra, sob o ponto
I cias sobre cuja gravidade é es- senão o Mediterrâneo e o pró

de vista das operações milita- ! cusado insistir. Malta é a cha- ximo Oriente, o setor de uma

res, tem estado voltada ultima- I
ve do domínio britânico sobre ofensiva de sua parte, nesta

mente, como é natural, para o o Mediterrâneo orJ.ental, assim hora? Restaria, é verdade, o

setor do Pacífico e mares con- como Gibraltar é a do ociden- desembarque nas ilhas britâ

tíguos, ao mesmo tempo que I
tal. A Itália foi incapaz de nicas. Urge, porém, além do

para o da Europa oriental. O conquistá-la. A Alemanha vai mais, salvar a Tripolitânia e

interêsse pela ofensiva britâni- tentar sua ocupação ou destrui- com ela, no conceito do pró-
ca na Líbia baixou, uma vez ção ,como ação preliminar às prio Virginio Gayda, a Itália.

que o seu rítmo também dimi- operações de maior :,ulto no Se nos enganamos a propó-
nuiu de intensidade. Os ata- setor por ela agora visado. sito da significação dos repeti-
ques contínuos do inimigo so- Por ora, na frente soviética, dos ataques sobre Malta, e se

bre Malta, têm passado, por as- a Alemanha não pode, na me- os mesmos não tiverem o se

sim dizer, despercebidos. lhor das liipóteses, senão pro- guimento que apontamos, quer
Entretanto, de certo tempo curar deter o adversário e es- dizer então que o enfraqueci

para cá, aquela base naval tabelec�r solidamen�e posiçõe,s menta do poderio militar ale

britânica não cessa de ser para o inverno. Sera concebi- mão, em consequência da guer

bombardeada pelo ar. Houve vel que ela fique inativa até à ra contra a Rússia, é maior

dias de 19 alarmas aéreos em primavera, num momento em ainda do que o mundo su

vinte e quatro horas. Houve I q?e o Japão faz esforços ina,:- punha.
outros de 14 bombardeios efe- ditos pela posse' de bases capi-

tivos no mesmo espaço. Salvo ,tais no Pacífico e nos mares.. ( "Correio da Manhã")
o Japão no seu vasto setor,
dir-se-ia que as operações de

guerra das potências do

"eixo", excetuando-se os com

bates contra o progresso dos Iexércitos soviéticos na frente
I

oriental européia e das fôrças o tornOr o

britânicas na Líbia, se têm li- COl"lribue \)or eliminon'
mítado aos ataques contra a

.•
\ O'ie\udodo. sninhos, Sydney, 23 (R.) - Os jornais emprestam grande impor-

\)e e e e r-
•

ilha de Malta. Pelo menos, só mOl"choS I irrllO' tância ao bombardeio de Rabaul. Os australianos estão em ge-
do o \)e e

c:,()

alí é que as referidas potências SlJo'/il.OI"ÓO 5A.SÀO RU5�-- ral inquietos, vendo que os nipônicos se aproximam cada vez

têm c.Onservado a ínrcíativa. I Use mais da Austrália. O "Sydney Sun" diz que o ataque nípôni-
do. líQu'\Óo.

Como se explica isso? Não sólidO OU co em grande escala a Rabaul é considerado pelos observado-

resta dúvida de que o bombar- res uma preliminar da invasão e, evidentemente, um passo pa-

deio de Malta tem relação com ra o interior da Nova Guiné a Papuan e, em seguida, o norte

a defesa do território da Líbia. I
-�------

- da Austrália. "Não é preciso inteligência extraordinária para

�::l:: ���Sp�f:!�Ss�:sis����� Maltratados e, por fim, fuziJados! ver .O perigo crescente no Pacífico" - diz o mesmo jornal".

tos. Não influirão , senão mui - ! Londres , 22 (Re liters) - O professor Se i p , da Universida - !iiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
to Iigeíramente, sobre o curso de de Oslo, que por muito tempo esteve no mais notável cam
das operaçoes presentemeI�te, po de concentração da Noruega, toí agora recolhido por um

conduzidas pelo �81�eral RIt-; mês à cela escura, onde terá por alimento pão, água e sopa,
chie contra os exércitos do ge- duas vezes por semana, "por ter demonstrado insuficiente dís
neral von Ron:n:el. ! ciplina e máu comportamento", diz um despacho da Agência
Nessas cond:çoes: na falta, Telegráfica Norueguesa.

de �esultados imediatos, qU3'1 j Londres, 22 (Reuters) - Testemunhas oculares infor-
o tím que o comando alem.ao i mam, da Noruega, que 5 prisioneiros russos foram fuzilados por
procura, bombardeando CO�lO- se haverem recusado a trabalhar - diz um despacho da Agên
samente, como o tem feito, cia Telegráfica norueguesa, que acrescenta: "Segundo infor- Iaquela base? Desde a entrada mações dignas de crédito, os prisioneiros russos detidos nos

da Itália na guerra, Malta teI? campos de concentração da Noruega estão submetidos a tra
estado exposta a ataques ae-. tamenta brutal e máu passadio" .

reos, mas numa escala reduzi-

da, sobretudo considerando a Cl bsua curta distância dos aeró- U e
dromos da Sicília. As incursêes
recentes, pela sua continuida
de e violência, revelam, ao

contrário, a existência de um

plano de grande alcance. Têm

todo o aspecto de preparativos
iniciais para a sua execução.
Em suma, a atividade aérea

da Alemanha sobre Malta é
um sinal precursor dos seus
planos de guerra no Mediter

râneo, no futuro. Constitue
uma confirmação de suas in

tenções de concentrar alí es

forços oportunamente, Ser
lhe-á necessário, antes disso,
deter completamente os exér
citos soviéticos na frente orien
tal européia? Comportará sua

ação militar a ocupação da Es

panha e a invasão da Turquia?
São interrogações essas de res

posta muito difícil para. quem
não está no segredo dos planos
do quartel-general do Fuehrer.
Em todo caso, até onde pode
haver certeza com relação a

uma matéria sempre sujeita a

surpresas, uma coisa parece
quase segura: o Mediterrâneo
será o teatro, próximo ou re

motamente, de importantes
acontecimentos.
A sessenta milhas das cos

tas da Sicília e a uma distân
cia pouco maior das da África,
Malta 'marca o ponto divisor
das duas zonas do Mediterrâ
neo - a oriental e a ocidental.
Sua posse assegura à Inglater
ra a livre passagem de uma

para a outra. Sua perda equi
valeria ao isolamento das duas
zonas, acarretando para a li
berdade de movimento das fro-

tas britânicas, de guerra 01,1 de

o USO de bicicletas
pelo clero

Barcelona, 23 (H. T. M.) -
Em consequência da falta de
meios de comunicação, o bispo
de Barcelona autorizou os pa
dres da diocese a utilizar bici
cletas para o cumprimento de
sua missão. Até agora tal meio
de locomoção era proibido aos

eclesiásticos catalãos. Lembra-

Singapura, 23 (R.) - Fontes bem informadas anun- se a propósito que o uso da bi-

ciam que se observa atualmente, em Tóquio, grande in- Mensalidade, apenas, 21000
cicleta desenvolveu-se conside-

--
ravelmente em Barcelona du-

quietaçao entre a população japonesa, provocada pelos rante o último ano. Em 1940 a

recentes torpedeamentos de navios cargueiros ao largo �-�;;;;;;;;;;;;;;;��;;;�;;;�������������� Municipalidade de Barcelona

das costas nipônicas. I
havia concedido apenas 7.770

Anuncia-se, também, que o Conselho Privado do licenças para bicicletas en-

Micado se reuniu extraordináriamente, para discutir a Farma'cl-a «(Esperança"" quanto durante a ano de 1941
II

' foram concedidas 16.027 Iícen-
situação econômica, assim como a escassez de artigos de

, d ças.
primeira necessidade, que ja se começa a observar. I

O ------------

,

FermacêU'I-CO NILO LAUS Caixa Beneficente dos Emprega-
Irmandade Beneficente de Nossa Senhora dos do Ministério da Fazenda no

do Rosário. e São Benedito Hoje e amanhã será a sua preferida Estad�o d�o�:���ç��tarina
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias. De ordem da Diretoria

convido aos srs. sócios para

Perfumarias.--Artigos de borrachd. a sessão de «Assembléia Ge
ral» extraordinária a recdí
zar·se no dia 30 do corrente,
às 9 horas, em uma das sa

las da Guarda-Moria da Al
fândega desta Capital, afim

Ide
se tratar de interesses

urgentes desta Caixa.
Fpolis., 23.1.942.

M. A. Robar;.. 10 Secretário
...._-------- ....__, SVI�a

o Uru�uái extir�a o· mal totalitário
la" sôbre a qual existem sus

peitas de ser, sob outra for
ma e outra denominação a con

tinuadora das atividades da Or

ganização Falangistat, que, co
mo se sabe, foi fechada pelas
autoridades.
Com referência à Argentina,

e às medidas que o govêrno a

dotará contra as organizações
totalitárias que se dedicam a

atividades anti-nacionais, a

nunciam que o Supremo Tri
bunal de Justiça ordenou que
o juiz sr. De Gregório termine
com a maior urgência o respe
ctivo processo.
O dr. De Gregório foi o ma

gistrado que tão relevante pa
pel teve na obtenção de provas
e na instauração do processo
contra as mencionadas entida
des.

Montevidéu,23 (U. P.) - Se-
gundo uma informação extra- sôas ligadas às atividades da

oficial, ter-se-ia comprovado quelas sociedades.

que os integrantes e membros Buenos Aires, 23 (H. T. M.)
das 21 sociedades estranjeiras, - O diário "EI Tiempo" anun
recentemente varejadas pela cia que o govêrno uruguáio vai

polícia pertencem a organiza- adotar medidas contra as or

ções totalitárias, que oculta- ganizações totalitárias.
vam suas verdadeiras finalida- Segundo o mesmo jornal, o

des sob a denominação de so- ministro do Interior, dr. Sem
ciedades recreativas ou de be- blat Amaro, solicitou à Comis
neficência. são Parlamentar que investiga

Os responsáveis pelas aludi- as atividades antí-nacionaís,
das entidades teriam sido inti- antecedentes das organizações
mados a depor, e assegura-se que possam ter relação com a

terem sido reunidos valiosos e- política do "eixo", particular
lementos, que facilitarão as in- mente de algumas entidades

vestigações da comissão parla- italianas, afim de adotar medi
mentar incumbida da repres- das imediatas.
são das atividades anti-nacio-

I
Também se abrirá urgente

nais.

I
mente processo a propósito da

Diz-se finalmente que serão ilegalidade da organização de
intimadas a depor, outras pes- nominada "Fundacion Espano-

CONSEIlVR
a beleza de sua cútis, liberta-a
das espinhas e cravos, comba
tendo-as, na sua causa mais
frequente: - as perturbações
digestivas 1

O "Sal de Fructa" Eno é o regula
dor ideal do sistema intestinal.

Doze de Agosto

Não confunda:

ENII
-<'

"SRl DE FIJUCTRII��

De ordem do sr. Presidente, convido os srs. sócios e

ExmaS. fl'lmílias, para a "soirée carnavalesca" 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 rrru rri
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.

Reina
nos

inquietação
arraiais amarelos

A situacão
da Bulgária

Estocolmo, 23 (U. P.) - Sou
be-se que o rei Bóris abando
nou a capital 'da Bulgária. A
rainha Joana, filha dos sobe
ranos da Itália, seguiu para
Roma.
Segundo se diz, a "Gestapo"

(Polícia Secreta do "Reich")
estabeleceu seu Quartel-Gene
ral em Sofia, o que causou pro
fundo descontentamento ao

povo búlgaro.
Todo cidadão que se plostre

contrário ao "eixo" ou fale em

dignidade ou unidade da nação
é praticamente eliminado.

Perigo Pacífico

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 Florianópoljs, 22 de janeiro de 1942.

Marcos Cordeiro. Secretário

crescente no

Crédito Mútuo Predial

Proprietários: J. Moreira & (ia.

21 DE JANEIRO
Foi entregue ao prestamista Germano Alves. resi
dente em Córrego Grande. possuidor da caderneta

n. 7985, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de 19 de Janeiro de 1942,

4 DE FEVEREIRO
Mais um formidável sorteto 3 Crédito Mútuo Predial,
realizará no dill .t de Fevereiro com prêmios em

mercadortas, no valor de rs.

6:250$000

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

....----------------------------------------...

Não vaCile, adquira
cade�neta

Crédito Mútuo

.#

Ja, uma

na

Predial

Garante se a exata observância n� receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Heepcke),
FONE 1.542

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimos estilos em

"Arecebeu

mobiliários de

MODELAR"

Vendas em ótimas condicões de

Américas e lnglater-ra

pagamentos

QuAsi meio século de''l-exis
tência é o melhor reclame
da prefêreneta • JUVE!nil&[
I1WNDRE para limpar, Ior

tificar e r e j u v e n e s c e r os

cabelos, Elim i 11:1 EI C a s p a •

faz cessnr � q u
é

d a .;!j):!,

Foi significativa e impressíc- vocou aplausos, mesmo na fa- extensão dêsse gesto. O Ingla
nante a recepção que o povo se mais severa do rigor neu-

I
terra teve de continuar sózí

carioca reservou para o envia- tralísta, foi a de Churchill e,: nha a luta pela liberdade do

do dos Estados Unidos à Confe- depois, pouco a pouco, à medi-
I mundo. A medida que os Esta

rência dos Chanceleres das A- da que os fatos iam precísan-
I dos Unidos iam colaborando

méricas. Sem nenhuma organi- do a sua atuação desassom-! nessa luta, com o auxílio de

zação prévia, sem o menor con- brada, a de Roosevelt. A simpa- I
seu imenso poderio industrial,

vi te ou sugestão dos jornais, tia pela Inglaterra foi sempre
I foi ainda da Inglaterra que

imensa foi a multidão nítida- tão grande que até a figura partiu repetidamente a palavra
mente popular que foi para o de seu Rei, que pouco tem de de união e entendimento e11-

aéroporto aguardar a chegada expressiva, determinava aplau- tre os povos de língua inglesa,
do sr. Sumner Welles e ovado- -sos. como dela foi, finalmente, a

ná-Io, em uma hora em que Tudo isso prova que há um iniciativa da frente unica e

muita gente aiuda se achava fundo de bom senso instintivo comando centralizado para as

retida em seus trabalhos. nos povos. Não 13e trata de um operações de guerra. Dír-se-ia

Se, portanto, o Govêrno do movimento artificial criado que o famoso "esplêndido iso
Brasil pudesse ter qualquer pelos intelectuais. É o povo, na lamento" da Inglaterra é sim

dúvida a respeito da popularí- sua mais humilde expressão, ples reminiscência do Passado.
dade de sua atitude, declaran - que sente instintivamente on- No' presente, tem sido ela a

do o país solidário com os Es- de está a boa causa, aquela de I iniciadora de todos os movi

tados Unidos no conflito, a que que depende o 110SS0 próprio Imentos
de aproximação e en

êste país foi arrastado pela país. tendimento dos povos. A união

agressão japonesa, essa dúví- Hoje, essa causa é uma só. continental americana é sober
da teria de dissipar-se cornple- Se as circunstâncias tivessem I bo aspecto dêsse movimento.
tamente em face da demons- trazido ao Rio de Janeiro não lUaurício de Medeiros
tração popular, que a chegada apenas o sr. Sumner Welles, Ido sr. Sumner Welles provo- mas o sr. Churc_!1ill o,u o sr. An- CASA MISCELANEÂ, distri
cou. Foi coisa simples, mas thony Eden, nao ha a menor

I
nuidora dos Rádios RC.A. Vi

por isso mesmo impresslonan- dúvida de que o povo teria ma- ctor, Vávulas e Discos. - Rua
'te na sua simplicidade espon- nifestado, da mesma forma e Trajano. 12
tânea. com a mesma espontaneidade,
A julgar pelo que se obser- a sua simpatia pela Inglaterra,

va nas sessões de cinemas, como manifestou pelos Esta- CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
mesmo de. caráter popular - dos Unidos.. ,.. ..' (Por correspondência)..cinemas baratos, frequen1 ades No seu raciocnuo Intuitivo, o 12 mezes de estudos. Menflalldade mínima. Precíso de agentes e re

por gente de poucos recursos povo brasileiro compreende I presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postar, 3717 -S.Paulo_
- Po(jp'-::e concluir que o seu- que êsse formidável movímen-
t.iruento eru (a\'01' da causa d=s- to de aproximação dos povos
posada pelos Estados Unidos é que se batem pela liberdade e CASA

de recente construção, estilo moderno,
profundamente popular. que se traduz na impressionan- para família de tratamento: dois pavi-
Nunca foi hábito entre nós te solidariedade do continente mentos, 3 quartos, salas de visita e de

bater palmas no cinema. Foi americano nasceu na Inglater- jantar, cozinha, quarto e instalação sanitária para

esta guerra que o criou. Ao co- ra, muito embora ela não faça criada, água quente e fria e garage, ALUGA-SE, à Ave

meco, as demonstrações eram parte do continente. E não
nida Mauro Ramos, n .> 158. Informações; Machado &

tão veementes nos aplausos e nasceu sómente agora, depois Cio., Rua João Pinto, n ,> 5 - Telefone 1658.

nas vaias, que as autortdades que os Estados Unidos se vi- I _,.,�6 5
__v_._-__4

tiveram necessidade de Iazer ram envolvidos no conflito.
lembrar que eramos neutros e Desde aquelas horas trágicas
que tais demonstrações po- em que a França, ferida de
diam degenerar em conflitos morte, vacilava diante do Des
perturbadores da ordem públi tino, a Inglaterra, pela, voz de
ca, - donde a proibição. O po- Churchill, fez a mais extraor
vo obedeceu. Só de raro em dinária das propostas que ja
raro e diante de algumas per- mais a História da Inglaterra
sonalidades mais significativas poderia registrar: a de uma

na grande luta entre o Direi- espécie de fusão dos dois Im
to e a Violência é que a proi- périos - o inglês e o francês.
bição era desrespeitada. A França, minada pelos trai-
U�a fiiura que sempre pro- dores, não poude .preender a.

C8 b e 1 <) � Ij vo r tur a cõr

p r icu r t t v a O� cabelos

I br.anco5. sem os tingir;
d I -Ihes I' ig-r. r j> mocidade.
Não contém s ats de prata.
use-se como loção.

ORATI.
Peça-nol Impresso. 101)... oe c:vf..
dados dOa cabelo. I o melbor UIO
dll Ales•••r••

Vidro � GGI'I'8Io 81000 ....
vai. Ôti ........cia.

tn. fUYlIl". IWI.DUU".
11111 d.II""III'" 101 .> .. II "'.EIIO

Senhora ! Para as 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 - Gladlator 5 val v. 530$ - 6 valv.

DJATOR 551$, 7 valv. ssss, para pilhas 50C$
GLA

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

Imbúia

Não lerão mais licenca
""

I torno dessa proclamação, as-

Nova Iorque, 23 (Reuters)
'

sim se expressou ,a emissôra
- "Os soldados alemães não I

clandestina: - "Os militares
terão mais direito a licenças" I e políticos germânicos come
- declarou uma transmissora çam agora a falar em guerra
anti-nazista, que irradia de de 30 anos. Será que essa guer
dentro do território do Reich ra de 30 anos significa tam
e se intitula de "Emissôra da bém um período idêntico de
Revolução Européia". serviços na frente de batalha?
Revelou a referida emíssôra Os soldados alemães natural

que o general Richter, em pro- mente não devem regressar a

clamação dirigida a todas as seus lares. De outro modo po
mulheres e espôsas alemãs, cleriam contar o que se está
anunciou que "nenhuma pa- passando na Rússia. E, tam
lavra deve ser dita sobre licen- bém, porque poderiam ver pes
ças de militares nem sobre paz. soalmente o que acontece na

Não haverá paz; portanto, não frente interna. Não há mais
poderá haver licenças para os licenças, de modo que nenhu
nossos soldados em luta na ma unidade poderá agora exís
frente oriental". til' entre a frente de combate
Tecendo comentários em e a frente interna".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TINHA TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Se bestíão Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton-
turas, manchas na vista, tu- -----------......""""-_..... �
do rodava ... Tinha medo de

Iatravessar uma I us, de to- ....

mar o ônibus ou o bonde. O N O V A U E N T E A V E N D Acoração cansava, ao subir u- 1"'.1 .

ma escada. as afamadas

deC�TI�b)l��I�)��r ��n����� MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
médico e tornou-se outro: Máquinas portáteis Màquinas para Escritorios
lépido, jovem, cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOIODINA, com base de

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

comece HOJE a tomar BU·
COlODINA e viver:i muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

farmácia e se não encontrá
la escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa POFltRI 2:02.

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

nos artigos assinados
� �

e O ESTADO<1b
DIARIO VESPER'rINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Te!. 1022 - ex. postal 139

ASSH\.\ TURAS

Na CtllJ1tal:
Ano 50$000
SCOlcstre 25$000
Tri lJ1 ostr-e ....•. 15$000

!\Iês 5$000

No Interior:
.i\ no . . . . ..••.. 555000
Semest!·c 30$000
Trilllt'stre ...•.. 20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

rena 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 Dl!:
FOLH[NHAS Ref. 601, Caixa
3.097 -

,

Agua
Santa Catarina
Nllcfntl di águas qUlnt••

com 40,5 gráu.
Pe çs pelo telefone 37,
conforme desejar:
Bem gaseificada;
Com pouco gás;
Quase sem gás;
Sem gás artificial.

-----III!!!

S a o U U 8. 001
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
E'eJotados, Anêmicos, Mãl.
que criam Magrol, Criança.
raquíticas, reclberão • toni·
ficação gerei do org.nilmo

Sa OUOÜe 001
Llc. D N S.P. rr 199, da 1921

o ESTADO-Sâbado, 2-1 de Janeiro de 1942
��ttMfr"i'SiíRPF5ff&it}fi. ISf1IFt==n:.,..,,· iiBW

5
•

ALUGA-SE
um huriqulow 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
na «Vila Corina», também
nas Capoeiras, das 13 hs.
em diante. Onibus de S. Jo
sé e Palhoça.

45 6v.-2
-----------------------

O prazer da petizada,
E orgulho dos coníettejros,
São os doces trabalhados.
Oo-o bom Fermento Medeiros.

Prédio
Vende·se um, à rua Bo

caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas.

15vs.-6

Grupo Escolar Arqu, «São José» II Dr. ALDO DA LUZ r
Previno os interessados que de 24 a 30 do corrente, ADVOGADO

nroceder, de acordo com as instruções do Departamento' FLORIANuPOLlS Ide Educação, à matricula do curso preliminar cujas aulas
reabrír-se' ão a 2 de fevereiro próximo, I Atende das 9 às 12 horas

A matrícula e os exames de 2' época do curso Com- I _

plementar serão realizados na 1 quinzena ele fevereiro

�
Camisas, Gravatas, Pijames,

vindouro, tulciando-se as aulas a 15 do referido mês. Meias das meihores, pelos me.

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

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

A����ã� ! fi�®��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

INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLIS

, ,

'cU e -

.,e�,!,1 � {,)
....

j A falta de vivacidade, a tristeza ou so-

bretudo a indolencia que torna o trabalhador
incapaz de produzir o que se espera delle -

f"-.._ e que elle, de resto, póde dar - nôo é a Pre
guiça -Vicio; é peor: é a Preguiça - Doença, a caracterís
tica da "Opllucâo". da qual é um dos symplomas mais
expressivos.
o

Para combater essa preguiça doentia, basta torncn

a "Neo - Necatorina", que restitue ao eníerrrío a soude e

a disposição para o trabalho.
A Neo - Necctorínc é um vermifugo poderoso, acon

dicionado em capsulas rose-as contendo tetrachlorelo de
carbono em soluto solido e optimamente tolerado pelo
organismo humano.

__ 'li'

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

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

..

..... _

NEOg1\!E(jATORI'�}\

Produtos da

WANDERER
IERRE

SCHOENAU
CHEMNITZ

. Alemanha

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

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

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

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

com carros de 31, 28. 46, 51.
65 e 95 cm úteis

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

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

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municipios do 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 cnunens das apÓlices Federais é dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

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

_

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

Aceita p.;ocuracão para receber vencimentos em to ..

das as Repartições Federais, Estaduais e Munlclpalfi.

com teclado «universal» de lf car
reiras de téclas

Representantes exclusivos em Santa Catar ina:

CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

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

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulli Amin &: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 111

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 24 ée Janeiro de 1942

08 $1
RIO, 24 (MERIDIONAt) .. U.M PROJETO APRESENTADO PELJ\ REPRESENTAÇÃO DO CHILE À CON�

FERÊNCIA PANAMERICANA PROPõE QUE OS PAíSES AMERICANOS DECLAREM QUE �JÃO RECONHER
CEM AS MINORIAS RACIAIS, NEM LINGUíSTICAS, NEM RELIGIOSAS.

O jantar em homenagem ao IVida Social
sr. cônsul R. S. Kazanjian
O sr. Reginald Kazanjian, des- acompanhado por todos os pre O EXEMPLO DO MESTREde que aqui chegou, para desem- sentes. "Faze coração meu, que a hora de

penhar as funções de cônsul dos - Em lugar de destaque, no separação seji\ suave,

Estados Unidos da América do salão, foi armada a letra "V" ,Que não seja u'a'morte, mas sim o

Norte, revelou-se um perfeito com bandeirinhas do Brasil e cumprimento de um destino"".

cavalheiro, cujas maneiras sou- dos Estados Unidos. Encimando o versículo LXI de "O
Jardineiro do Amor", estas palavrasberam conquistar largas e sóli- - A festa de ontem à noit e virão a calhar fundo na alma daque ,

das relações de amizade, não só foi das mais distintas que aqui- les que as conhecendo, aliam-nas ao

nos círculos governativos e co- se tem realizado nos últimos telegrama recente de uma cidade asiá,

merciais, como em vários outros

I
tempos, reinando durante ela a

tica, dando conta de grande campa-
nha em o sentido de impedir, a todocírculos sociais.

'

maior elegância de maneiras e a sacrifício, a destruição da milenar ci-
Por isso, havendo êle regres- mais cativante cordialidade, Fi- vilização da Ásia e de todas as can

sado há poucos dias de Newport I cará sendo, pois, uma festa quistas do pensamento humano, ante o

(R.I.), aonde fôra visitar sua inesquecível. expansionismo vandálico dos n ipôní-

genitora e gozar 3 meses de
coso

Dirigem-na, os discípulos de Rabin-
férias, vários amigos seus e al-

P I.
·

d
dranath Tagore, o bardo trovador das

guns membros do Instituto Bra- ara a IVlar a sur ez criancinhas inocentes, o poéta singelo
sil-Estados Unidos resolveram das flores abandonadas,:_

oferecer-lhe um grande jantar, catarral e os zumbi·_ "Cumpriremos um destino - dirão Iêles aos que os interrogarem - Sal-
em regozijo por sua volta a

d .d
var as tradições de 110SS0S ancestrais,

Florianópolis, em cujo meio des- OS nos OUVI os a liberdade de nossos filhos e de nos-

fruta geral estima. sos netos e a cultura de nossa grande
Foi essa homenagem que, on- As pessôas que sofrem de surdez ra��,�'s�;'varão, também, a belesa e

tem a,s 20 horas se realizou catarral c zumbidos na cabeça, soe
" ímponôncia dos templos da índia,

no amplo salão de festas do Lira alegrariam em saber que essa. tão
cumprindo o desejo do "velhinho mor

Tênis Clube.
aborrecida afecção pode ser trata- to" e seguindo à risca a palavra do
da, simplesmente e com exilo, COI11

Em ambiente de festa, fOI" Mestre: "No turbilhão e estrondo da
1I111 remedia, que, em muitos casos, vida, ó Beleza esculpida em pedra,armada grande mesa, em fórma Iem produzido alivio completo. tu ficas muda, plácida, solitária e

de "K" (inicial do sobrenome Pessôas, que apenas podiam ouvir, mui distante"."têm melhorado até ao extremo dedo homenageado), onde rebri- Preservarão, outrossim, com seuperceber o tíc-tac de um relógio esforço e sacrifício a liberdade, o ar- de Araujo, diretor da

peniten_j VI-da E I-lhavam os cristais sobre a alvura de bolsinha a uma distância de do- spor Ivada toalha e entre flores multi- ze a vinte centímetros do ouvido,
chote magno onde o sábio busca o sa- ciária do Estado. '

Se V. S, sabe de alguern que sofra
bel' e o pobre a,111p�ro _

para a vida,
- a prendada senhorita Iso- �.cores.

I I id
'

1 1 Preservamo a civí l ização de Brahma . " Leomdas e Zezé Moreira
Assentaram-se em tôrno dela: ;1�zz����:T�t �ó�'L�nê���sa����,el����� e Vischnú e as colunas do templo da OImal CdamCPe, dileta ,fl!ha ddo 1s4r. O Supremo Tribunal Militar

A

I R K
"

td' Cultura" , I r an o ampe, musico o °

o sr. consu . azanjian , en o 111'0, e seja V, S., talvez, o meio de
T 1 C absolveu, por unanimidade, o

, "

1 d uc o com o sacrifício que pede san- Ba sua direita o sr. capitão Aste- sa var e surdez total a uma pes- f
.,

'" iogador Zezé Moreira, implicado
óid ( sôa amiaa. Este eficaz tratamento gue, com ° es orço que clama paciên- .,.

rOI e Arantes representante do � cía
' -

- d 'f' d f Ié conhecido sob o nome de PAR-
I e iesignaçao. - Fazem anos amanha: no caso os certi ica os a sos

sr. interventor dr. Nerêu Ra- '[[NT 'd b d Os discípulos de Rabindranath Ta, d
.

tA" 1
"
L

A '

., 1 e po e ser o ti o em qual- O jovem Valter Diehl; e reservis as, o p ayer eOl11-

mos), Altamiro Guimarães, secr. f" B t t gore saberão cumprir o destino quequer armacia. as arn qua 1'0 co-
-a prendada senhorita Vanda, das foi confirmada a pena de

da Fazenda, Artur Costa Filho, I héres de sopa. ao dia para comba- seu Mestre os ensinou a aguardar:
8í

cr êsses males, Alertar a índia ante o perigo japonês filha do sr. Argemiro Guirna- meses de prisão.
secr. da Viação Agricultura e l ib t -,

1 f d
' '"

PARMINT não só reduz, por sua
e I er ar a Aata c o ne an o pru ssia- rães;Rogério Vieira, prefeito muni, nismo J t FIação tonificante, a inflamação das

'"

-a exma. sra. d. Edite Ber- uven US X amengo
cipal; e, à esquerda, o sr. dr. Ivo trompas de Eustáquio, regulando E então, ante os destroços de bata-

nardes; Reaparecerá domingo a equi-
d'Aquino, secr. do Interior e assim a pressão do ar no tímpano lhas travadas e que se travarão, di-

J' F' G di do ouvido, luas também elimina rão como o bom patriarca morto e na a exma. sra. d. Francisca pe do C_ A. Juventus, nóvel
ustiça e raricrsco ottar I, I" 'S'

, - tid d desoorti
,

qualquer excesso de secreção no g; orla:
'

im, nmaos: ainda nos res- Aragão; en. I a e esportiva catarmense,
secr. da Segurança Pública. Os interior do ouvido; e os resultados ta alguma coisa, A maldade da sorte

-o conceituado clínico dr. medindo forças com o Flamen-
demais lugares, que iam a cerca que êste remédio produz são insu- não nos arrebatou tudo"". F C d C

'

E
'

b Paulo Carneiro, residente em go . ., e apceiras, num
de 70, foram ocupados por côn- pcrávcis, Todas as pessôas que so-

ISSO porque sou eram preservar
embate amistoso:

I di d
-

G Irem ele catarro deveriam expcri _

a Liberdade, a Cultura e a Civiliza- Laguna;su es acre ita os Junto ao 0- - -

mentar êste medicamento. çao. . , -o jovem Francisco Carlos da
verno catarinense, escritores, J-or- DR SERTORIUS"

Luz, filho do sr, João Maria
nalistas, médicos, advogados, en- ADVER

A �

TENCIA DE TOQUIO Fazem anos hOJoe: Ferreira da Silva, alto funcioná-
genheiros, farmacêuticos, indus-

Tóquio, (via Vichí), 24 (Uni- A exma. sra, d. Gilda Abreu rio dos Correios e Telégrafos,triais, comerciantes, sacerdotes,
diretores e funcionários de re- ted) - As autoridades inicia- de Lima e Silva, esposa do sr. aposentado.

partições públicas federais, esta- dimi Ul�a campanha, afim de José Eduardo Lima e Silva; Noivados:
duais e municipais. immun O otimismo do povo -a menina Marita, filha do

japonês sôbre o curso atual da sr. João Carvalho Filho; Com a prendada senhorita 10-

guerra, afirmando que ainda a exma. sra. d. Iracema dos lita Cunha Silveira, residente.em

se está longe de poder predizer Arejas; Blumenau, ajustou núpcias o sr,

f' P
. Paulo Câmara da Silva,O im. ara ,ISSO, cresce a di- -a sta, Alice Meireles; �

vulgação de notícias de que to- -o jovem Tadêu, filho do Clubes:
da a na-ão deverá estar prepa- nosso saudoso compatrício sr.

rada para enfrentar dilorosos Bruno Spcganicz:
sacrítícíos. I -o sr. dr. Edelvito Campelo

VULTOS & FATOS

Foi servido o seguinte" menu":
I - Cocktail: II - a) creme de

espargo, b) Filet de peixe, c)
Perú com fiambre e purée de
batatas, d) Mignon à jardineira;
III - sobremesa: a) uvas, b)
champanha, c) vinhos, c) águas
minerais.
Ao servir-se o champanha, pe

diu a palavra o ilustre advogado
sr. dr, João José de Sousa Ca
bral, pronunciando belo discur

so, que em nossa próxima edi

ção publicaremos. _

O sr. Reginald S. Kazanjian
evidentemente emocionado pela ,..}j\,_, João F. Kotzias, (ausente) Estefano Kotzias e Fa-
homenagem, que tocava fundo o ��� _

mília, Anastácio Kotzias e Família, Nicolau Kotzias
seu coração, agradeceu-a, em ,_fii\� ílrHA e Família (ausente), Cyriaco : Kotzias (ausente) Es
curtas frases, e ergueu a sua ta-

�J.
F tefano N. Savas e Família convidam os seus paren-

ça, em honra do presidente Ge-I
tes e amigos, para assistirem à missa que mandam

túlio Vargas, brinde êsse que rezar na Igreja Orthodoxa de "São Nicoláu", no

foi calorosamente aplaudido.
_ próximo domingo dia 25 do corrente, às 10,5 da

O sr. Clito S. Dias brindou, I
.

manhã, pela alma do seu inesquecível pai, irmão,
também, o preso Franklin Roo- cunhado e Tio. A todos que comparecerem, desde já o seus

sevelt, no que foi cordialmente agradecimentos.
-----------------------------------

�1ISSA
Francisco Kotzías

Cártazes do dia

A's 5, 7 e 9 horas A'os 7.30 horasA's 7,30 horas:

na Loucuras da
mocidade

Consciência de Milionários
médico prisão

com Lee Tracy com Jackie Cooper e Hedda
Hr)pper

com Jean Hersholt

Complemento nacional O.F,B. 2° - Continuação do s�ria d0:

AGUIA BRANCA Complemento nacional D.F.B

(Short natural)
Noticias do dia (jornal) com Buck Jones

Complemento nacional D.F.B.
Visita aos Artisias
(short musicado)

Preço 2$000 e 1$500
Preços: t $500,' e 1$000

Imp. até 10 anos.
Preços: 1$500 e J$ooo

Livr� de CensuraLivre de Censura

e Notícias

25
l-das 20 às 22 horas - jantar dansante
2-às 22 horas - prof. Kardo Raschid
Ali Khan

3-às 23 horas � "Seresteiros do Luar" I4-à meia-noite - prof. 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-fim-de
facilitar os serviços do restaurante. x

O Conselho de Imigração e

Colonização, fazendo sua uma

sugestão dos chefes de Serviço
de Registo de Estrangeiros, re

centemente reunidos na Capital
da, República, resolveu em uma

das suas últimas reuniões, dirigir
se ao senhor Presidente da Re
pública, pedindo-lhe que o pra
'lO para registo dos estranjeiros
residentes no país, a expirar no

dia 31 de janeiro corrente, não
seja prorrogado.
Estará amanhã de plantão a

"Farmácia Esperança», à rua

Conselheiro Mafra,
•

O ministro da Aeronáutica em

aviso no dia 21, deu classifica
ção às bases aéreas segundo a

importância de suas instalações
atuais. Essa classificação obe
decia até' agora a critério dife-'
rente nas aeronáuticas militar e

naval. No mesmo aviso o sr.

Salgado Filho justifica a pro
vidência tomada pela necessidade
de fixar também os postos da
jerarquia militar a que devem
corresponder os comandos e sub
comandos. A classiticação dada
é a seguinte: bases aérças de
1.a classe - Aíonsos, Galeão,
Curitiba e Porto Alegre; de 2.a
classe-Belém, Recife, Santos e

Florianópolis; de 3a• classe
Belo Horizonte, Campo Grande,
Rio Grande, Forfaleza e S. Pau
lo. Os comandos e sub-comandos
efetivos dessas bases competi
rão: bases aéreas de la. classe -

coronel aviador e tenente-coro
nel aviador respectivamente; 2a•
lasse - tenente-coronel aviador
e 3a• classe - major aviador e

capitão aviador. Enquanto não
for aprovada a organização defi
nitiva das unidades das bases
aéreas, prevalecerão para as mes

mas os regulamentos em vigór.
•

I.7AD

PENTEADOS
MODERNOS

Qualquer Tipo
MANICURE

Para Senhoras:
Segundo resolução do Conse

lho de Imigração e Colonização.
os estranjeiros que requereram
naturalização e ainda não a te
nham obtido, deverão registar-se
nos Serviços de Registo de
Estrangeiros ou nas delegacias
de Polícia, até 31 de janeiro
corrente, sob pena de incorrerem
na multa de 500$000, ou expul
são do território nacional, se

houver dolo.
•

23
Com início às 22 horas o ve

terano «12 de Agosto» realiza
rá, hoje, ,animado saráu-dansan
te carnavalesco, sob o título
"Fantasias de 1941.

- O «Lira Tênis Clube» rea

lizará amanhã, a partir das 20

horas, um jantar-dansante, a

nimado com «shows» em que
tomarão parte o prof. Kardo Alí
e sua esposa Selma.

- A simpatica agremiação
Cantista R. F, Clube realizará,
amanhã, com início às 18 horas,
animado saráu-dansante carna

valesco. Somos gratos ao convi
te recebido.

5v-s1

O sr. Mimoso Ruiz foi no

meado para o Departamento
Estadual de Imprensa e Propa
ganda e o sr. Petrarca Calado

Soldados russos apri. foi convidado para a redação da
sionados na Criméia "Gazeta",

________a&__��_

Zurique, 23 (R.) - Na bata
lha de Feodosia, as fôrças ale
mãs aprisionaram até agora
10.605 soldados russos, sendo
capturados 85 tanques e 1771
canhões, segundo uma comu- I

nicação oficial, divulgada em

IBerlim.

JOSE' SALEM FILHO ISÔNIA LlNH�RES' SALEM
participam aos parentes e
pessoas de suas relações o

nascimento de sua filha

MÁRCIA

Nascimentos:
Márcia é o nome

batismal tomará a

primogénita do sr.

Filho.

que na pia
interessante
José Salem

o medicamento
Em acão as preferido para:

Fortalesas Voadoras DOR
Batávia, 24 (Reuters) - As RESFRIADOS

"Fortalezas Voadoras" norte- GR I P ES
americanas, recem-chegadas NEVRALGIASàs Indias Orientais Holande-
sas, encontram-se agora Iocalí- Produto do Laboratorio
zadas nesta base. Foram êsses MARGEL
bombardeadores que afunda- 1

, """" _

ranl, 110 dia 22, um llavio--tall-
... .,........,__

que japonês de 10.000 toneJa- Chegada de soldados
das, a 100 milhas ao sul de Jo- alemães à Bulgária
lo. Nova Iorque, 23 (li'.) - Pelo

• • menos, 150 mil soldados ale-
Ter-se"la comJl!ro�e�l- mães de infantaria chegaram
do a atacar a Russla à Bulgária, vítimas do frio, se-
Londres, 23 (R.) - Notícia gundo informou a emissora de

vinda de Estocolmo revela qU(�, Moscou, em irradiação ouvida
no recente acordo secreto entre nesta cidade.
as potências do "eixo", ') Japão
se comprometeu a atacar a

Rússia na próxima prim'tV"'ra,
simultaneamente com a pro·
metida ofensiva alemã.

3 v. - 1

Atenção
Sementes novas de flôres

e verduras, só na "A' Flori,
cultura", à rua Felipe Sch
midt, n. 52, (Edifício "Cru'
zeiro».) 20vs.-6

e serviços de

Rua Jerônimo Coelho

QUARTO Procura-se
um, bom,

em casa de família, no cen

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

113, indicando local, aluguel,
etc. 5 v.oi

SINDIChLIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial [Catari-
nense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


